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DE INDISCHE SPOORWEGCONCESSIE. 
Meer licht! 

GÓTIIE. 

Eindelijk is dan de Indische spoorwegdirectie 
door dc mand gevallen! Vóór meer dan vijf jaren 
voorspelde de heer Stieltjes: 10 de spoorweg van 
Semarang naar de Vorstenlanden zal niet loopen 
in dc door de wet vastgestelde richting: '2" hij 
zal niet gereed komen binnen den door de wet 
gestelden termijn; 3° hij zal niet voltooid worden 
voor de dooi' dc wetgevers geraamde som. 

Er werden vurige kolen gestapeld op het hoofd 
van den man, die zoo sprak. Nederland cn Indië 
spanden samen om hein te vernederen. Omdat 
hij de volksvertegenwoordigers'waarschuwde te
gen vcrvalschte hoogte-cijfers, wérd hij »inet 
bootsmansgcweld" ontslagen. Zulk een middel 
om geene lastige adviezen tc krijgen, is zeer een
voudig. Dc stok is nog eenvoudiger. Thorhecke 
echter, de minister-president, had eenmaal gezegd : 
«Zulke i annen zijn zeker zeer lastig voor de 
geldspeculanten, doch zeer weldadig voor den 
Staat." De Arnhemsche Courant verklaarde, dat 
Stieltjes zich liever maar moest bepalen bij ka
mden, en voegde er bij: A chacun son métier! 
Wel was zij onpartijdig genoeg in Mei 1803 een 
pleidooi van een uitstekend genie-officier voor de 
bcrglijn op tc nemen, maar de Nieuwe lloilcr-
damsche. Courant wachtte zich wel dit artikel in 
hare mui/uitgaaf onder dc rubriek: «.Stemmen 
van da Nederlandsehe pers ocer Indische aange
legenheden" over tc drukken. Een Ilaagsch cor
respondent van cen Bataviaasch blad beval de 13 
volksvertegenwoordigers (waaronder Groen), die 
tegen dc wet gestemd hadden, in de wraak van 
tijdgenoot cn nakomeling aan. Indische publicis
ten, die bekend stonden als goede suikerkokera 
en betaalmeesters, noemden Stieltjes' denkbeelden 
absurd; anderen, die naam gemaakt hadden door 
tc pleiten voor Chincezcn, schreven zijne denk
beelden toe aan partijzucht en vergeleken zijn ge
drag met dat,van Robert Stephenson in de Suez-
quaestie. Dixon kreet zijn bergplan uit als krank
zinnig. Slechts één man verdedigde hem: Van 
Vloten. Maar deze onafhankelijke woordvoerder 
heeft liet ongeluk, niet te gelooven in een' per
soonlijken God, wat hij spoorwegontwerpen een 
hoofdvcreischte is, en werd dus niet gehoord. 

De verdediging van den heer Stieltjes door het 
Darjbad ga ik voorbij, niet het oog op de hou
ding , later door den redacteur tegen dezen volks
vertegenwoordiger aangenomen, toen hij even 
onpartijdig in het ministerie van Zuijlen, als 
vroeger in het ministerie van de Putte, afkeurde 
wat slecht was. 

De tijd zou de drie voorspellingen van den heer 
Stieltjes vervullen. Men begon mot op Java da
delijk de wet te schenden, wat de richting be
treft. Spoedig daarna werd ook de termijn tot 
voltooiing verlengd, onder voorgeven, dat onge
lukken van Hooger Hand dit noodzakelijk maakten. 

De tijd van vier jaren voor een zijtak van ruim 
dertig kilometers eu van acht jaren voor cene 
baan van 170 kilometers was ook zoo kort! Maar 
op één punt wilde men niet toegeven. Niet al
leen zoude er geen geld tc kort komen, maar 
zelfs geld overschieten. Men vergat daarbij eene 
kleinigheid, het rollend materieel, dat ruim drie 
millioen zou kosten. 

Het llollaudsclie publiek echter wantrouwde die 
«ofliciëelc waarheid." Het begon dc voorzichtig
heid van de Semarangsche handelaren na te vol
gen. Deze hadden jaren lang hun verslag over 
in- en uitvoer besloten met den kreet: »Een 
spoorweg, of wij vergaan!" Toen dan ook de 
concessie verleend was, meenden de concessiona
rissen ais gunst të móéten bedingen, dat do Ja-
vasche, inzonderheid de Semarangsche, kapita
listen gelegenheid hadden om voor minstens drie 
millioen gulden in te teekenen. Maar dezo von
den het goedkooper een diner met bal te geven, 
cn eenige vetpotten te ontsteken en een adres van 
dankbaarheid aan hunnen weldoener baron Sloot 
tc zenden. Geheel Indië schreef in voor slechts 
zestigduizend gulden. 

Toen dan ook in 1807 de spoorwegdirectie we
der vier millioen gulden noodig had, zocht zij 
deze som niet te Amsterdam, maar tc Londen. (') 
De Engelscheu zijn minder benauwd. Doch nu 
beginnen ook zij ongerust te worden. Geen nood! 
Wenden wij cms tot den Staat, die Voorzienig
heid van alle groote maatschappijen, welke slechte 
zaken maken. Met eene gewaarborgde rente van 
nog drie millioen gulden kapitaal zijn wij gehol
pen ! Zal uu dc Tweede Kamer opnieuw helpen 
zonder empirie! Als zij haren plicht wil vervul
len , neen! Zij late zich niet door misplaatste 
persoonlijke bedenkingen terughouden van de be
kentenis: »\Vij zijn misleid geworden!" 

Niet alleen heeft de Regeering haar vervalschte 

t*) De Indische Spoorweg-Maatschappij plaatste in de dag
bladen advertenties, als opwekkingen tot inschrijving, die 
Barnura met beide handen ton hebben ondcrtcckcud. Iu dc 
llullaiidsehe las uien, dat dc baan door eeu vruchtbaar en 
dicht bevolkt gedeelte loopt. In do huiteuluiidsehe mous
seerde de zaak natuurlijk nog meer: „De spoorwegen, aan 
dc Neuerlandsehe Mautsehunjiij _' .mui, gaan tul van de 
belangrijke haven Seniarang en doorsnijden hel meest pro-
duclieec eu meest üerolkte gedeelte van de rijke kolonie 
Java. Zij wordcu eenstemmig beschouwd als goede iukum-
steti moetende ufwerpeu. Hun aanleg, Binds drie jaren aan
gevangen, wordt krachtig voortgezet. Keue ecrsle seelic 
[lees: ruim eeue halve sectic J is olilnugs voor hel verkeer 
open gesteld geworden; eeue andere zeer belangrijke [van 
kedhoi'tig Djaiie huigs dc wildernissen vuuAlonggot, Ngcs-
rep eu Djeiigkiloell! j , die het verlengde is van de eerste eu 
Solo hercikl, zal voltooid ziju in 18118 [lees ua :1U Juni 
INi'.i . De uu reeds uitgevoerde werkeu van allerlei uurd 
stellen de iugellieurs, die alle begroetingen benden hebben, 
en dc directie iu staat eeu stellig oordeel uit tc brengen 
over de nog te doeuc uitguuf ca le bevestigen, dat het ge
melde kapitaal toereikende zal zijn." * 

Hoe vreemd, dut zulk ccuc huuu renle-wunrborg behoeft 
cu dat dc vreemdelingen zich niet hebben nfgevraugu, waarom 
dc Hollanders vau zooveel voordeelen afzagen 1 

Het bergachtig terrein van deu zijtak Kedhoeug Djati 
— Willem I , nog afschuwelijker dau dal van deu Scunne
ring , heette, „reu weinig geaccidenteerd." 

kaarten voorgelegd, maar zij bood baar ook sta
tistieke tabellen aan, waarvan zij wist, dat de 
Raad van Indië ze voor «scheurpapier" had ver
klaard. Er was meer oppervlakte aan hosch, dan 
aan terrein, zoodat men bosschen kreeg op den be
ganen grond en bosschen op do eerste verdieping, 
wat cen nieuw bewijs voor Java's «cxceptioneelen 
toestand." Laat ons parlementair spreken. Wat de 
oud-minister Heemskerk infame leugens noemt, 
wordt door jonkheer Storm bestempeld als on
juistheid. Welnu, toen eenige kamerleden den 
heer Van de Putte verweten, de baan door eeue 
dorre woestijn tevoeien, antwoordde dc «ronde" 
minister: «O neen! Sókówatie heeft overvloed 
van .water." Dit is eene, onjuistheid Juist, om
dat het water mist, mist het bewoners. Toen 
andere leden zich bezorgd maakten omtrent ge
brek aan handen voor den spoorwegbouw en om
trent schade aan gouverneinents-culturcs door 
volksverloop uit andere streken, hernam de «ronde" 
minister: «In zuidelijk Koedoes is overvloed van 
menschen, die gebruikt kunnen worden hij den 
aanleg van de haan, want daar zijn geene gou-
vcrncments-cultures." Dubbele onjuistheid! Zui
delijk Koe loos is een groot moeras, waar men 
overvloed van leguanen , kikvorschen en muskie
ten vindt, maar niet van menschen. Wel heelt 
Noordelijk Koedoes eene dichte bevolking, maar 
daar heeft men koffie-, suiker- en boschcultuiir. 

De minister Do Waal zegt, dat de nandeelhoii • 
ders niet meer geld willen storten , omdat zij 
ook voor dat meerdere hunne rente willen ge
waarborgd zien. Dit is gemakkelijker gezegd dan 
bewezen. Indien de aandeelhouders verzekerd 
waren, dat zij voor f 17,000,000 gestort kapitaal 
gedurende 35 jaren f030,000 rente, dus 37 
percent, zouden krijgen, zouden zij zich wel la
ten vinden. Maar juist daaromtrent zijn zij na 
alle ondervonden misrekeningen ongerust. En 
te recht. Nemen wij slechts één voorbeeld. In 
Juni was hier de spoorwegdirecteur Groll van 
Java teruggekeerd , waarheen men hem had ge
zonden na het hooien kraken vau leelijkc noten. 
Hij verklaarde toen in het Instituut van Ingeni
eurs, dat het bergvak van Kedhoeug Djati naar 
Brinsin reeds den eersten October zoude geopend 
worden voor het publiek. Hij wees op het wen 
schelijke van deze openstelling, dewijl er langs 
den tegenwoordig door de produkten gevolgden 
weg eene bende van Javaanschc en Chineesche 
Aballino's gevestigd is , die alle gezag van den 
Keizer van Insulinde trotseert. Dat bergvak zoude 
dus al dc kollie en andere artikelen uit de resi-
deiitiën Kedoe cn Bagolen cn uit de adsistent-
residentie Selatiga tc vervoeren krijgen. Men 
begrijpt, niet hoeveel krachtsinspanning dc spoor
wegingenieurs hebben gestreefd naar de vol
tooiing van dit kleine vak. Maar de adem der 
woorden van den heer Groll was nog niet weg
gestorven , of reeds verkondigden de Indische 
bladen, dat de opening zou moeten worden uit
gesteld tot 1 April! Men weet, wat deze datum 
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betoekent. Als bet nu zoo gnat in hot droge 
jaargetijde met de raming van korte vakken, die 
hunne voltooiing naderen, hoe zal het dan te
genvallen bij de meer dan 50 kilometers lange 
baan tusschen Solo en Djogja, die, ternauwer
nood aangevangen, met minstens nog twee re
genseizoenen zal to kampen hebben! 

Do Kamer stootc zich dus nu niet tweemalen 
aan dcnzelfden steen. Zij worde wijs dooi' de 
hulp , aan de Exploitatie-Maatschappij verleend , 
waardoor deze toch niet gered werd. Want bin
nen twee jaren zal dc Indische spoorweg ver
moedelijk weder drie millioen te kort komen en 
de directie aankloppen om nieuwe ondersteuning. 
En zoo niet, wie staat er voor in , dat bij de 
exploitatie voldoend dividend zal overblijven? De 
rentewaarborg moet meer cene zedelijke dan eene 
stoffelijke hulp zijn. Maar gaat dit karakter niet 
geheel verloren, indien de Staat bijspringt telkens 
als de geholpene verklaart, zich in zijne begroo
ting te hebben vergist? Heeft niet de minister 
Van dc Putte stellig in de Kamer verklaard , dat 
in geen geval de gewaarborgde rentesom meer dan 
ƒ030 ,000 zou bedragen? De schatkist is gecne 
beurs voor liefdadigen onderstand. Dc Kamer 
onderzoeke daarom het vraagstuk grondig, wat 
zij sinds meer dan vijf jaren verzuimde , ofschoon 
zij aan dc Hcgccring tc recht oppervlakkigheid 
verweet. Het zou misschien zelfs wenschelijk 
zijn nog terug tc komen van de aangenomene 
richting. Maar hiermede mag men zich niet 
vleien. Valsche schaamte zal er zich tegen ver
zetten, dat wij zoo'n mal figuur maken tegen
over Europa en den Javaan. Maar men kan nog 
terugkomen op voorafgaande vaststelling van een 
net, op de spoorwijdtc, op meer spaarzaamheid 
bij den bouw cn op het vervangen van rente-
waarborg door subsidie, welk stelsel in Pruisen 
en Britsch-Indië meer en meer de voorkeur ge
niet. Men behartigc de belangen van den ge
ringen Javaan , maar zij niet vertecderd door het 
lot van directeuren en ingenieurs, die ministers
traktementen hebben genoten, of van onnoozele 
aandeelhouders, die door den heer Stieltjes ge
noeg gewaarschuwd werden cn moeten loeren, 
dat elke dwaasheid wordt betaald. 

De Kamer verlange dus vooraf eene enquête. 
Vooral dc baron Sloet is dit verplicht aan zijne 
ainbtgenooten, aan de hooge betrekking, die hij 
bekleed heeft, aan zijne kiezers in het distrikt 
Arnhem cn boven alles aan zich zeiven. Een volks
vertegenwoordiger en gewezen Onderkoning moet 
minder dan iemand anders de beschuldiging o|> 
zich laten rusten, dat hij, om cene persoonlijke 
veete te voldoen, bevelen heeft gegeven tot ver-
valsching van ofïlciëele cijfers. Hij meenc niet, 
dat ik lust heb zijn zondenregister zwarter te 
maken dan het is, omdat hij, gesteund door ver
knechte raadgevers, jegens mij eene laagheid 
heeft gepleegd. Integendeel, ik erken gaarne 
zijne vele verdiensten jegens den Javaan. De 
drijfveer, die mij telkens de pen doet opvatten , 
is niet wraakzucht, maar afkeer van knoeierij 
en hartstocht voor waarheid en recht, zonder 
aanzien des persoons. Het publiek belang gaat 
boven mijn persoonlijk lot. Ik ben even uitbun
dig in lof als in blaam en zal evenveel zoete vol
doening smaken door hem in 't openbaar on
schuldig te kunnen verklaren, als ik het cen' 
duren plicht heb geacht hem in 't openbaar lc 
beschuldigen. Alleen door eene enquête in te 
stellen, kan de Kamer toonen haren plicht te 
begrijpen en te willen vervullen. 

Van haar gedrag hangt de toekomst der Indi
sche spoorwegen af. Gaat zij even ondoordacht 
tc werk als vroeger, zoo zullen toch niet op den 
duur de kapitalen naar lndió blijven vloeien, want 
de kapitalisten zullen begrijpen, dat het toch 
niet op den duur zoo kan blijven gaan. Maar toont 
zij, na cen grondig onderzoek,gaai nogeld tc wil
len geven tot ondersteuning van cene goede zaal: 
(niet van personen), dan is ook de toekomst van 
de Indische spoorbanen voor altijd verzekerd, 
Een der middelen hiertoe is , in navolging van 
den staat Massachusetts, waar al de lijnen bloeien, 
als voorwaarde te stellen, dat geene concessie 
verleend wordt, tenzij do concessionaris hebbe 
aangeboden eene begrooting van a) de aanlcgkos-
ten, b) de exploitatie-kosten, c) de drukte vau 
vervoer, en dat wel in alle richtingen , die in 
aanmerking kunnen komen. Ook in Klankrijk 
bloeien die lijnen het incest, die het incest de 
vuurproef der parlementaire onderzoekingen heb
ben doorstaan. 

Brussel, 20 Dcc, 1808. 

S. E W. ItoollliA VAN E ï S I N G A . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
Het gebruik der spoorwegen neemt in Rus

land aanzienlijk toe, cn aangemoedigd door gel
delijke ondersteuning van den Staat en de Pro
vinciale besturen , hebben zich verschillende 
spoorwegondernemingen gevormd. Op 1 November 
!8(i8 waren 24 lijnen in exploitatie tot eene ge
zamenlijke lengte van 5821 wersten, terwijl na
genoeg 5000 wersten in constructie zijn cn nog 
verschillende concessies bij de Regeering zijn 
aangevraagd. 

— Volgens eene opgave iu de >Scientific Ame
rican" levert dc firma Singer te Philadelphia te
genwoordig gemiddeld 1.XU0 naaimachines per 
week af. 

— De Pruisische regeering heeft eene som van 
1000 Thl. toegestaan, om voort te gaan met de 
uitgravingen te Trier: in het voorjaar zal de 
vereeniging van oudheidsvrienden aan den Rijn 
zich met de uitvoering belasten. 

— De tweede spoorweg van Leipzignaar Dresden 
over Grimma en Dübeln is den 22 December 
over de geheele lengte voor het personenverkeer 
geopend; de openstelling dezer baan voor het 
goederenverkeer zal den 31 December plaats 
hebben. 

— De opening van de Dohcemsche Noordbaan 
is tot den 15 Januari 1809 uitgesteld, teneinde 
eerst de schade, door den storm van 7 Decem
ber veroorzaakt, tc kunnen herstellen. 

— Over dc vordering der werken aan do tun
nel door den Mont-Cenis, leest men in de i>Xei-
tung des Vereine Deutsche? Eisenbahn Verwal-
tungen", dat de doorboorde lengte van deze 
tunnel op den I™ October bedroeg 88 }2,G0 ellen, 
waarvan uitgaande van Bardonnèche 5211,10 el
len en van Modanc 3031,50 ellen; dc nog door 
te boren lengte bedraagt 3377,40 ellen, waarbij 
zich gecne zwarigheden laten voorzien. Daar dc 
aansluitende spoorwegen eerst tegen het voorjaar 
van 1871 ter exploitatie gereed zijn, heeft men 
besloten de werken der doorboring met minder 
kracht door te zetten, doch zorg te dragen, dat 
die op hetzelfde tijdstip gereed zijn. 

— Dc raad van bestuur der Vereeniging voor 
handel en nijverheid te Vcrviers heeft bekend 
gemaakt, dat de door dc heeren Gouvy cn De-
heselle gestichtte prijs van 5,000 franken, tot 
belooning van de in den loop der vijf laatste 
jaren gedane uitvinding of toepassing daarvan, 
welke zal geoordeeld worden het meeste nut tc 
hebben gehad voor het arrondissement Vcrviers, 
in dc maand Januari 1809 door de algemeene 
Vergadering zal worden toegewezen. 

Degenen, die verineenen hunne rechten te kun
nen doen gelden, worden uitgenoodigd hunne 
aanvrage tot inschrijving met bewijsstukken aan 
den Secretaris toe te zenden. 

(Annates du génie civil.) 
B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. /.. M. heeft den heer Jhr. 
G. J. G. Klcrck, adviseur, belast niet de leiding 
van den aanleg der staatsspoorwegen , benoemd 
tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw. 

— Aan den gewezen Opzichtervan den Water
staat 2 J f klarse P. Groenen is een pensioen verleend, 
ten bedrage van ƒ 5 7 2 's jaars. 

Amsterdam. Naar men met zekerheid ver
neemt , zal de voorgenomen afsluiting van het 
Westelijk IJ niet plaats hebben. 

Door dien dam zou de Kunnal-Maatschappij zeer 
spoedig aan de droogmaking van liet Westelijk 
IJ begonnen kunnen ziju eu zou tevens de spoor-
weggemeenschnp tot stand zijn gebracht van Am
sterdam met den spoorweg van Zaandam naar 
het Nieuwe Diep. 

De vele groote bezwaren voor bestaande af
wateringen op het Westelijk IJ schijnen de zaak 
onuitvoerbaar te maken. 

Rotterdam. Dc Minister van Binnenlandsche 
Zaken heeft besloten, dat de stukken betreffende 
de onteigening voor den spoorweg van Dordrecht 
naai' Rotterdam ter visie zullen worden gelegd. 
Deze maatregel doet voorzien, dat in het inge
treden jaar met het maken van dien weg dooi
de slud een aanvang zal worden gemaakt. 

— De heer A. Iluct, lecraar aan do Polytech
nische school te Delft, heeft het voornemen op 
maandag den II Januari c. k. in de zaal van de 
Maatschappij tot nut van 't Algemeen te dezer 
stede eene voordacht te houden over het kanaal 

door den Hoek van Holland. Op deze bijeenkomst, 
die door alle belangstellenden tegen betaling van 
50 cents kan worden bijgewoond, zal do voor
dracht gevolgd worden door de beantwoording van 
vragen , die daaromtrent den spreker zullen wor
den gesteld. 

's-llertogenbosch. Het provinciaal gerechts
hof heeft dezer dagen uitspraak gedaan op het 
vonnis, gewezen door dc arrondissements-recht-
bank tc Breda dd. 27 October jl. O. .1. Urban, 
wonende tc Brussel, appellant van genoemd von
nis, waarbij hij was schuldig verklaard aan over
treding der wet van don 211'™ Augustus 1859 
(•S/W. n". 98), houdende bepalingen omtrent het 
gebruik der spoorwegen, door in den avond van 
29 September den trein van Ilozcndnal naar 
Breda niet op het daartoe bepaalde uur te doen 
vertrekken , en daarbij was veroordeeld tot ƒ200 
boete, subsidiair 0 dagen gevangenisstraf. 

Voormeld vonnis is bevestigd cn dc appellant 
veroordeeld in dc kosten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling 'S-GBAVENHAGB. 
Vergadering 24 Dec. 1808. 

Na lezing en goedkeuring dor Notulen van de 
vorige vergadering is het eerst aan de orde de 
verdere discussie over het al of niet doen van 
voorstellen aan de Afdeeling 's-Gravenhngo der 
Vereeniging van Fabriek- en Handwerksnijver
heid cn de Commissie tot onderzoek naar de mid
delen tot verbetering van den gezondheidstoestand 
van de gemeente 's-Gravcnhage, tot het nemen van 
proeven niet dc Nortonsche pijpwelboring. Na cene 
levendige discussie tusschen vele leden, met 
cene voorafgaande nadere opheldering omtrent 
het systeem door hot lid Saraber, wordt beslo
ten aan die beide Vereenigingen eene subsidie 
aan te vragen, en bij verkrijging daarvan tot de 
proefneming over te gaan. 

Daarna gaf het lid Ginjoolen twee door hem 
van kunslmarmer vervaardigde vazen en een 
dito tafelblad ter bezichtiging, die om dc schoonc 
imitatie cn dc keurige bewerking zeer geroemd 
werd (ui. 

Vervolgens gaf hot lid Pierson twee hier ter 
stede opgedolven baksteenen ter bezichtiging., e n . 
relief voorzien van een mannelijke cn eene vrou
welijke figuur met het jaartal 1571. 

Het lid Rose toonde monsters vau Ransome's 
kunstzandsteen cn gaf eene korte opheldering 
betreffende de bestanddeelen en prijs daarvan. 

Het lid Muuthaaii deed daarna cene mede
deeling over het recht zetten van torens en haalde 
twee voorbeelden aan, waarbij door dc toepas
sing om, na dc ontgraving van het fondament, 
herhaaldelijk gaten te horen en die met. water 
te vullen, aan de tegenovergestelde zijde van 
zakking, totdat dc toren weder in zijn lood
rechten stand gekomen was, de beste resultaten 
verkregen waren. 

Ten slotte gaf het lid Saraber eene volgens 
spreker nieuwe wijze van ventilatie aan, bestaan
de in eene verticaal geplaatste huis, waarop eene 
horizontale buis bevestigd is , draaiende op eene 
spil. Dc horizontale buis is voorzien van een 
inwendigeii trechter, die tot op het midden dei-
verticale gaat en aan het einde slechts van 
dc grootste wijdte hebben moet, waarin dc wind 
gevangen wordt, die door dc daardoor verkre
gen zuiging de bedorven lucht uitpompt. 

Do vergadering werd hierop voor dit jaar ge
sloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Ik meen mij goed te herinneren, mijnheer de 
Redacteur, dat er in der tijd iu uw geëerd blad 
heel wat strijd en betoog is gevoerd over de 
werkelijke of schijnbare voordeden , die de Brön-
nersche branders zouden opleveren. De Direc
teur der gasfabriek te Rotterdam, immers, de 
agent van Bronnet' aldaar en hij zelf, hebben 
er, meen ik, kolommen vol van in Dc Opmerker ge
schreven : ik geloof de conclusie van den Iiotter-
damschen gasdirecteur was deze: dat de heer 
Bronner althans het cijfer van zijne besparing 40 
a 60%, in 't vervolg toch niet meer zoo luide 
zou uitkramen. Het komt mij voor zijn nut tc 
hebben te vermelden dat er naar aanleiding van 
cen werkje „das Gasbüchlcin," van den heer 
Jalui, Directeur der gemeente-gasfabriek tc Praag, 
en dit jaar verschenen, opnieuw ruim van denk-

hcelden over het nut der bekende branders 
van den heer Bronnet- is gewisseld; nu, 't was 
dan ook wel te wachten, daar Jahn te Praag 
niet alleen het voordeel der Bronnerschc branders 
ontkent, maar ze zelfs voor dc gasverbruikers 
als ondoelmatig cn veel kostbaarder dan de ge
wone en het door Jahn persoonlijk aangepre
zen systeem, beschrijft, waarbij Jahn den Heer 
Bronner in persoon volstrekt niet spaart, ja zelfs 
zoo ongeveer voor een bedrieger proclameert, — 
Tot bewijs tegen Hrünncr komen in het werkje 
van Jahn eenige vergelijkende proeven voor met 
dé Brönnei-sche en gewone branders, dio natuur
lijk allen in 't nadeel van do eersten uitvallen. 
Men weet dat de branders van Bronnet- aldus 
zijn genommerd: 1%, 2, 2'/, , 3, 3%, 4, 4%, 
5 0 7, 8, in 't geheel dus 11 nummers en 
dat 'het' gasverbruik evenzoo per nummer zou 
zijn bepaald, d. i . wanneer n». 1 gebruikt 1 kub. 
voet gas per uur, n". 2. twee kub. voet per uur zou 
verbruiken, enz. met ieder der opvolgende num
mers, alles gerekend bij eene geheel geopende gas
kraan. Die indeeling nu, - en we moeten dat 
werkelijk toegeven, wanneer dc ondervinding 
het staaft — is een énorm gemak, voordeel cn 
ccmakkelijke controle voor dc verbruikers, waar
op Bronner dan ook niet nalaat te wijzen en 
tracht juist hierin een der belangrijke voordeden 
van zijne branders boven die van Jahn te doen 
uitkomen, waarbij het regtileercn met de kraan, 
het inoeiclijkc om tc controleeren enz. in tegenstel
ling met de zijnen, breed worden uitgemeten. De 
strijd van die heeren is als correspondentie, onder 
den vorm van brieven, door Bronner openbaar 
gemaakt, en het is aardig om te lezen hoe die 
hoeren, na elkander geducht de waarheid te heb
ben gezegd, in dat smcichclendc Duttsch, als: 
Inzwisschen bille ieh die Versieherungcn meiner 
groszien Hochachtung. u. s. w. , van elkaar af
scheid nemén. Onder dc brieven komt er een 
voor van zekeren De Bary, een agent van Bron
ner te Weencn, die den heer Jahn op zijne on
rechtvaardigheid en inconsequenties wijst, daar 
Jahn, volgens De Bary, tc Weencn zijnde, luide 
zijne verrukking over dc Bronnerschc branders 
reeds zou hebben te kennen gegeven; cn dat, 
aangenomen, dat Jahn ter goeder trouw dwaalde, 
het publiek hebbe te oordeelcn over dc capaci
teiten van een man, die in Duitschland de Men
tor op het gebied van gas wil zijn. En zoo gaat 
de strijd beurtelings. Hoe neutraal wij, Hollan
ders, ook aandien strijd zijn gebleven, waren we 
cr toch, behalve dat de zaak ons genoeg ter harte 
gaat, als gasverbruikers, van nabij in betrokken, 
cn zouden we, als stilzwijgend, de Bronnerschc 
branders boven verdenking hebben gesteld, want 
men haalt cr in aau, dat de uitnoodiging, diedd. 
3 Juni 1807 in dc llotlcrdamsclie Courant door 
den agent van Bronnet, I. Göpfert te Rotterdam, 
is gedaan, namelijk dat ieder, die de Bionncr-
sche branders voor een gewone wilde verruilen, 
dit kosteloos kon doen, zonder eenig resultaat is 
gebleven, dat alzoo de 2000 gasverbruikers, die 
ongeveer 20000 Bronnerschc branders in bezit 
hadden, door dat niet verruilen de voordeden 
van die branders boven dc gewone stilzwijgend 
hebben geconstateerd. 

Of dio conclusie dc juiste zij, zou misschien 
nader moeten worden uitgemaakt; dat men ons 
aanhaalt als eene autoriteit, wier stem cen beslis
sende is, en dat wel door machtiger naburen, 
daarop mogen we natuurlijk trotsch zijn, doch 
dan dient wel degelijk bewezen , of wij werkelijk 
do branders van Bronner boven de gewone 
stellen! 

Ik mag hier ten slotte nog bijvoegen, dat 
Bronner, Jahn heeft gesommeerd om: 

1°. te constateeren, dat de duizende getuig
schriften, die vóór zijne branders pleiten, van sta
ten , mantscha|>pijcn en particulieren, valsch oi' 
leugenachtig zijn. 

2°. Wanneer Jahn dat niet doet, zijne dwaling 
te herroepen cn tc beloven, dat niet één 
exemplaar van 't Gasbüchlcin meer in de wereld 
komc. 

3°. Dat wanneer Jahn noch aan 't cen, noch 
aan 't ander gevolg geeft. de smet hem aan
kleve van kwade trouw, boos opzet, dwaling en 
bcnadceling van het publiek, waarmede natuurlijk 
zijne eer is gemoeid. 

Dit was geteekend door Bronnet- te Frank
fort , dd. 8 Juli 1808. 

Om van de Brönncrsclie gasbranders uit Frank
fort te komen op dc Staatsspoorwegen in N . II., 
is een overgang misschien ruim groot, cn al
leen gerechtvaardigd omdat beiden betrekking 

hebben op verlichting, de eeno stoffelijk, de 
andere meer intellectueel; in ieder geval, ik 
had plan, mijnheer de redacteur, er u nog 
wat ruimte voor te vragen, voor die levens-
quacstie uit orzen tijd; ik had u mijne op
merkingen eens willen nicdeelen over den N . H. 
Staatsspoorweg, de lijn Alkmaar—Uitgeest cn 
verder Zaandam en IJdijk, die risee had ik haast 
gezegd van staat cn hoofdstad , zooals dat deels 
daar uitgewerkt project is liggende, onvrucht
baar, onbestemd, zonder eindpunt, zonder aan
sluiting! Immers, hoe onvruchtbaar lang ligt 
daar die weg reeds voor een deel voltooid, zon
der dat iets naders aangaande dc bestemming 
van het volgende deel naar den IJdijk is bekend 
geworden; zonder dat men iets nader is gebracht 
aan dc kardinale quaestic van cventueclc over
brugging, dam door het IJ, in verband met de 
Noordzecwcrken, aansluiting aan dc bestaande 
Hollandsche- en Rijnspoorwegen. Twee jaar zijn 
opnieuw daarheen gegaan, sedert het laatst de 
zaak van liet centraal station, openhavenfront enz. 
ter sprake zijn gebracht, cn Amsterdam en dc Am
sterdammers, ingevolge den ouden sleur, zijn in
gedommeld. Ik moet er wel over spreken als ik 
naga liet nadeel, de vertraging, die o. a. niet 
dat al aan eventueel aan te leggen particuliere 
spoorwegen in Noord-Holland wordt toegebracht. 
Waar moet men over, waar aansluiten? Ziedaar 
vragen, die direct worden gedaan ! Gelukkig lees 
ik daar dat de M. v. B. Z. cn de Burgemeester 
van Amsterdam hebben toegezegd , stukken daar
over openbaar te zullen maken. Misschien dus 
is de dag aau het dagen , die uit deze verwar
ring orde zal brengen ; tot zoolang alzoo basta , 
met het bescheiden verzoek later u mijne denk
beelden nader te mogen uiteen zetten. Intusschcn, 
mijnheer de Redacteur, hoogachtend 

D. R. 
Amsterdam, 18 Nov. 1808. 

if3>~" Plaatsgebrek heeft ons verhinderd dit 
schrijven vroeger op te nemen. 

— Het station voor den gemeenschappelijken dienst 
van den Nederlandschen Rijn- en den Staatsspoor
weg nadert langzamerhand zijne voltooiing. 

Wij hadden verwacht, dat men ook spoedig 
een aanvang zoude maken met het iu orde bren
gen van het terrein vóór het gebouw, het aan
leggen van toegangswegen , enz. De zwarigheden 
echter, die dc uitvoering van een werkelijk goed 
plan dienaangaande, in den weg staan , schijnen 
nog niet te zijn opgeheven. 

liet voornemen bestaat namelijk, om het ter
rein vóór het gebouw glooienderwijze af te gra
ven , zoodat het van den stationsweg, onder 
eene zekere helling oploopt. Er zijn toegangs
wegen geprojecteerd op het nieuwe plein bij den 
Rooden Haan en tegenover de Coehoornstraat en 
bovendien een breed pad voor voetgangers , tus
schen de beide genoemde wegen. De ruimte 
tusschen en ter zijde van de toegangswegen zal 
worden beplant met struikgewas, in vereeniging 
met dat vau de Gemeente, hetwelk zich thans 
vóór de 'afrastering van het stationsterrein be
vindt. Wij vertrouwen dat, zoo dit plan tot 
uitvoering mag komen, dit gedeelte der stad 
hierdoor aanmerkelijk zal verfraaien. 

Naar wij intusschcn vernemen, zouden de SUtat 
en de Nederlandsche Rijn-spoorweg-Maatschappij 
aan de Gemeente Arnhem hebben aangeboden, 
afstand tc doen van het • terrein vóór het ge
bouw , behalve eene strook ter breedte van p. 
m. 20 El langs het gebouw, mits de Gemeente 
Arnhem liet plan der afgraving verwezenlijkte cn 
voor do toegangswegen en het daarbij behoo
rende , zorgde. 

Oppervlakkig beschouwd, is dit geen voordeelig 
aanbod voor de Gemeente Arnhem; doch aange
zien het tevens geldt de verfraaiing van een be
langrijk punt der stad, waarbij weder de spoor
wegmaatschappijen weinig of geen belang hebben, 
krijgt ook deze zaak hare keerzijde. Wij hopen 
dat de betrokken besturen spoedig tot cene over
eenkomst zullen geraken. 

En wat zal er met het tegenwoordige stations
gebouw geschieden ? Eene moeielijk tc be
antwoorden vraag voorzeker, want hoewel het 
plan bestaat het tot Hotel van den l»tcti rang in 
te richten, tot liet doen van aanbiedingen waar
toe , onlangs eonc oproeping in de couranten 
I laats had , betwijfelen wij echter zeer, of zich 
een liefhebber daarvoor zal opdoen. 

Het gebouw toch, is op cene verschrikkelijke 
wijze verwaarloosd en behalve dat, geheel onge
schikt tot cene dergelijke inrichting. Er zal 

daarom cene belangrijke som noodig zijn, om het 
tot hot voorgestelde dool geschikt te maken cn , 
hoewel hot standpunt één der schoonste van Arn
hem is, zijn wij zoo vrij te twijfelen aan de mo
gelijkheid, om deze zaak met vrucht op touw te 
zetten. 

Toen in den afgeloopcn zomer vele personen 
Arnhem bezochten bij gelegenheid der tentoon
stelling van Nijverheid en Kunst, bleek het al
weder dat de verschillende eerste Hotels slechts 
bij uitzondering ruimte te kort kwamen. Gebrek 
aan goed logies vraagt dus geene vermeerdering 
van Hotels, en mocht men dc kans willen wa
gen , omdat de ligging met betrekking tot het 
spoorweg-station gunstig i s , dan zal men zich 
bedriegen , omdat slechts reizigers daarvan ge
bruik zullen maken, welke moeten overnachten, 
om den volgenden dag hun reis voort tc zetten. 

Fainiliën, die eenige dagen Arnhem cn zijne 
omstreken bezoeken , zullen zich bij voorkeur van 
het stations-terrein verwijderen, om ten minste 
den weinigen tijd , die zij in het Hotel verblij
ven , in rust door te brengen, en niet gehinderd 
te worden door het gefluit en gesis der ma
chines. 

Misschien bestaat er wel het plan, om het ge
bouw te herscheppen in eene soort van «Amstel-
Hótcl", dat svil zeggen in een Hotel, waar alles 
even deftig en op groote schaal is ingericht en 
waar men per slot van rekening voor een koopje 
logeert. Dit zou zeker dc beste wijze zijn, om 
spoedig tot do conclusie te komen , dat een spoor
weg-Hotel voor nlsmg tc Arnhem overbodig is. 

Wij hopen , indien het llótel niet tot stand 
komt, dat het gebouw worde afgebroken, vooral 
omdat het aanzien van het nieuwe stationsgebouw 
daardoor zal worden verbeterd. Het terrein, dat 
voor den spoorweg zeiven, geene waarde schijnt 
te hebben zou, dunkt ons, in verband met de 
verandering, die vroeg of laat bij den Rooden 
Haan moet plaats hebben , door bebouwing wel 
productief te maken zijn. 

Mocht dit tot stand komen, dan verwachten 
wij daarvan meer goeds dan van een spoorweg-
Hotel. 

X. 

Mijnheer de Redacteur. 
De hoogere burgerscholen bestaan nog maar 

korte jaren en onderwijs heb ik daar dientenge
volge nooit genoten. 

Houdt het mij dus ten goede, indien ik hier
mede misschien een dom voorstel doe, doch de 
noodzakelijkheid dwingt cr mij toe. 

Bij inzage namelijk van het tweede stel prijs
vragen van 1X08, uitgeschreven door dc Maat
schappij van Houwkunst wordt op blz. 4, onderaan, 
bij de opsomming der lokalen, die in de hoogere 
burgerschool worden verlangd, »een lokaal tot 
verzameling van letterkundige preparaten" ge
noemd. 

Ik heb er Pasteur en anderen op nageslagen , 
maar zonder de bedoeling daarvan te kunnen 
begrijpen; het ware dus m. i . wenschelijk, dat 
de'Maatschappij tot bevordering dor Houwkunst 
meer licht over die soort van preparaten ver
spreidde, om hel voldoen aan hel programma 
ook mogelijk te maken voor hen, die dc hoogere 
burgerscholen niet hebben bezocht. 

Kampen. 26 Dcc. 1808. 
V. L. 

Varia. 
IJzeren dwarsliggers voor spoorstaven. 

Op verscheidene Pruisische staatsbanen zijn in 
den loop van dit jaar proeven met ijzeren dwars
liggers naar het stelsel Vanthcrin genomen , die 
tot heden alle zeer goed voldaan hebben,- inzon
derheid werden op den Saarbriicker spoorweg 
daarmede zulke gunstige uitkomsten verkregen , 
dat de directie onlangs weder tienduizend stuks 
besteld heeft tot vervanging van versletens hou
ten liggers. Zij wegen met wiggen en al 30 
K. G. per stuk cn komen slechts te staan op 
1 tb. 25 Sgr. per stuk (± f 3.30), zijn dus bij 
eerste aanschaffing niet duurder dan eiken dwars
liggers met hunne verbindingen cn duren daar
entegen minstens driemaal zoolang, terwijl tot 
heden bij geen enkelen ijzeren dwarsligger eene 
wig losgeraakt is of cen ander gebrek werd 
waargenomen. De ballast wordt spoedig zoo 
dicht, dat hij een vasten kiezelrug vormt en 
onderstoppen ol' navullcn niet meet- noodig is. 
(Volgens het Vercin Dcutscher Kisenbahnverwal-



tungen, bestaan cr nog geene termen om liet 
eene stelsel van ijzeren bovenbouw te verkiezen 
boven het andere.) 

E R R A T A . 
In het laatste verslag van de Afdeeling Rot 

terdamder Maatschappij tot bevordering der Bouw 
kunst is eene fout ingeslopen; daar staat: in het 
midden der 15o eeuw, lees - omstreeks of in de 
'14c eeuw. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

iMnandng, 4 J anuar i . 
i i i iHii ' idaiii . teu 13 ure, teu raadhuize: op prijstarirf 

iu drie perceelen: lo. de loodgieters, leidekkers eu zink 
«erken, 2o.de schilders- cn glazenmakerswerkeu eu .'Jo. de 
metsel-, voeg-eu harustecuwerkcu, welke gedurende de jaren 
1801), 1870 eu 1871 zullen worden uitgevoerd voor het gi 
woon ouderhoud eu de daarbij behoorende herstellingen c 
vernieuwingen aan de gebouwen, torens e» bruggen der gi 
meante, en 4o. bij enkele inschrijving in één perceel, het 
doen van eenige hcrstelliugs- cn vernieuwingswerken m u i do 
gemeente-sluizen, waterkeeringen cu kaaimuren, langa het 
Oosterdok, Open lluveufront, enz. niet hel onderhoud tre 
durende 1809. 

VIIsHingeii, ten 1 ure, ten raadhuize: eenige herstclliii 

Sen en vernieuwingen nau dc gehouwen cn andere werken 
er gemeente, met het gewoon onderhoud iu 1800. 
'allagu, teu I ure, ten raadhuize: levering vnu Waai

en Ussclsteeu, houtwaren, kalk, tras, teer, pothuizen, 
ijzerwaren eu kantsteen. 

Uliiadiig, A Jan. 
Assen, tentt'/i ure, bij-Mr. II. J. Smidt, het gedeelte

lijk verbouwcu van ecu woonhuis. 
Donderdag, 7 Jan. 

's llagc, ten 12 ure, ann het ministerie vnu binnenl 
zaken: het maken vnu eeu Strekdam langs den lïegter oever 
der Oude Maas hoven dc Spoorwegbrug bij Dordrecht. 

Vrijdag , S Jan. 
Zwolle, ten 12 ure, nau het provinciaal bestuur: het 

uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen enz. aan de 
kunstwerken, gebouwen enz. der Dedemsvaart en hare 
zijtakken gedurende het jaar 1869. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur : liet on
derhouden van dc aarde- cu verdicpingswerkea vau dc De
demsvaart en hare zijtakken over 1800. 

Zaterdag , O Jan. 
Kampen, ten 12 ure, ten raadhuize: het leveren 

van houtmatcrialcn, brik, grint cu bazalt. 
Maandag, II Jan. 

Kapel Ir , ten 2 ure, bij J . I). Droojceiulijk: het bouwen 
ccner Mccstoof, met bijlcvcriug van al dc daartoe behoorende 
materialen. 

Zaterdag, IA Jan. 
Harlingen, ten l o ure, bij D. Miunema: het aanleggen 

van ecu stcenglooÜng ten noorden vnn Harlingen, lang 130 
ellen, cn verzwaring vnu het ncvculiggeud aardewerk, ter 
lengte van 216 ellen. 

Dli sdag, 19 Jan. 
Klooster-Zande, gemeente Honteuissc, ten Sure: Het 

bouweu vnu cene 11. K. kerk met toren, wnarvan dc mnte-
rinlcn meest allen door het kerkbestuur zullen geleverd 
worden. 

Dinsdag, 2 t'cbr. 
Utrecht, ten 11 ure, in het gebouw voor kunsten cn 

wetenschappen: lo. liet maken van een fort op deu Kuigen-
hoeksehen dijk bij Utrecht, en 2o. het makcu van ecu fort 
op den Voord orpsehcii dijk bij Utrecht. 

Afloop van aanbestedingen. 
Uroiilngcn, 21 Dcc.: het onderhouden van dc zee

sluis te Statcuzijl, van den dag waarop order tot aanvang 
wordt gegeven tot uit. Dcc. 1800, II. Vcuïnga, te N.Schans, 
f 2007; II. A. Wngho, idem, f 1073; G. I'. v. Dalen, idem, 
/ 1640; R. Zwolsniau, tc Kuiurc, ƒ 1500. 

Middelburg, 22 Dcc. : het heuijkingswerk der schorren 
in het Axclsclie gat enz,, W. Speelman, tc Durg, /' 70,000; 
A. Dutlcr, te Sehooudijkc, f 74,050; .1. v. d. Klippc, tc 
Klkcrzee, ƒ G0,000; W. Ringhout, te lUmtcuiase, ƒ65,000; 
A. v. Popcriug, tc Brui.issc, j 04,805; P. v. d. Wetering, 
te Sliedrecht, f 04,500j L. Kalis Kz. , idem, /'58,200; N . 
dc Hoog, te Giesscudam, ƒ 50,207; A. K, Stubbé, tc Sas v. 
Gent, / 50,000; D. Bolicr, tc Sclicrpcnisse, / 53,000; .1. 
Ftlis; te Vlissiugen, ƒ 40,800; A. Hinders, te Breskens, 

J 40,725; J . Vcrkuyl Quakkelaar, tc Vlissiugen, ƒ 40,700; 
J. J. Huysschcr, te Philippine, ƒ 48,587; i). Thulcus, tc 
Hoek, ƒ 47,400; I). A. Dronkcrs, te Midd., / 47,303; J . 
Bcrtou, te Biervliet, ƒ 45,000; t\ Wisse, te Zaamslag, 
ƒ43,440. (Ken andere Couraut vermeldt den heer .1. Bcrtou, 
tc Biervliet, voor /' 45,000 nis minste inschrijver.) 

Haarlem, 24 Dcc.: liet driejarig onderhoud van 'srijks 
telegraaflijnen in de provincie Noord-Holland, benoorden het 
Y, in drie perceelen. Dnnrvoor wnren de minste inschrij
vers: voor het lc perceel, de heer J. Ucguit Jr., te Zaan-
ilam voor ƒ406 per jnar; voor het 2e perceel, dc heer G. 
Honijk, te Puruicrendc, voor ƒ859 per jaar; voor het 3c 
perceel, dc heer K. Hinte, tc Hooru, voor ƒ2370 iu dc 3 
jaren, cn wel / 070 in het eerste eu ƒ700 in elk der laatste 
twee jaren. 

's Gravenhage, 24 Dcc.: het maken en stellen vnn 
. deu metalen bovenbouw voor dc brug over het Hollaudsch 

Diau ;̂ ingekomen 10 billctteu , als van dc heeren : Paul van 
f \$l^singcu eu Dudok van Heel, te Amsterdam /'1,466,740, 
»\*L 5̂jmt]er\& Pitts, te Staninglcy, Iron Works, bij Leeds, 

-1,60,1,0211; J. 1'. Huton Vigno'les and Henry Viguolcs, tc 
•~ Xöndojn f 1,087,500; Nederl. Stoomboot-maatschappij on P. 

rnnTimburg, te Rotterdam ƒ 1,720,000; Koninklijke Nederl. 
GrofsjffaÖerij, te Leiden ƒ 1,750,000; J . F. Cnil & Co. et la 
('onijwguie dc Twcnhilc, te Parijs ƒ1,830,000; Clcpparède 
# feov;,'hg Parijs / 1,885,274; Thomas Brassy & Co., te 

-.Birkenhead.;/1.085,316; J. Haniel & Huse, tc Sterkeurade, 
,v /Ü,020,jaO;.J.-Buttcrlcy & Co., tc Apcrtou f2,040,000; 
?! .0urieuxA^Cb;-Wc., België / 2,043,000; L. J. Kntlioveu 

.&Co.. 'sHngeY^OOO.OOO; 3. vau de Wall Hakc, tc Utrecht, 
i /?2]ÖK,ÓÖ0,' KuhK-rv & Co., tc Londen ƒ2,158,000; J. M . 

. van.der Mader/fc Dordt / 2,220,000; Kólnischc Mncliiucn-
Ban 'AttieniOestllsclinft, tc Keulen /'2,200,000; C. Carl 

Heisc & Co., tc Roosenacrdc in Wcstpbaleu ƒ 2,350,000, 
Th. Mirdany, Iron Company, tc New-Custle o/Tyne ƒ2,400,000' 
Külnischc Mnchiucii-Bau Actieu-Gcscllschaft. tc Keulen 
ƒ2,480,000. 

Amsterdam, 24 Dcc: het uitvocreu vun Iicrstclliuge 
cn vernieuwingen aan het gebouw genaamd het Wcst-JmU-
schc slagthuis, alhier, alsmede het dagelijksch onderhoud 
vau dat gebouw gedurende de jaren ISliO, 1870 eu 1871. 
Aangenomen door den beer J. C. vau der Kley voor ƒ2070! 

Amsterdam, 2» Dec: lo. het maken van een onder-
heide fundering met /iet metselen der penanten , wallioofdcn 
cn vleugeliiiuren eu het duarstellcn vnn al de overige tim
mer-, metsel- en hardstcenwerken voor de verbreeding vnn 
dc steenen wulfbrug, n». 204, over den O. Z. Voorburgwal 
tusscheu dc Damstraat en de Oude Doelenstraat; aannemer 
de lieer W. J. vnu Herkum, voor ƒ 0 2 4 3 ; 2o. hel maken ( 
stellen van al dc ijzerwerken voor hoven genoemde brui 
aannemers de lieereu Enthoven & Co., te 's Hage, voor 
f2017; 3o. de levering van eseauzijiisclie dekstecneii, teu 
dienste vau de iu het juar 1860 te vcruieuwou steeneu wa 
len'j aannemers dc heeren (ichr. Thijsseu, te Tilburg, voor 
/'77.77; 4o. (op prijslnricl) het doen vnu herstellingen cn 
vcrnieuwiiigeu vau ile steenen cu houten wallen langs tl 
grachteu cu wateren eu uan dc metselde riolen under den 
openharen weg alhier; gedurende 186U, 1870 en 18(1; au 
nemer de heer lirokmcier, voor 3 pCt. bencdeu tarief; 
het vernieuwen van 10.205 vierk. ellen bestrating iu eenige 
straten eu liet ouderhoud en daarvan gedurende 3 jaren, en 
het leveren van 00,000 stuks keien eu 300,000 stuks kliu-
kers voor onderhoudswerken; in massa aangenomen door tie 
heeren de Zwuau Jr. en Koper, voor ƒ 50,887. 

Maas t r ich t , 20 Deo.: lo. het slechten van de werken 
liramlciilmrg met couvre.face, Uentinck eu Overijssel- F 
Witteling* te Maastricht ƒ 7200; G. van Haareu te Driei 

ƒ5500; H. Ummcls te Maastricht ƒ5077; J. G. A. Hou beu 
tc Maastricht ƒ5200; J. Klijn te Maastricht ƒ3682; A. Vin
keu te Borgharen ƒ2758; J. Ycrnu te Maastricht / 2348; 
II. Kempeucer te Maastricht ƒ 2'i87; 11. Boshouwers te 
Maastricht ƒ2242; J. Wensten te Maastricht / 1845 Uo. het 
Biechten van de werken Willem, Wücke, Engeland en Fries
land: P. Wittclings te Maastricht ƒ7600; J. (i. A. Houbeu 
tc Maastricht ƒ6200; G. van Haaren te Driel ƒ 5990; II. 
Uramela te Maastricht ƒ 4477; A. Vinken tc Borgharen 
ƒ3300; 11. Boshouwers lc Maastricht / 3280; J . Weusten te 
Maastricht, j 3000; J. Kliju teMaostricht / 3044; J. Vcrna le 
Maastricht ƒ3042; II. Kemiieneer tc Maastricht /'208(. 

's Hage, 2 » Dec: het bouwen eu leveren vau drie IUMIM-
kotters, met beschieting cn mastgcstel. Hiervoor waren vier 
insehrijviugsbilletten ingekomen. Dc minste iuschrijvcr was 
de heer 1'. Boelc te Ridderkerk voor /'46,800. 

'H llagc , 2 » Dee. hel onderhouden van cn het doen van 
eenige herstelliugeu aan de laudsgebouvveu aldaar. Daarvoor 
waren vier billctteu ingekomen. Minste iuschrijvcr was dc 
heer B. P. Schippers te 's llagc, voor / 21,450. 

Ilcrgcnouzoom, SO Dec Het slechten vau het bastion 
Coehooru eu het maken van een nieuwen uitgang aau dc 
Hosch poort. 

G. Kcij, Rotterdam, ƒ 28300. 
1'. v. d. Wetering, Sliedrecht, „ 25800. 
W. Trimbos Bergen-op-Zoom „ 24200. 
G. Visser Pz. Gicsscudnm „ 23200. 
W. Lock Stccubergen „ 20000. 
G. vnn Haaren, Driel, n 20400. 
A. Hinders, Breskens, „ 20300. 
C. J . Marijucn, Breda, „ 10660. 
J. B. Timmermans, Bosch, „ 18G84. 
A. Assclhergs , Bergein-op-Zoom, „ 18500. 
L). Bolicr, Scherpenisse, „ 17004. 
M. Hagenaars, Wouw, „ 17275. 
M. Geurts, Bosch. „ 16324. 

Ariilicm, 30 Dcc.: 1° het onderhoud der schoolgebou
wen met ondcrwijzerswoniugen, aannemer E. Fibers tc Arnhem 
voor ƒ2001; 2° het onderhoud der griut-, zaud- cu heide
wegen, aannemer W. M . Nijcncs tc .Arnhem voor ƒ2423; 
3C het onderhoud der openbare pompen en het verrichten 
van lood- en zinkwerken, aannemer G, Pitlo tc Arnhem 
voor ƒ 332 eu het tarief; 4° de levering van 300,000 Stenz. 
keijeu voor ƒ64.75 per duizend door G. J . Kloos tc Rotter
dam; 6° de levering van 640,000 straatklinkers voor ƒ7760 
door F. vau der Loo te Pauuerden; 6U de levering van di
verse houtwaren voor de schipbruggen door G. T. Cocrs tc 
Arnhem voor ƒ2143.10; 7° dc levering vnn plantsoen door 
W. van Zoest en Zonen voor ƒ200.50 eu 8" het verrichten 
van keijtn- en klinkcrbcstratiiigen door C. Bosman te Am-
hem vuur ƒ6988. 

Advertcntiën. 

PORTLAND CEMENT 
an dc Heeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 

lliebrich ; 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 Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van dc 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Metllach aan de 
Suur; 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 Fabrie-
en is steeds te bekomen bij den Agent 

J A Ï VAÏÏ IER POT , 
te Rotterdam. 

OPENBARE AANBESTEDINGEN. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente AMSTK1WAM, zullen op Maandag den 
4 January 1869, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving op prijstarief iu oVie perceelen doen mm-
besteden : 

1". De Loodgieters-, Leidekkers- cn Zink
werken , 

2". De Schilders- en Glazenmakerswer-
ken , en 

3». De Metsel- . Voeg- , en Hardsteen-
werken. 

Welke gedurende do jaren 1869, 1870 en 
1871 zullen worden uitgevoerd voor het gewoon 
onderhoud en do daarbij behoorendo herstellingen ' 
en vernieuwingen aan de gebouwen , torens en 
bruggen der Gemeente. 

Alles met dc daarbij vereischte materialen en 
arbeidsloonen. 

4". Hij enkele inschrijving in één perceel: 
bet doen van eenige Herstellings- en 
Vernieuwingswerken aan do gemeente-
Sluizen , Waterkeeringen en K a a i 
m u r e n , langs het Oosterdok, Open 
Havenfront enz., mot het onderhoud ge
durende 1869. 

Bestekken zijn te verkrijgen ter Drukkerij der 
Gemeente. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
omtrent de Werken Sub i , 2 & 3 aan het Bu
reau van den Hear Architect B. DE GREEF Jz., 
min den Timmertuin der Gemeente; en omtrent 
die Sub 4, op het Bureau van den Heer Inge
nieur I. G. VAN NIFTR1K, in het gebouw ge
naamd tZeeregt", des voormiddags van 10 tot 
12 ure. 

Amsterdam, den 211 December 1808. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X. 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

Vierde jaargang. 1°. 2. 

Tmtbijil prepU Woei ti'«'"l " i 
I). A. THIEME te Arnhem. 

Prijs p«r 3 nziadea fnneo p.p. 

9 Januari 1869. 

lei abiiinrt lith voor eu jurpif. 
Mnrlmliêi kul» ƒ-.SU parfMUunftl 

CD ƒ-.(.1 foir itfel ei eei \°. 

BECKER & BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE,'OEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENIIARE WERKEN. — Vooris 
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, ürafteekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , lüczel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
erweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpsteenen van 12 x 2 tot 48 x ü Engelsche 
luimen, gelijk van textuur, besparing van ar-
eid 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, Cowcn's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-llütte-Veroin, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C . 

Adres: F O L K E R S & C». Rapenburg. Amsterdam. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A l t G U A E A N T I E , 

bij U.'E II SB". J l . P O T . te Klsf iout a/cl. K i n d e r d i j k , 
bij ivie tot uit. necember 1803 

• 13 1 'ocilcii gemnnk t ^ J J , , , , , , , ve' i 'NCliil lvndc lengten tot 1 0 3 Anint . v t . 
en tevens cene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim fiO roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

I WEEKBLAD voor AUCHITEOTEN, H&EIEURS, EABRIKAFFEI, AAMEIERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o u d e r r e d a c t i e v a n F . W . V A N G K N D T J G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. ÖR0THK, .1. H. LEHMAN, H. UNSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. YOGEb. 

I11TTORFF. 

De Fransche kunstkenner Beulé" heeft onlangs 
ï de Académie des Beaux-Arts eene redevoering 

ivnn Atheensche schoonheid uitgesproken, ter na
gedachtenis van llittorlT. Voor hen, die niet in 
' de gelegenheid zijn ze te lezen, zullen wij het 
meest «practische" daarvan voor d-i lezers van 
dit weekblad in onze taal overzetten. 

Toen de schilder Kaulbauch de trap van het 
Museum der pleisterwerken te Berlijn versierde , 
toonde hij mij eene zinnebeeldige figuur van de 
Bouwkunst, die hij pas had afgewerkt. »Wat 
sombeie uitdrukking!" zeide ik hem. »Ja," ant
woordde de schilder, »dc bouwkunde moet droe
vig zijn, omdat zij hare onmacht gevoelt nieuwe 
vormen te vinden." Wreed woord, dat de ar
chitecten niet zal ontmoedigen, maar dat wij 
telkens voor den geest behoorden te hebben, als 
wij een nieuw opgetrokken gebouw met streng
heid beoordeelcn. Wij vermoeden niet alles, wat 
hij lijdt, die niet oorspronkelijk kan zijn dan door 
bekende elementen met elkander te verbinden ; 
wij bewonderen niet genoeg hem, die een ver
rassend geheel voortbrengt door de vereeniging 
van geijkte vormen. Die vormen zijn de taal 
van de bouwkunst; dc ouden hebben ze slechts 
uitgevonden, omdat zij de eerstgekomenenzijn.(') 
Het is dus om hunne taal goed meester tc zijn 
en om datgene wat zij gevoelen uit te drukken 
door het meest nauwkeurige en volmaakte in-

' strument, dat de bouwkundigen altijd opklimmen 
I tot bronnen ; zij zijn wetenschappelijke mannen 

om te zekerder scheppers te worden. De bouw
kundigen van de Renaissance zijn wetenschappe
lijke mannen geweest, in weerwil van hun ge
voel, hunne vruchtbaarheid en hunne bevalligheid. 
De bouwkundigen van de 17e eeuw zijn weten
schappelijke mannen geweest in weerwil van hun
nen adeldom cn van hunne gemaniëreerde praal. 
Zelfs dc bouwkundigen van de 18c eeuw zijn, 
na alle lijnen mishandeld cn den slechten smaak 

I uitgeput te hebben, teruggekeerd tot die klassieke 
modellen, die dc Antoine's, de Louis', de Ga
briel's hebben gevormd. Hunne opvolgers heb
ben zich zoo vastgeklampt aan de wetenschappe
lijke overlevering, dat zij zelfs voor de dorheid 
en eene ijskoude conventie niet zijn teruggedeinsd; 
de stijl van het eerste Keizerrijk heeft opgang 
gemaakt. Het was voor de 19e eeuw weggelegd 
in dc studie van de oudheid eene scherpzinnig
heid cn een' eerbied te brengen, die alles doen 
herleven. Dc bouwvallen van Griekenland en 
Italië zijn eene school voor geheele geslachten; 
dc bekwaamste leerlingen gaan in dc verlaten of 
door de koorts ingenomen landen de geringste 
bijzonderheden van de Grieksche en Romcinsche 
gedenkteekenen bijeenzamelen; zij voeden zich 
met deze werken , even schoon als eenvoudig, 

(*) K i i do Indische eu Egyptische bouwmeestera dau? 
Zijn deze niet ouder dan dc Gnèkschc? Vtrt. 

zij ontdekken zo, zij herstellen zo , zij meten ze, 
zij keeren er bet kleinste overblijfsel van om, 
gelijk een commentator de volzinnen van een 
kostbaar handschrift omkeert. In één woord, uit 
nauwkeurigheid, uit kieschen smaak , uit eclec-
tisme vergenoegen onze bouwkundigen zich niet 
meer met wetenschappelijke mannen te zijn, zij 
zijn oudheidkundigen geworden. 

Hittorff was een der bevorderaars van deze ze
gepraal der oudheidkunde. Hij was zoowel ge
leerde als kunstenaar. Zoo hij zijne kunst heeft 
bemind, heeft hij ook de wetenschap met zoeten 
wellust beoefend en te midden van de oudheid 
geleefd als in een heiligdom. 

Hij had zijne loopbaan ingewijd door het ge
reedschap van den metselaar te hanteeren , een 
nuttige en vrijwillig opgelegde leertijd, die ons 
herinnert, dat de schitterendste tijdvakken van 
de kunst den kunstenaar niet afscheiden van den 
handwerksman. 

Na den dood van Bélanger werd hij benoemd tot 
bouwmeester van Karei X voor dc feesten en 
plechtigheden. Hij behoefde zich dus maar aan 
de fortuin over tc geven. Maar een geheime 
prikkel deed hem de gemakkelijke overwinningen 
en de genoegens versmaden voor iets hoogers. 
Hij wilde de klassieke landen doorloopen, zijn 
geest verhellen door den aanblik van de schoone 
dingen, hem verrijken met dichterlijke herinne
ringen, in de gedenkteekenen lezen als in eene 
boekerij , dieslechts voor eenige uitverkorenen toe
gankelijk is, deze gedenkstukken teckenen , ze 
meten, ze doen kennen , opgravingen doen, als 
zij bedolven zijn onder bouwvallen, zich verdien
stelijk maken jegens dc wetenschap, zich beroemd 
maken door ontdekkingen, — dat was de droom 
van zijne jeugd, dat was het doel, hetwelk hij 
zou bereiken door volharding en spaarzaamheid. 

Hij had Sicilië gekozen voor het veld van zijne 
nasporingen, omdat de Grieksche volkplantingen 
aldaar gewedijverd hebben mot het moederland 
in pracht en smaak; gelijk dc planten , wier bloei 
door bijzondere zorg verhaast wordt en die zich 
tooien met een' wcelderigen bladcrcndos, maar 
vóór het einde van de lente sterven, hebben ook 
zij eene snelle ontwikkeling en een' plotselingcn 
val gehad, maartevens ook een onvcrgelijkclijken 
luister. In een eerste werk gaf llittoiH'dc open
bare pleinen, de fonteinen , de kerken , de pa
leizen, de hospitalen en de grafgestichten terug, 
die dc veroveraars met kwistige hand hebben 
verspreid om hun kortstondig verblijf' te ver
eeuwigen : dc Noormannen gelijk dc Byzantijnen, 
de Arabieren, zoowel als de Spanjaarden; 

In een tweede werk, dat de omwenteling van 
1830 deed staken en dat andere zorgen hom be
letten vóór dc laatste jaren zijns levens te her
vatten , deed hij de oudere gedenkstukken her
leven , met gemoedelijke nauwkeurigheid geme
ten , met waarschijnlijkheid weder opgebouwd en 
weder voorgesteld in hunne eerste frischheid. 

Na het geluk te hebben geschetst, dat Hittorff, 

gelijk ieder onderzoeker bij opgravingen , smaakte , 
gaat Beulé aldus voort: »De poezië der bouw
vallen wordt eene bron van inspiratie. Deze in
spiratie is voor Hittorff vruchtbaar geweest. Niet 
alleen heeft zij van hem een oudheidkundige en 
een' vereerder van de oudheid gemaakt, maar 
de Grieksche bouwkunst heeft zich voor hem 
geopenbaard met een' rijkdom, die aan al zijne 
voorgangers ontsnapt was. Hij scheen bovendien 
tot deze ontdekking voorbeschikt door den aard 
zijner werkzaamheden en door de wending, die zij 
aan zijn' geest hadden gegeven. Belast met de re
geling van dc feesten en plechtigheden , had hij 
een aandachtiger oog voor de uitwendige versie
ring van de monumenten ; gewoon de gebouwen 
te tooien voor kroningsfeesten, huwelijken en 
doopplechtiglieden der vorsten, trachtte hij on
ophoudelijk zich te verbeelden, hoe de tooi van 
dc antieke gebouwen geweest was. 

De tempel, grondvorm bij uitnemendheid van 
de Grieksche bouwkunst, vertoonde zich voor 
hem niet wit of bevuild door den tijd, maar van 
boven tot beneden met schitterende kleuren be
schilderd. Het hout was beschermd door eene 
gekleurde bestrijking , de steen door stukadoor
werk , het marmer door eene doorschijnende was, 
met behulp van vuur aangebracht. De zuilen, 
van een krachtig geel, kwamen vooruit bij den 
rooden achtergrond van de portieken ; de kapi
teelen, die in schoonheid wonnen door gepen
seelde keurige versieringen, droegen een prach
tig entablement; de blauwe triglyphen scheid
den de beeldhouwwerken af vaii het fries, ter
wijl zij het timmerwerk aan den binnenkant deden 
raden ; de standbeelden, zeiven beschilderd, kwa
men uit op den blauwen muur der frontons als 
op een' altijd helderen hemel; dc dakgoten en 
boekversieringen der frontons wnren bedekt met 
uitstekende teekeningen ; aan dc gouden schilden 
van den architraaf waren guirlandes gehecht; de 
voluten van de Ionische kapiteelen waren inge
legd met mozaïk en edelgesteenten; alles was 
i-ijk , bloeiend, altijd jeugdig, in harmonie inet 
een land , waar zelfs de rotsen gekleurd worden 
dooi' de vurige zonnestralen. 

llittorlT begreep , dat schilderwerk , met kunst
smaak verdeeld over een monument, zijne details 
meer doet gelden, al zijne vormen beter doet 
uitkomen en zijn ideaal karakter verhoogt, ge
lijk het frisschc rood op het gelaat van eene 
jeugdige maagd , zoo al niet eene nieuwe schoon
heid , ten minste het licht van hare sehoonheid is. 

Dit denkbeeld, waarvan de kiem uit Pómpejl 
was medegebracht, had zich ontwikkeld te mid
den der bouwvallen van Catania. Syrakuse, Se-
gestum en Sclinuntum; overal had llittorlT de 
feiten waargenomen , de bewijzen gezocht, ge
schilderde fragmenten verzameld, waarvan hij 
later een werkelijk museum heeft gemaakt. Eerst 
den •ld«'ii Dcc. 1823 richtte hij uit Agrigcntuin 
aan den baron Gérard een' brief, dien hij schreel, 
gezeten in eeno reusachtige cannelure van den 
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tempel van Jupiter. De brief was een manifest. 
De polychromie, een te geleerd woord, dat het 
publiek deed bekoelen cn dat beteekent: het 
kleuren van de monumenten of muurschildering, 
werd daarin met geestdrift beschreven, in af
wachting , dat zij methodiek kon worden bewe
zen. Hittorff heeft: haar het eerst erkend; hij 
heeft zijn' naam verbonden aan hare ontdekking, 
hij heeft er een' welverdienden roem mede be
haald. 

Men had wel vroeger sporen van kleuren ge
zien , maar er het gewicht van miskend, het 
verrassende feit niet verklaard en er geene ge
volgen uit getrokken. Bijna altijd gaan op zich 
zeiven staande waarnemingen cene uitvinding 
vooraf; zij zijn onvruchtbaar, zoolang niet een 
algemeen denkbeeld zc heeft bevrucht. 

Er is een volledig en bewezen stelsel noodig, 
opdat de wetenschap eene waarheid te meer 
telle; de theorie alleen vormt de ontdekking. 

Juist de nieuwheid van HittorlTs theorie wordt 
bewezen door den tegenstand, dien zij ontmoette. 
Hij verwekte heftigen woordenstrijd; beroemde 
geleerden vielen hem aan, anderen vatten zijne 
verdediging op, wat zijn' naam nog meer deed 
weergalmen. Alle boeken werden geraadpleegd, 
alle getuigenissen ingeroepen, alle reizigers ge
hoord , zelfs de scheikundigen werden tot scheids
mannen genomen. Gelukkige tijd, waarin de 
wetenschap zoozeer de gemoederen bezig hield 
en het opsporen vari eene waarheid meer harts
tocht wekte dan het najagen van rijkdom en het 
verzoeken om voordeelige eerbewijzen I Hittorff 
nam met de pen een werkzaam deel aan dezen 
strijd, die bijna dertig jaren duurde. Langza
merhand daagde het licht; de veldtocht van 
Morea deed Griekenland beter bekend worden. 
Eindelijk gaf Hittorff in 1851 een groot werk 
over de Polychromie uit, waarin de overvloed 
van bewijzen slechts geëvenaard wordt door de 
schoonheid van de platen ; het was de tropee, 
opgericht op het slagveld. 

Hittorff kwam in 1824 te Parijs terug. De 
omwenteling van 1830 gaf hem zijne vrijheid 
weder. Hij werkte nu niet meer voor do lief
hebberij der vorsten, maar voor het genoegen 
van een geheel volk. 

Al zijne werken (schouwburg Favart, aanleg 
van het Bois de Boulogne en van zijne twee me
ren, Place de la Concorde, Cirque des Champs-
Elysées, Place de l'Etoile, Cirque du Boulevard, 
Salie des Panoramas, spoorwegstations, basilie
ken, scholen, mairie du Panthéon) doen Hittorff 
kennen in een drieledig karakter, dat zijne oor
spronkelijkheid uitmaakt: als wetenschappelijk 
constructeur , als vernuftig leerling van de oud
heid en als hervormer, die zijn stelsel van poly
chromie ingang tracht tc verschaffen. 

Als constructeur wordt hij door niemand over
troffen , noch wat de stoutheid van dc onderne
mingen , noch wat de veiligheid van de middelen 
betreft. Kortheidshalve zullen wij alleen vermel
den, dat hij het reusachtige dak van het station 
du Nord, waarvan de oppervlakte meer dan een 
bunder bedraagt en hetwelk, slechts geëvenaard 
door dat te Birmingham, op niet meer dan twaalf 
slanke kolommen rust, op 31 ellen boven den 
grond heeft aangebracht. (') 

Als leerling van de oudheid heeft hij zich naar 
haar geregeld met cene verstandige vrijheid, die 
zich voegde naar de meest verschillende eischen. 
Zijne Cirques zijn zijne hoofdwerken ; hij ontleent 
aan de oude amphitheaters een gedeelte van hunne 
inrichting en zelfs van hunne versieringen, zoo
als die van het Atheensche Odeon en van het 
Romeinsche Colisaeum, maar deze dichterlijke 
herinneringen ontnemen hun niets Van hunne 
oorspronkelijkheid; de stijl geeft hun zulk een 
voegzamen tooi, dat men ze als typen kan be
schouwen. 

Als vernieuwer of hervormer tracht Hittorff in 
de practijk de theorieën te doen opnemen, die 
hij in zijne schriften had uiteengezet. De be
schilderde kap van Saint-Vincent de Paul en de 
geheele inwendige versiering van deze basiliek, 
de kapel van het oude-mannenhuis in de voor
stad Saint-Antoine, de schouwburgen der Champs-
Elysées, vooral de twee Cirques, bezield door 
vroolijke kleuren, door keurige ornementen , door 
friesen, door nabootsingen van geborduurde Oos-
tersche stoffen, door vergulde vensters en hek
ken, hebben het oog gewend aan indrukken, die 

(*) De middelzaal heeft 7 0 meters breedte tusschen dc 
muren. Hare lengte is 1 7 1 meters. Z i j beslaat 1 8 , 4 8 0 vier
kante metera en kolt slechts fr. 4 1 , 3 7 per vlerk, meter. 

vroeger stuitend waren. Men mag hopen, dat 
de wetenschap eindigen zal met de verbeelding 
te doen buigen ; wij hebben er ons reeds aan 
gewend de kerken der middeleeuwen of de kas
teden van de Renaissance te beschilderen. Maar 
toen Hittorff zijn kruistocht aanving, werd dc 
afkeer der gemoederen van de kleur, aangebracht 
op het geheel van een monument, slechts ge
ëvenaard door hunne ongeloovighcid. Nog heden 
ten dage zijn het wit, het grijs en het zwart 
het aangenaamste voorkomen, waaronder het 
uiterlijke van een gebouw zich voor ons schijnt 
te kunnen vertoonen. De gehouwen steen is vuil, 
men krabt hem af, hij wordt nog spoediger vuil, 
en onze steden, die een droevig aanzien krijgen 
door dezen rouw, schijnen ons too in harmonie 
te zijn met een regenachtig klimaat. 

Hittorff durfde den smaak van zijne eeuw geen 
geweld aan te doen, noch een' grooten slag te 
slaan. Hij verkoos cen zachten druk uit te oefe
nen: zijne werking was des te langzamer, omdat 
hij geen atelier had, dat is te zeggen, geene 
kweekelingen, brandende van verlangen om zijne 
denkbeelden voort te planten, maar zij was zeker. 
De schijnbare schroomvalligheid, waarmede hij 
de kleuren aanwendde, kwetste de oogen niet, 
won voor hem de onwetenden, verzachtte de 
vooroordeelen; zijne boeken deden het overige. 
Men volgde hem allengskens na ; het geslacht van 
bouwkundigen, dat na hem kwam, doordrong 
zich van zijne leer, en men kwam er toe hem 
te verwijten te ingetogen te zijn geweest: dit 
was het afdoend bewijs voor de vorderingen, die 
hij had doen maken. Inderdaad herkent men 
overal zijn' invloed; de versieringen van de hc-
dendaagsche bouwkunst, hare bladeren en alles 
wat zij ontleent aan de vazen, aan de opschrif
ten, aan de gebakken aardewerken van Grie
kenland en Etrurië, zijn getrokken uit zijn werk 
of gekopieerd naar zijne teekeningen. Daarom 
neemt Hittorff eene eereplaats in de Fransche 
kunst van dc negentiende eeuw in , hij heeft 
er zijn stempel op afgedrukt èn als kunstenaar 
èn als geleerde. De naam van Hittorff zal voor 
altijd verbonden blijven aan het denkbeeld der 
polychromie. 

Zijn naam zal nog grooter worden, want hij 
laat voltooid, maar onuitgegeven, eene bewonde
renswaardige beschrijving van de monumenten te 
Segestum en Selinuntum achter. De platen zijn 
gegraveerd; hij toonde ze aan zijne vrienden. 
Het handschrift van den tekst is gereed; hij ont
wikkelt daarin de meest oorspronkelijke theorie 
over den Griekschcn tempel. Zulk eene uitgaaf, 
waarin de groote man geheel wordt samengevat, 
zal zijn roem bekronen. Zij zal een plicht van 
kinderlijke liefde zijn voor zijn' zoon, eene ver
troosting voor zijne vrienden, eene hoop voor de 
wetenschap en een gedenkteeken voor het na
geslacht. 

Brussel, 23 Dcc. 1868. 
S. E . W. ROORDA VAN EYSINOA. 

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

— Op den spoorweg tusschen Berlijn en Kó-
nigsbergen is vóór eenigen tijd slechts door 
bijzondere oplettendheid der machinisten een spoor
wegongeluk voorkomen , waartoe aanleiding was 
gegeven door de nalatigheid van een stations
chef, die het signaal van aankomst van zekeren 
trein op een ander station niet afgewacht had 
eer hij een tweeden trein liet vertrekken; en 
daarenboven het signaal van 't vertrek van dien 
laatsten trein niet had overgeseind. Thans is 
die stations-chef tot 4 weken gevangenis veroor
deeld, cn daarenboven onbevoegd verklaard om 
bij spoorwegen in dienst te zijn. 

— In het jaar 1867 bedroeg de lengte der 
Engelsche spoorwegen 22,091 Engelsche mijlen. 
Gedurende het afgeloopen jaar hebben dc Engel
sche spoorwegen 329 millioen passagiers, of 
900,000 gemiddeld per dag, vervoerd. De lengte 
van de afstanden door Engelsche spoortreinen 
gedurende het jaar 1867 afgelegd, bedroeg 
148,542,827 Engelsche mijlen. Onder de 329 
millioen passagiers waren 178 millioen voor de 
derde klasse. Wanneer alle passagiers per dili
gence-onderneming hadden gereisd, dan hadden 
zij gezamenlijk in dit jaar 22 millioen uren meer 
tijd voor hunne reizen noodig gehad, of met 
andere woorden, gesteld dat het reizen gelijk 
staat, sparen de spoorwegen in Engeland aan 
het reizend publiek per jaar 22,815 jaren uit. 

— De spoorweglynon Kensington en Richmond, 
als ook Kingston en Wimbledon zijn te Londen 
op Nieuwjaarsdag voor het publiek geopend. Door 
deze lijnen zijn de spoorwegen van Londen-
Chatham-Dover, als ook de zuidwestelijke en 
zuidoostelijke spoorwegen en de lijn Brighton, 
allen onderling tot aansluiting gebracht. Gedu
rende de Kerstweek zijn alleen langs de spoorwe
gen der Metropolitan Company ruim 800,000 
personen vervoerd. 

— Den l , l w> dezer is in Lombardstreet te Lon
den eene prachtige societeits-beurs geopend, 
welke den naam van Lombard zal dragen en ge-
heel is ingericht op den voet van gelijksoortige 
gebouwen te Manchester, Glasgow, Birming
ham en Liverpool. De groote benedenzaal heeft 
eene ruimte van 7200 vierkante voeten. Al 
hetgeen op handel cn scheepvaart betrekking 
heeft, als telegrammen, nieuwsbladen, kaarten 
en verdere opgaven , wordt daar gevonden. Een 
telegraaftoestel is in het gebouw aanwezig. Voorts 
vindt men er verscheidene zalen, zoowel voor 
ververschingen, als voor lectuur, enz. 

— Zooals bekend is, werd het schouwburgge
bouw genaamd dat der koningin (Queens' Theater) 
te Londen, in het laatst van 1807 door brand 
vernield, en was in weinige uren geheel in de asch 
gelegd. Onmiddellijk naden brand heeft men nieuwe 
bouwplannen doen vervaardigen, die volgens de 
opgaven van den ontwerper 3.200.000 gulden 
zouden beloopen. Weinig tijds na de inzending 
is het plan en de bouwsom goedgekeurd en reeds 
is de nieuwe schouwburg , die een der schoonste 
van de wereld belooft tc zijn, in vollen aanbouw. 
Men hoopt dit paleis van algemeen nut en volks
beschaving in het jaar 1869 te kunnen inwijden. 
Te recht mag men het Engelsche volk, en niet 
het minste de inwoners van Londen aanmerken 
als practische lieden van «business", vol van de 
lust om goede zaken in korten tijd tot stand te 
brengen, en daarover niet tot in het oneindige 
te praten. 

— Het Italiaansche gouvernement, dat jaarlijks 
f 30.000 bijdraagt voor de ontgravingen in en 
om Pompéi, zoo lees ik in eene particuliere corres
pondentie uit Napels, gericht aan den Moniteur des 
Arts van 1868, is verleden jaar niet gelukkig 
geweest, want de permanente commissie, die voor 
de ontgravingen benoemd is, heeft slechts ont
dekt: een koffertje voor een bankier, eenige 
werktuigen en eene Egyptische inscriptie , terwijl 
zij de sedert twee jaren beloofde opdelvingen van 
Herculanum, uit volslagen gebrek aan fonds niet 
heeft kunnen aanvangen. In Italië blijft steeds 
de energieke senateur Fiorelli, de man, die 
groot belang in de opgravingen stelt, en ter 
barer gunste en voortzetting veel doet 

— Boven het graf van den wereldberoemden 
toondichter Mozart op het kerkhof Saint Mare te 
Vienne in Frankrijk, is een fraai mausoleum op
gericht, dat als voorname decoratie zijne buste in 
brons bevat, benevens de attributen der muziek, 
waaronder dc lier, en eene vergulde inscriptie. 
Deze voortreffelijke werken van kunst, die ook als 
blijk van bewondering en hulde aan de nage
dachtenis van cen groot man algemeen werden 
geëerd en geprezen , zijn onlangs gestolen, te 
gelijk met een der bronzen candelabers, die op 
de vier hoeken van Mozart's tombe zijn geplaatst. 
Wij halen dit feit enkel aan, om ons leedwezen 
tc betuigen over deze schandelijke daad, die tot 
hier zonder weerga is, en duidelijk bewijst dat 
Frankrijk, zich overal voorop stellende , als te zijn 
het eerste land der wereld in beschaving en in de 
schoonste kunsten, zich althans in deze niet 
beroemen mag, dat men er algemeene achting 
voor de dooden en de vooi tbrengselen der kunst 
koestert. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heeft den ingen. van 

den waterstaat 1ste kl. P. J. de Quartel, toege
voegd aan den inspecteur van den waterstaat in 
dc 1ste inspectie, eervol ontslagen, behoudens 
aanspraak op wachtgeld; cn benoemd tot inge
nieur van den Waterstaat 2de klasse, den ad-
spirant-ingenicur P. W. van der Sleijden en tot 
adspirant-ingenieur, den surnumerair J. A. E. 
Musqueticr. 

— Z. M. heeft, op zijn verzoek, een eervol 
ontslag verleend aan den ingenieur • 2de klasse 
bij de marine B. W. Tideman. 

— Z. M. heeft benoemd tot telegrafist 1ste kl . 
M. P. F. Born, J. Mekenkamp, G. C. E. Burger, C. 
van Kempe Valk, H. P. H. Eversen , C. B. Loose, 

W. J. Geerling en A. Kruyt, thans tclegr. 2de 
kl. j tot telegr. 2de kl. H. J. van Vianen , J. A. 
A, Plok, J. A. Verveen, W. Leyds, I. S. Mars, 
L. M. J. Thijssens, J, G. Horsthuis, J. H. Nagel, 
A. Admiraal, J. F. Vaes en G. H. Sweers , thans 
telegr. 3de k l . ; na afgelegd oxamen, tot telegr. 
3de kl. G. J. le Rutte, J. II. Kemper, J. W. 
Smits , T. Vos, A. van Bommel, C. H. Verhulst, 
p. Vorster, H . W. Hagedorn, A. Meijer, J. J. 
van Keishergen, M . Speyer, M. van Breda en 
J, L. van Noort, thans leerlingen-tegralist; 

Bij beschikking van den minister van Bin
nenlandsche Zaken is benoemd tot surnumerair 
bjj den waterstaat de civiel-ingenieur P. H. Kemper. 

— Het corps van den waterstaat heeft een ver
lies geleden, door het overlijden van den inge
nieur van Beusekom; de overledene was in 1853 
als surnumerair in dienst getreden. 

— In het tijdschrift, uitgegeven door de Ne
derlandsehe Maatschappij ter bevordering van nij
verheid , komt het volgende bericht van direc
teuren dezer maatschappij voor: 

»Iu de dit jaar te Arnhem gehouden alge
meene vergadering der maatschappij, is naar aan
leiding van een voorstel van een der departe
menten besloten tot het verzamelen van beschrij
vingen der voornaamste ondernemingen van land
bouw en andere nijverheid, welke in N.-I. bestaan, 
ten einde deze beschrijvingen later in den vorm 
van een aaneengeschakeld werk uit te geven. 

«Directeuren noodigen ajlen , die tot het leve
ren van bijdragen voor dergelijke verzameling in 
staat zijn, daartoe uit. 

«Zij herinneren den belangstellenden daarbij, 
dat gevraagd worden nauwkeurige en volledige 
beschrijvingen, zooveel mogelijk toegelicht door 
eene beoordeeling van dc voordeelen, die dc on
dernemingen opleveren en van de waarde, die zij 
door meerdere uitbreiding, zoowel voor Indië 
als voor Nederland, kunnen verkrijgen. Voorts 
moet zooveel mogelijk gewezen worden op zooda
nige andere ondernemingen als met vrucht in 
Nederl.-Indië zouden kunnen tot stand gebracht 
worden, ten einde op die wijze de kennis van 
den rijkdom des bodems en van de bronnen van 
bestaan , die Indië aanbiedt, meer en meer te 
bevorderen. 

— Het Januari-nummer van de Gids behelst o. a. 
een allerbelangrijkst artikel van den heer T. J. 
Stieltjes over Ameland, naar aanleiding van de 
concessie, door den heer Teding van Berkhout 
aangevraagd tot droogmaking van het wad tus
schen dat eiland en de Friesche kust. De heer 
S. heeft in de maand September zelf het terrein 
onderzocht en deelt thans zijne resultaten mede, 
verrijkt met wetenschappelijke beschouwingen om
trent het slibgehalte onzer rivieren en eene ge
schiedkundige uiteenzetting der indijkingen aan 
dc Friesche kust. Sedert 1846, toen de heer 
Van Peyma, een Friesch landbouwer, voor het 
eerst een plan tot aanhechting van Ameland aan 
den vasten wal openbaar maakte, waarvan de 
uitvoering door hem op 20 ton werd geschat, zijn 
er verschillende ontwerpen gemaakt, van welke 
volgens den heer S. dat van den heer Van der 
Toorn, overgenomen door den heer Teding van 
Berkhout, èn uit een technisch èn uit een finan
cieel oogpunt de meeste aanprijzing verdient. Dc 
heer T. v. B. vraagt afstand van het wad — dat 
27,000 bunders groot is — benevens 4 ton s: b-
sidic, de helft door het Rijk, de helft door de 
Provincie te dragen. De laatste heeft reeds 2 
ton toegezegd ; bijna even zooveel de betrokken 
dijksbesturen. Het Rijk, dat jaarlijks f 20,000 
aan onderhoud voor die kusten besteedt, biedt 
slechts twee ton, te weinig volgens den heer Stiel
tjes voor zulk een kolossaal werk, dat, als voor
bode van de vredelievende annexatie der zee om 
al de Friesche eilanden, Nederland met eone ge
heele provincie zal vergrooten. «Om zulk een 
groot doel tc bereiken", zoo eindigt de heer S. 
zijn merkwaardig opstel, «moet het dun Staat 
waard zijn een evenredig offer te brengen." 

(Handelsblad.) 
— Bij de behandeling der begrooting voor de 

Staatsspoorwegen voor 1869 in de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal heeft de minister van Bin
nenlandsche Zaken het een en ander mede
gedeeld : 

lo. Omtrent do lijn Nijmegen—Arnhem. Dc Regecriug 
heeft reeds terstoud tc kennen gegeven, dat het niet moge
lijk was in de tegenwoordige iinaucicclo omstandigheden sub
sidie tc geveu; en dat eerst de wet van 1860 volledig moest 
uitgevoerd zijn; maar de Rcgceriug heeft ook tc kennen ge
geven , dat als er cene geldlceniug moest wordcu gesloten, 
net dan in overweging zou kunnen genomen worden of er 
eenige tegemoetkoming inde kosten kou worden vcrleeud. Nu 
heeft de Regeering slechts zeer in het onzekere tc kennen ge

geven, dat zij niet ongeneigd is die lijn te bevorderen, maar 
heeft volstrekt gecue bcpaaldo uitzichten geopend, gelyk de 
heer Cost Jordcns meende. Intusschcn wil dc minister gaarne 
onderzoeken dc vraag van den heer Sassen, of het wensche
lijk kan zijn om van staatswege dc lijn tc doen opnemen , 
hetgeen toch in elk geval geschieden moet. 

2o. Omtrent dc lijn Gennep—Boxtel. Do minister geeft 
de verzekering, dat de Regeering zeer geneigd is zooveel mo
gelijk dc bezwaren op tc hellen cn thans in beraad te nemeu 
of niet dc bczwarcu betredende dc verdediging kunnen uit 
deu weg wordcu geruimd. Ten aauzien vau bet gesprokene 
door den heer Van Pallandt antwoordt de minister, dat dc 
cindafrekcuiug, door hem bedoeld, nog niet geheel is afgc
loopen , maar dat het rcstccrcndc hoven dc vermelde som vau 
f :i00.000 iu dc staatskas blijft. Aau den heer Van de Putte 
antwoordt de miuistcr dat dc proef zal wordcu genomen om 
te fort Bath eene halte te maken, cu dat bij het maken der 
bestekken voor dc afdamming van het Sloc, het punt door 
dien spreker bedoeld, in overweging zal wordcu genomen. 
Men gelooft ook dat het wenschelijk is dat cr al aanstonds 
een communicatic-wcg tusschen Zeeland en Noord-Brabant 
besta. Dc minister znl onderzoeken, iu hoever 's lauds be
lang vordert dat dergelijke gemeenschap tot stand komt. 
Ten aanzien der aansluiting tc Ilir/iove aan de westbaan kan 
dc minister op dit oogenblik nog geen bepaalde mededeeling 
doen. Dc commissie, die zich met die zaak op uituoodiging 
van den minister heeft belast, is onlangs bij hem geweest 
en heeft verscheiden voorstellen gedaan, maar op dit oogeu-
hlik is de zaak nog niet zóóver, dat die commissie zelve reeds 
tot cen bepaald besluit is gekomen; dus kan dc Rcgecringook 
nog gecne bepaalde verklaring daaromtrent geven, maar ver
zekeren dat liet werkelijk crust is met the aansluiting cn 
dan zal ook van zelf dc haven van Harlingcn moeten wor
den verbeterd , waarop de heer Vau Swindcrcn doelde. De 
minister heeft dit zelfs iu dc memorie van toelichting tot 
deze begrootiug gezegd; als de aausluiting aan dc westbaan 
tot stand komt, dat het dan van het grootste belang is dc 
haven van Harlingcn 1c verbeteren. 

Nopcus het aangevoerde door den heer Smit over dc vol
ledige exploitatie der lijn Alkmaar—Zaandam, of liever de 
lijn Nieuwe Diep—Amsterdam, zooals zij hect, zegt de mi
nister, dat op dit oogenblik nog eenige moeicltjkheid tot 
algchccle exploitatie bestaat, maar zij zal toch binnen kort 
tot stand komen. Immers dc vaststelling der verbinding 
van Noord-llollaud met Amsterdam zal spoedig aan de Sta
ten-Generaal worden aangeboden eu dan zal van zelf de on
afgebroken exploitatie van dc geheele lijn tersprakckomen; 
wauncer cr daa nog ongeric fbestaat, zal dc Regeering trach
ten daariu tc voorzien. Hij geeft dc verzekering dat in den 
loop van dit jaar dc kans bestaat, dat de exploitatie geheel 
tot stand zal komen. 

— Het hoofdbestuur van het Anti-Dagbladze-
gelverbond heeft zich tot de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gewend met een gemotiveerd adres, 
wnarin wordt aangedrongen op de aanneming dei-
ingediende wet op de afschaffing van het zegel 
op de dagbladen. 

Amsterdam. De vereeniging van timmerge-
zellen »Concordia-Inter-Nos" alhier heeft eene 
prijsvraag uitgeschreven voor hot leveren der 
teekeningen van een gebouw, bestemd tot het 
houden van vergaderingen. Het programma is 
niet verspreid, doch op. aanvrage tc bekomen 
aan het gebouw, Spuistraat, hoek Kattengat, 
waar tevens aanwijzing zal worden gegeven. 

— Aangaande dc werken de Amsterdamsche 
Kanaal-Maatschappij wordt het volgende mede
gedeeld : 

Het werk werd in November voortgezet met 
035 tot 095 arbeiders, 10 tot 26 paarden, 2 
of 3 stoombaggervaartuigen, C locomotieven, 150 
wagens en ééne centrifugaalpomp. Verder 2 tot 
4 afzonderlijke ploegen, te zamen 20 tot 65 
werklieden, bij nacht op dc stoombaggervaartui
gen cn aan het Noordelijk hoofd in zee. 

Noordzee/toofden: Het eerste juk der noordelijke 
zeestelling staat op 125 el, het buitenste op 382 
cl buiten den duinvoet. In het geheel waren 
gemaakt 6690 stuks buitcnblokken (538 in Nov.), 
'bevattende 15,453 kub. cl (1240 kub. cl Nov.) 
en 8489 stuks binnenblokken (388 in Nov.), be
vattende 26,120 kub. el (1214 kub. cl in Nov.), 
gesteld hoven A. P. 2126 kub. el. buitcnblokken 
(115 kub. cl in Nov.) cn 104 kub. cl binnenblok
ken (8 kub. el in Nov.), Wijders 1879 kub. el 
beton (84 kub. el in Nov.). De lagen van het 
landeinde werden opgeleverd tot de volgende 
lengten buiten den duinvoet; grondlaag 300 e l ; 
tweede laag 297 el ; derde laag 290 c l ; vierde 
laag 280 el; vijfde laag 279 el; zesde laag 278 
cl ; bovenlaag zuidzijde 268, noordzijde 258 el. 
Van deze lengten werden in Nov. gesteld: Twee
de laag zuidzijdo O. Noordzijde 10 e l ; derde laag 
zuidzijde 15.4, noordzijde 10.5 c l ; vierde laag 
18.7 el ; vijlde laag 18.4 el; zesde laag 18 el ; 
bovenlaag zuidzijde 10, noordzijde 0 el. 

De jongste stormen brachten noch aan het 
werk, noch aan de stellingen schade te weeg. 

Hoofdkanaal. In het Wijkermcer waren met 
1". December gebaggerd 848,741 kub. c l , waar
van 47,450 kub. el in November. Tot verlenging 
van de zanddijken werden gebezigd 30,420 kub. 
cl zand, aangevoerd uit de doorgraving bewesten 
Vclsen. Dc dijken langs het hoofdkanaal werden 
daardoor gebracht tot 7100 él lengte, waarvan 
329 el in November gedaan. Onder genoemde 
7100 el lengte is begrepen 495 el longte over-
storting met zand van don vroeger in de rich

ting van het zuidelijk jaagpad golegden rijsdam, 
bewesten Buitenhuizen. 

Zijkanaal B. De dijken werden door zandstor-
ting op 1233 ol gezaraeulijke lengte gebracht, 
waarvan 185 el in November gedaan. 

Kistdam voor de Zuiderzeesluizen. Tot herstel 
en versterking werden aanvankelijk 122 palen 
geheid en 113 kub. el zand gestort. 

Afsluitdijk. Het werk bepaalde zich tot het 
aanbrengen van voorzieningen, tegen het inge
vallen wintersaizoen. 

Hoorn. Door het verleende eervol ontslag 
aau de opzichters van de Noorder- en Zuiderdij-
ken van Drechterland, worden de sollicitanten 
voor die beide betrekkingen opgeroepen, onder 
overlegging hunner bewijzen van bekwaamheid 
in den aanleg van waterkeerende- en andere 
werken. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling AMSTERDAM. 

In de laatstgehoudene vergadering werd door 
den heer Gosschalk gesproken over de discus
siën, die in de %• Kamer der Staten-Generaal 
hadden plaats gevonden, betreffende de voorge
stelde opheBing van de koninklijke academie van 
Beeldende kunsten. Hij wenschte dat de afdee
ling deze inderdaad belangrijke quaestie bleef ter 
harte nemen. 

Ook werd ter sprake gebracht het in aanbouw 
zijnde militaire hospitaal te Amsterdam, waar
over de afdeeling haar afkeurende stem aan den 
minister van Oorlog had doen hooien. Het ge
brekkige van dit gebouw, zoowel wat betreft de 
indeeling als de constructie, was eveneens in de 
Tweede Kamer in behandeling geweest. 

Hierna gaf de heer Gosschalk de door hem 
aangekondigde kunstbeschouwing, bestaande uit 
het raadhuis te Breslau. Dit raadhuis dagtee-
kent van het jaar 1299, het begin van den Go-
thiek in Duitschland, en het werd voltooid om
streeks het jaar 1350. De heer Van Heerde 
stelde vervolgens den leden in kennis met een 
oud werk over den renaissance-stijl, waarna de 
heer Leliman ter inzage gaf de werken «Les 
arts du Moyen-age ct de la renaissance" van La 
Croix cn de „Grammaire des arts et du dessin" 
van Charles Blanc. 

De heer De Haan hield daarna zijne aangekon
digde lezing over de bouwkunst, hare beoefe
ning bij onze voorouders en haar tegenwoordig 
bestaan. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan den heer Hoofdredacteur! 
Kampen is sedert eeuwen beroemd wegens 

zijne gothische Boven-kerk, zijne Cellcbroérs poort, 
door de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst afgebeeld op pl. 43 en 44 van de «oude 
bestaande gebouwen," en door de geestigheden 
van enkele barer inwoners. Men herinnert zich 
de dagorder tot sluiting van al de stadspoorten, 
toen er een kanarievogel was weggevlogen, en 
van de steur met bellen. 

In de eerste Opmerker van dit jaar vraagt 
V L . , onder den datum van 26 Dcc. 1868 uit 
Kampen, opheldering over den term «letterkundige 
preparaten," werkelijk voorkomende op bl. 4, 
regel 2 v. o., van het tweede stel prijsvragen 
hem bekend. 

Hij had de oplossing van zijne vraag kunnen 
vinden in zijn eigen brief, want brieven zijn in 
zekeren zin vareparaten van letterkunde". 

In het zakwoordenboek van A. Jaeger staat 
op pag. 272 het Fransche woord preparate 'ver
taald met «voorhoofdsadcr". 

Wat nu letterkundige voorhoofdaders zijn, 
zal iedereen met eenig nadenken kunnen opspo
ren. De correctors cn zetters ontloopen de wer
king van dergelijke aders niet. 

Fouten maakt elk mensch, dus ook zij. 
Zelfs de groote letterkundige Van Lennep 

verklaarde in zijne voorrede van het verzenboek 
door hem, namens «den schoolmeester" uitgege
ven , niot tc kunnen begrijpen waardoor meer
malen drukfouten haar ontstaan vonden. 

Had nu de heer VL. hetzelfde programma 
waarvan hij spreekt regel 1 , van dezelfde blad
zijde 4 , attent gelezen, dan had hij kunnen 
bespeuren, dat hier niet anders dan aan eene 
drukfout, ontstaan door hot uitvallen van letters 
cn het dom inmoffelen van een verkeerd woord 
mocht gedacht worden. Hij leze dus niet letter
kundige, maar «scheikundige preparaten". Iedere 
knaap eener goede burgerschool weet dat dit 



bcteekent: toebereidselen bij het onderwijs in de 
chimie. 

Het zou zeer te wenschen zijn, dat zetters 
eene letterkundige preparatie konden ondergaan, 
en de onkosten van hun loon betaalden. Na 
dit préparatoire zou er wel geen boek, courant, 
programma enz., meer met zet- en zinstorende 
fouten verschijnen, maar als de zetters van 1 809, 
dc zetters van 1868 navolgen, dan vreezen wij 
dat de drukfouten niet zullen verminderen. 

Men moet het zettersvak kennen, om te 
weten hoe fouten ontstaan. De zetters weten 
en zeggen het, dat hunne fouten het best dooi
de vriendelijkheid van den lozer worden verbe
terd. Het is tc verwonderen, dat VL. geene 
opheldering vraagt over het woord „zuurkasl", 
bij herhaling op bl. 4 cn 5 van het programma 
gebezigd, en of hij niet zou moencn, dat dit 
zooveel beteekendc als eone kast voor augurken 
en u i e n , klaar tc maken in Kampen. 

Varia. 
Nieuwe Opera-gebouw te Parijs. Om

trent het nieuwe Operagebouw te Parijs, door 
den architect Gamier aldaar gebouwd, vinden 
wij het navolgende vermeld. 

Het tooneel, dat 27 el diep is , kan nog met 
5.30 el verlengd worden ; de dagopening bedraagt 
15.70 el cn de geheele breedte van het tooneel 
53 el. De hoogte is meer dan het dubbele van 
de dagopening. 

Door de groote breedte van het tooneel zijn 
de ruimten voor magazijnen overbodig, dewijl 
hierbij de zijgedeelten van het tooneel tot bewa
ring van alle decoraties toereikend zijn. Rondom 
het tooneel bevinden zich corridors, kleedkamers, 
verzarrellokalen, cnz. zoowel als dc bureaux van 
den directeur cn den architect. 

Al deze ruimten worden bij dag voorname
lijk door direct cn gedeeltelijk door indirect dag
licht verlicht. 

De nevcnlokalcn voor het publiek zijn op on
bekrompen wijze aangelegd. Corridors van 5.30 
el breedte, oen groot aantal ruime trappen , kleine 
salons achter de loges, een groote foyer, lang 54 
el, breed 11.30 el, en hoog 18.50 el , waarlangs 
over de geheele lengte eene galerij loopt, restau
raties, closets, enz.; een cn ander maakt dat 
het publiek ook de pauzen in den schouwburg 
alleraangenaamst kan doorbrengen. 

Voor bezoeken van het keizerlijk paar is eene 
afzonderlijke inrid met vestibule, trap, salons cn 
afzonderlijke kabinetten aangebracht, terwijl dc 
keizerlijke loge alleen bij galavoorstellingen, als 
de keizer den schouwburg bezoekt, wordt opge
richt , welke geheel uit marmer en brons bestaat. 
Door het onmiddellijk wegnemen daarvan wordt 
op den 1™. rang natuurlijk veel plaats gewonnen. 

Bij de constructie is hout in beginsel verme
den. Het plafond van de ruimte voor toeschou
wers , die 20.40 el hoog is , is samengesteld uit 
4 gegoten ijzeren dragers, die op gekoppelde ijze
ren zuilen ruston ; daarnevens geplaatste kleinere 
zuilen dienen tot steun van do enkelvoudige bo-
gendragers. Boven dit plafond is nog eene groote 
ruimte, die tot het schilderen van decoraties dient. 

Do kapconstructie over hot tooneel bestaat uit 
gegoten ijzeren liggers van 21.30 el vrijdragende 
lengte, die in do richting van dc diepte van het 
tooneel zijn geplaatst cn waarop de ijzeren spar
ren rusten , die het 53 el brecde dak vormen. Tus
schen do sparren bevindt zich metselwerk, dat 
met looden platen is afgedekt. Dc ijzeren zuilen 
op het tooneel staan in geen verband mot de kap
constructie, maar dienen uitsluitend voor hot ma
chineeren. 

De verwarming in den winter geschiedt door 
2 kachels, geplaatst op % en »/, van de lengte 
der zaal. Elke kachel bestaat uit een ijzeren 
oven, lang 2 voet 10 duim en breed 1 voet 6 
duim, met vuurvasten steen bekleed en verbonden 

V f; -aan verscheidene buizen vnn 7 duim diameter, 
I /y '."jdie door een ijzeren mantel omgeven zijn ; eene 

'•» ..'» vgrticale schacht van 14 duim middellijn wordt 
.V'-'door Ueze buizen omgeven cn verwarmd. De ver-do* U 

lucht komt tusschen dc huizen cn den man-
V i •'tW^binncn en treedt alzoo verwarmd de zaal in. 

"* *• - D e bedorven lucht wordt door openingen in 
'.-Jlen' -«and gebracht, loopt tot verwarming dor 

If. vloeren.' tusschen do dubbele bckleeding door en 
Wil wórdï-^eïndelijk opgetrokken door de vorengc-

..n^ej^e^s^haent. Bij strengo koude kan de toe 

Aanbestedingen. 

ij* 'yjlni.'de versche lucht afgesloten en daar-
'tjjWinmMRg de lucht in de zaal gebruikt worden. 

Aankondigingen. 
Maandag, t l Jan. 

Lelden , ten 12 ure, ten randhuizc: het levereu vnn 
kh'nkcrstecn cn keien. voor do bestrating der gemeente ge
durende Sjnren, iu twee perceelen en verder het levereu 
van bouwmaterialen, in zeven perceelen. 

Kapcllc, ten 2 ure, bij J . E. Droogcndjjk: het bouwen 
eener Mccatoof, met brjlcvering van al de daartoe behoorende 
materialen. 

Dinsdag, 12 Jan. 
Gouda, ten 1 ure, in liet logement dc Zalm: het ma

keu vau ecu houten loods, laug 45.60 elleu, breed 26 
ellen, alsmede ccne ophaalbrug eu eenige strekkcude ellen 
spoorweg. 

Woensdag, 13 Jan. 
Sneek , ten 11 ure, in het logement dc Wijnberg: het 

bouwen van ecu hecrenhuis. 
Leeuwarden, ten 5 ure, in liet nieuwe Stads-Wees

huis: het doen vau belangrijke timmer- eu metsehverkeu eu 
liet vergrooteu van genoemd gesticht. 

Donderdag, 14 Jan. 
Uithoorn, ten 12 ure, iu het Rcgtliuis.- eeuige veran

deringen eu vernieuwingen aan het Kerkgebouw cn Badhuis 
van dc Ncd. Israël, gemeente tc Uithoorn cn Mijdrecht. 

Haarlem, ten 2 ure, ten raadhuize: het dempen van 
de Achternieuwe gracht, lang ongeveer 650 ellen, met bij-
belinoreude werken. 

Zaterdag, l e Jan. 
Harlingcn, ten 10 ure, bij I). Minnen»: het aanleggen 

van een stcenglooiing teu noorden van Hnrlingen, lang 139 
elleu, en verzwaring van het nevcnliggeiul aardewerk, ter 
lengte van 216 ellen. 

Nexhlrimi . tea 12 ure, ten raadhuize: dc levering van 
50_ ellen van slag gezuiverde mnc-adam cu 100 ellen grove 
zuiver gcwassclien of gehorde riviergrind. 

Maandag, 18 Jan. 
Olit , ten 3 ure, op lirt erf Klein Schuilenhcrg: het 

bouwen van eene nieuwe schuur. 
Ill..sdng, IV Jan. 

Kloostcr-Zandc, gemeente Hontcnissc , ten 3 «re: Het 
bouwen van eene R, K. kerk met toren, waarvan de mate
rialen meest allen door het kerkbestuur zullen geleverd 
worden. 

VrUdag , 22 Jan. 
Assen, teu 12 ure, aau het prov. bestuur: het on

derhoud gedurende dc jnren 18G0—1871, van het gebouw-
voor liet provinciaal geregtshof, enz. 

Zaterdag , 23 Jan. 
Utrecht, teu 1 ure, teu raadhuize: de levering der be

noodigde materialen , ten dienste der stedelijke gasfabriek 
in 1860; als o. n. van getrokken ijzeren pijpen, fittings, 
enz., smeerjzer, gietijzer, glaswerk, bindrotting, kalk, tras, 
verfwaren, chemicaliën , poetskatoen , borstel- en touwwerk, 
bezems eu leder, te zamen uitmakcudc 10 perceeleu. 

Dinsdag, 2 Fcbr. 
Utrecht, ten 11 ure, in het gebouw voor kunsten cn 

wetenschappen.- lo. het makou vau ecu fort op den Ruigcu-
hockschen dyk bij Utrecht, en 2o. het maken van een fort 
op den Voordorpschen dijk hij Utrecht. 

Afloop van aanbestedingen. 
Dordrecht, 28 Dcc.: het afbreken van ecu loods en het 

bouwen van 2 kapitale woonhuizen en 1 bergplaats, met 
bijlevcring der materialen; er warcu 7 biljetten ingekomen 
als van de H.H. C. van der Wiel, te Dubbeldam, voor 
/ 17,045; G. Klomp, tc 's-Gravenh'nge, voor ƒ17,321: J. 
Degens & Zoon, tc Dordrecht, voor f 17,240; G. Govcrts, 
te Dordrecht, voor ƒ 16,880; II. van der Kloet, tc Dor
drecht, voor ƒ 16,595; W. Hnrdenbol, tc Lekkerkcrk, voor 

ƒ 16,500; cn A. Vcth AJzn., tc l'nneudrccht, voor f 15,683. 
Middelburg, 28 Dcc: het maken en inhaugen van ccn 

paar nieuwe deunen nooddcurcu voor dc oostelijke schut
sluis van het kanaal van Neuan; hiervoor waren 6 inschrij-
vingsbiljctteu ingekomen, als van dc IIII. 11. G, dc Wild, 
te .Millingcu , voor /' 7,899; G. T. Kampscbrcur, te Vlis-
singen, voor ƒ 7,890; J. beunis Koolc, tc Neuzcu, voor 
f5,840; S. van Kees, tc Neuzen, voor/*4,267; A.Hinders, tc 
Orcskcns, voor { 3,789; eu J. Vcrkuijl Qunkkclaar, tc Vlis-
singen, voor f 3,579. 

Arnhem, 28 Dcc.: het verhoogen van den Vcerweg op 
deu rechter Maasoever, van dc Brouwerij te Necrassclt tot 
nabij liet Kroonwerk Coclioom, tegenover Grave, welke 
Vccrwcg deel uitmaakt van den grooten weg der 1ste klasse 
no. 8, van Nijmegen naar Grave; minste inschrijver, II. 
van l.narliovc, tc Ksscharc, voor /'4663. 

Arnhem. 28 Dcc.: het dagclijksch onderhoud van het 
gebouw voor het Provinciaal Bestuur van Gelderland tc Arn
hem , bencveus het uitvoerca van eeuige herstelliugeu cn 
vernieuwingen aan dit gebouw, iugaandc den lsteu Januari 
1869 cn cindigeudc den 31stcn December 1871; minste in
schrijver , G. Licfting, tc Arnhem, voor / 1344. 

Haarlem, 31 Dcc.: het onderhouden vnn 's Rijks zee-
werken eu het uitvoeren van onderscheidene werken op het 
eiland Schokland in 1869; minste inschrijver dc beer J. 
Visser tc Marken, voor ƒ 25.375. 

Utrecht, 2 Jau.: het ouderhoudeu van ccn gedeelte 
van den Hollaudschcu IJsscl en ccnigc daartoe bchoorcudc 
werken gedurende het jaar 1869. Annncmcr dc lieer II. de 
Gier, te Ilckcnsdorp, voor / 6.300. 

Utrecht, 2 Jan.: het onderhoud vnn het zand-cu jaag
pad van Breukelcn naar Ouderkerk , met daurby behoorende 
werken. De miuste inschrijvers waren voor het eerste per

ceel de heer E. van Schnik , tc Nicuwcrsluis, voor / 7,185 
en voor het tweede perceel de heer J . vau Abcoude, voor 
f 2,060. 

Amsterdam, 4 Jan.: lo. dc loodgieters-, leidekkers-fiu 
zinkwerken: Minste inschrijver dc Keer H. Kok, voor 3 
pCt beneden tarief; 2o. dc schilders- cn glazcnmakcrswcr-
kcn. Minste inschrijver do heer Thijsscn, voor 3Vj pCt. 
beneden tarief; 3o. de metsel-, voeg- en hardsteenwerkcu, 
welke gedurende dc jaren 1869, 1870 cn 1871 zullen worden 
uitgevoerd, voor het gewoon onderhoud cn dc daarbij be
hoorende herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen, 
torens cu bmggen der gemeente: Minste inschrijver de Hee
ren Gebr. Schooncnburg, voor 8 pCt. beneden tarief cn 4o. 
hij enkele inschrijving in e'en perceel: Het doen van eenige 
hcrstellings- en vernieuwingswerken aan de gcmccntcsluizeu, 
waterkceniigen cu ka.iimurcn Inug het Oosterdok , Open 
Havenfront, enz., met het ouderhoud gedurende 1869. 
.Minste inschrijver de heer M. Deutckom, voor f 10,984. 

Advertentiën. 

BECKER & BÜDDIJVGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT , UE GENIE, HEN 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 concrete Stone voor 
Balustraden , Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, enz. 

Ransome's Patented Solutions, Kiezel-
zuur- en Cnlcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent 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, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowcn's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 

Adres: F O L K E B B & O». Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Diebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STE1NBACII & Co. te Ehren-
feld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Meltlach aan de 
Saar; VUURVASTE STEENEN, GIPS, 
GEBAKKEN BUIZEN, SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN TAN DER POT , 
te Rotterdam. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L & P O E N S G E N te Düsseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen , Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met OARANTIE. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij « T A l H \ BB. P O T , tc E l s h o u t a/d. K i n d e r d i j k , 
bl) wie tot uit: December 1807 

•lit) roeden gemankt zijn vnn verschillende lengten tot 103 Ainst. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

iyl . —_ Cen te Arnhem bij D . A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te i4msrerdam.— Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL, 

Tierde jaargang. ï°. 3. 

ftnuijst nnnM ititra Zil«di( bij 
II. A . THIEME te Arnhem. 

Prijs t>r 3 a u i u i Una i.p. ƒ 1.83. 

16 Januari 1869. 

l u ibuntrt lick inr m jurji ' l-
Mwintin Ititn / -.10 por | t n « i regel 

n ƒ -.15 mr zegel u en \°. 
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Uitgegeven onder redactie van F. W . V A N G E N D T JG-z. 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBDRGH, C. J. VAN D00BN, D. GR0THE, J. «. IEUMAN, H. IINSB, 8. E. ff. ROORDA VAN EÏSINOA, II. P. VOGEL. 

ISRAELIETISCH CONSISTORIE VAN BELGIË 

BERICHT AAN IIOUWKUNWOEN. 

PRIJSVRAAG EN WEDSTRIJD VOOR DE STICH
TING VAN EENE SYNAGOGE TE BRUSSEL. 

1. Er is een wedstrijd geopend voor het bou
wen van eene Synagoge te Brussel. 

2. Het gebouw moet bevatten : 
A. Een tempel of kerk met 450 plaatsen be

neden en meer dan 250 zitplaatsen op gaan
derijen, oen preekstoel cn eene estrade 
voor den dienstdoenden voorlezer. 

B. Eene zaal voor het trouwen': 
C. Eene algemeene vergaderzaal van de broo

derschap voor 200 personen. 
D. Eene woning voor den concierge. 
E. Een voorportaal voor deofllcioercndc leeraren. 
F. Een orgel en een koor voor 30 personen, 

achter of over het sanctuarium. 
De kerk zal gebouwd worden op overwelfde 

kelders, waarin de verwarmingstoestellen en aan-
hoorigbeden moeten geplaatst zijn. 

3. Achter den tempel zal een open hof of 
tuin zijn. 

4. De bouwkunstige vorm is den mededingers 
vrijgelaten, die evenwel zeer goed zullen doen 
zich te inspireeren op de bouwstijlen vóór die der 
twaalfde t e u w . 

5. De begrooting mag 225.000 franken niet 
te boven gaan. 

0. Het honorarium van den architect, die 
met den bouw belast wordt, zal 5"/, van de be
noodigde som bedragen. Indien de kostende 
bouwsom 225.000 franken overschrijdt, zal er 
eene inkorting op het honorarium geschieden. 

7. De bouwplannen moeten worden ge teekend 
op de schaal van 2 duim per El . Men vraagt dc 
sonsterrains, de begane grond , de eersie verdie
ping , eene doorsnede over dc lengte , een of 
meer over de breedte cn oen opstand aan deu 
openbaren weg. (de straat Marais Meyboom). 

8. Een situatieplan is ter beschikking van dc 
mededingers in de zaal van het consistorie neer
gelegd. 
. 9. Het bestek moet de juiste hoeveelheid en 
hoedanigheid der bouwstoffen opgeven; letters, 
die als renvooi moet-n dienen, behooren de plaat
sing van de voorwerpen te verduidelijken ; het 
hout- en steenwerk moet door ieder mededinger 
met zorg in kubiek worden berekend en opge
geven; de lijsten in steen en pleister goed te 
ontwikkelen. 

10. De volledige ontwerpen moeten vóór den 
1 Maart 1809 aan de consistorie-zaal (place de 
Bavière) worden ingeleverd tegen recu. Ieder 
ontwerp moet verzegeld zijn en een motto héb
bon , dat herhaald moet worden op oen om
gevouwen hoek van het papier, bevattende den 
naam en het adres van den mededinger. 

11. Na de bezorging dor ontwerpen, zal er 

eone Jury worden benoemd, wier meerderheid 
zal bestaan uit bouwmeesters en ingenieurs. 

12. Er zal een eerste prijs van 2000, een 
tweede van 1000 en een derde van 500 fran
ken kunnen worden toegekend. 

13. Dc bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom van het consistorie, dat zich de bevoegdheid 
voorbehoudt, er zoodanig gebruik van te maken, 
of er partij van te trekken, als het zal noodig 
achten; de overige ontwerpen worden den mede
dingers teruggegeven. 

14. Als de directie over de bouwwerken aan 
den eerst bekroonden kunstenaar mocht worden op
gedragen , dan zal het bedrag van den prijs van 
zijri" honorarium "worden afgetrokken. 

Bij het programma, voor weinige dagen open
baar gemaakt en in dc Belgische dagbladen aange
kondigd, is gevoegd eene kaart van hot terrein, 
op 0 strepen per El . , die voor vreemdelingen 
verre van duidelijk is. liet terrein zelf is naar ons 
oordeel, bot meest ondoelmatige, dat kon uitge
zocht worden. In de straat „du marais Meyboom" 
nabij den boulevard du Jardin IManique, heeft 
het 10 Ellen breedte on loopt scheefhoekig 
op dc basis tot bijna 25 ellen diepte, op wolk 
punt dc breedte nauwelijks 8 cllcu bedraagt. 
Achter dezen toegang ligt een terrein, dat 
rechthoekig en 52 ellen diep bij 20 ellen breed 
is. Dit terrein schijnt bestemd tc zijn voor de eigen
lijke Synagoge. Aan dc ccne zijde is het be
grensd door de inrichting voor gevonden kinde
ren , aan dc andere door het eigendom van 
den hoor Tand-Verlint. Dc tempel zal dus geheel 
ingesloten, vnn de straat onzichtbaar zijn, en 
eerder boven- dan zijlichten kunnen verkrijgen. 
De veel tc korten tijd, die voor de beantwoor
ding dezer omvattende prijsvraag beschikbaar is; 
dc tamelijk verschrikkelijke bepalingen, den mede
dingers voorgehouden, tegenover dc tot niets verbin
dende beloften van het consistorie; de eerste prijs 
van 2000 fr., die voor hot compleet ontwerp met 
details, bestek en begrooting minder dan 1 percent 
honorarium voorden bekioonden kunstenaar schoon 
te mogen bedragen; de overige voorwaarden en de 
aldus genoemde slagen om den arm van de prijsuit-
sclirijvcrs doen zien, dat men iu België cn Brus
sel , bij tijd cn wijl al even vreemdsoortige prijs
vragen uitschrijft als iu sommige steden van Ne
derland. 

J. 11. L . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— Wij ontlecncn het volgende aan het verslag 

van eene commissie, don lüden October 1.1. bij
eengeroepen door don heer F. de Lesscps, tot 
beantwoording van eenige vragen betreflende de 
maatregelen, die noodig zullen zijn , om de door
vaart vau het kanaal van Suez , 't welk den lsteu 

October a. s. voor de scheepvaart opengesteld 
moet worden, zoo snel en zoo gemakkelijk mo
gelijk tc inaken. Het rapport is gedateerd van 
14 November. Als maximum-snelheid wordt aan
geraden gemiddeld 10 kilometers per uur voor 
stoombootcn, 't welk 10 uur voor de doorvaart 
oplevert. Zeilschepen zullen het kanaal in iets 
minder dan 24 uren kunnen doorkomen. Behalve 
de meren , die het kanaal doorloopt, zullen 10 
verwijde plaatsen aangelegd worden ten behoeve 
van schepen, die elkander willen passecren. De 
afstand tusschen dezen onderling zal 11 of 12 
mijlen zijn. Slechts schepen boven de 50 ton 
zullen geslecpt.qmej.eu worden , of een loods aaa-
boord moeten nemen, zoo het advies der com
missie gevolgd wordt. Verschillende bepalingen 
omtrent hot loggen van boeien en hot stellen van 
vuren bij de nieren worden voorgesteld. Langs 
het kanaal zullen waarschijnlijk geen lichten ge
plaatst worden. Wat betreft de tonnemaat, naar 
welke het heffen der tolgelden zul berekend wor
den , raadt dc commissie aan, de resultaten af 
te wachten van de beraadslagingen der interna
tionale commissie voor de unificatie der scheeps-
matcn, bij onderscheidene natiën in gebruik. 

— Hot plan om Frankrijk en Engeland door 
eene brug te verbinden, blijft vooral te Parijs 
grooten opgang inaken. Op 25 Jan. zal de Kei
zer den Heer Boutet, den ontwerper van het 
plan, ontvangen en de Academie van wetenschap
pen zal vóór dien tijd eene buitengewone verga
dering beleggen om dc plannen te bespreken, 
terwijl het Gouvernement een van de openbare 
gebouwen te .Parijs heelt afgestaan, om al de 
modellen, kaarten cnz. voor het publiek ter be
zichtiging tc stollen. Voor de opneming van 
den grond cn dc peilingen in het knnaal zijn 
200,000 fr. noodig. De helft van deze som is 
tc Parijs bijeengebracht en de andere helft tracht 
men mi in aandcelcn van i 4 te Londen te 
plaatsen. 

— Als een bewijs van het drukke verkeer te 
Londen kan dienen, dat op een zijtak van den 
onderaardschen spoorwetr, welke de City met 
bot westeinde verbindt, en eerst sinds drie maan
den voor hot publiek is opengesteld, gedurende 
dien tijd 1,000,000 personen zijn vervoerd. 

— Er is eene pi-ijsuitschrijving geopend voor 
oen ontwerp, met begrooting van kosten, van 
een gebouw voor de Realschule te Marne in Hol-
stcin , waarvoor de geringe prijzen van 80 ert 20 
Thaler zijn uitgeloofd. 

Wij zijn benieuwd of er op deze voorwaarden 
nog bouwkundigen gevonden worden , die hieraan 
hunnen tijd willen besteden. 

Dc ontwerpen met begrootingen moeten uiter
lijk den 25 Januari a. s. ingeleverd worden. 

— Volgens eene ofliciëele statistieke opgave, is 
iu het jaar 1807 in den Pruisische» staat de 
steenkolen-productie geweest 105 millioen tonnen, 
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wegende 430'/, millioen centenaars, uit 426 mij
nen met 102,773 werklieden en 175,229 vrou
wen en kinderen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Aan den heer J. 1.du-ei , 
gewezen hoogleeraar aan dc Polytechnische school 
te Delft, is een pensioen verleend ten bedrage 
van f 1184. 's jaars. 

— De Staats Ct. bevat het verslag der Com
missie , belast met het afnemen van het examen, 
ter verkrijging van het diploma van landmeter 
volgens art. 4 van het koninklijk besluit van 28 
Juli 1865 (StaatsWad no. 87). 

— Volgens de Weesper Ct. heeft de Minister 
van binnenlandsche zaken afwijzend beschikt op 
het adres van de heeren Holtzman en Sieburg, 
om voor den Ooster-spoorweg garantie voor ren
ten enz. van staatswege te verkrijgen. 

— Bij beschikking van 4 Januari 1809 is aau C. 
Sonnevelten Cie., teHedel, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoombootdienst 
tot vervoer van personen, goederen cn vee tus
schen 's-Hertogenbosch cn Drie! en het steepen 
van schepen op de Maas cn dc Dieze. 

— Bij beschikking van den I4den Januari 1809, 
is aan L . Smit en Cic., tc Alblnsscrdam, tut we
der opzegging, vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst op de rivieren en stroomen in 
Zuid-Holland en Zeeland, alsmede in en uit alle 
zeegaten van die rivieren en stroomen. 

Ams te rdam, 9 Januari. Heden is publick 
verkrijgbaar gesteld het nieuwe regeeringsplan be-
trelfende het centraal personen-station eu centraal 
goederen- en steenkolen-station met bijkomende 
werken te Amsterdam. Uit dc teekening en toe
lichtende beschrijving blijkt, dat het, gelijk ver
moed werd, in hoofdzaak overeenstemt met het 
plan van den Minister Heemskerk in 1807 dooi
de Kamer van koophandel en fabrieken, door de 
groote meerderheid van den gemeenteraad en 
door zeer velen uit de burgerij afgekeurd. De 
algemeene inrichting toch van het centraal per
sonen-station is in het openhavciifroiit. alleen met 
dat verschil, dat langs de aanplcmping in de Hos
ier- en Wester-dokken, jaag- en wandelpaden , 
breed 6 el, zijn ontworpen, die aansluiten 
aan de aanlegplaats van stoombooten. De alge
meene inrichting van het centraal goederen- en 
steenkolen-station in de stadsrietlanden is even
eens conform met het gemelde plan. Intusschcn 
is eene rechtstreeksche spoorwegverbinding van 
dit station met het entrepot in dit plan opgeno
men, alsmede eene verdieping tot 2.50 — A. P. 
en eene verbreeding tot 20 cl op den waterspie
gel van het oostelijk gedeelte der Nieuwe aart 
en van de dijksloot langs de oostzijde der riet
landen, waardoor eene rechtstreeksche gemeen
schap te water wordt verkregen, van het spoor
wegbassin met dc stadsgrachten. Aau dc vele 
bezwaren tegen dc in het vorig plan ontworden 
vaste doorvaart van 0 el opening, schijnt uien 
te hebben willen te gemoct komen door den bouw 
van eene draaibrug met twee doorvaartopeningen 
inden spoorweg over de Singelgracht, elke wijd 
10 el. Ter tegemoetkoming aan het verlies van 
ineer of minder diep water, voortvloeiende uit 
de aanplemping van gedeelten van het open ha-
venfront en van de Ooster- cn Wester-dokken, 
kan buiten langs den Oosterdoksdijk de ruimte 
vóór dien dijk, op het phtn voor lig-, los en laad
plaats bestemd, door uitbaggering up de diepte 
van 5.50 — A P. en die ruimte op gelijke diepte 
in verbinding worden gebracht niet de bestaande 
diepe geul voor dc Uosterdoksluis. 

Rotterdam. Wij ontlceueu aan de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant het onderstaande bericht 
omtrent de voordracht vau den heer A. Huct 
over het kanaal aan den hoek van Holland. Deze 
vergadering werd Maandag, 11 Januari, gehouden 
in hel lokaal van het .Vut van 'l Alyemeen iu 
den Oppert, waartoe belangstellenden waren uit-
genoodigd door de heeren W. van der Hoeven , 
mr. P. F. Hubrecht, J. Hudig, F. 's Jacob, ü 
11. Mees, Hendr. Muller Sr. en F. J Plate, Deze 
bijeenkomst was bestemd tot het aauhooren eener 
voordracht door den heer A. Huct, lecraar aan 
de polytechnische school, over de in aanleg 
zijnde weiken lot verbetering van de genieën-
schap van Rotterdam met de zee, gevolgd door 
eene gedachtenwisselin r over ilit onderwerp. 

Spreker begon zijne voordiacht met een kort 
woord ter inleiding, waarin hij. als oud leerling 
der voormalige Koninklijke Academie tot oplei
ding vau burgerlijke ingenieurs, hulde brnclit 

aan de nagedachtenis van dr. O. Simons, die 
als directeur dezer inrichting zooveel gedaan 
heeft tot bevordering der beoefening van de tech
nische wetenschappen hier te lande en onder 
wiens kortstondig bestuur als minister van bin
nenlandsche zaken in 1850 de eerste stappen zijn 
gedaan, welke geleid hebben tot het ondernemen 
der werken, die thans aan den Hoek van Hol 
land worden uitgevoerd. 

Ann den ingenieur P. Onland werd namelijk 
in Augustus 1856 opgedragen eene reis te doen 
door Engeland en Frankrijk, om zich door eigen 
aanschouwing bekend te maken met hetgeen al 
daar tot verbeteiing der riviermonden wordt ge
daan en nu te gaan in hoeverre dergelijke wer
ken ook voor den Maasmond nuttige gevolgen 
zouden kunnen hebben. 

Spreker gaf een kort overzicht van deze i ei: 
cn van de voornaamste gevolgtrekkingen, waar 
toe die geleid heeft en vergeleek die uitkomsten 
met den inhoud eener memorie van den ingeni 
eur Mougel aan den keizer van Frankrijk inge
diend , met betrekking tot de uitmonding van 
het kanaal van Suez in dc Middcllandsche zee 

Als slotsom van deze vergelijking gaf de Spre
ker eene uiteenzetting van de wijze . waarop men 
zich naar den tegenwoordigen stand der water
bouwkundige wetenschap dc diephouding der ri 
viermonden en zeegaten tracht te verklaren en 
maakte daarvan cene nadere toepassing op het 
zeegat van den Hoek van Holland, dat thans 
wordt uitgevoerd, waarbij hij aanwees, dat naar 
zijn inzien aan dit werk volkomen juiste begin 
selcn waren ten grondslag gelegd. 

Rij kwam daarbij tevens tot het besluit, dat 
indien er aan den Hock van Holland met goed 
gevolg een nieuw zeegat kon worden gemaakt, 
men dit met nog meer kans van welslagen bij 
Holland 0|> zijn Smalst zoude mogen ondernemen : 
en dat het onbegrijpelijk moet genoemd worden, 
dat eene voor geheel Nederland zoo hoogst be 
langrijke zaak in der tijd door de rijks-ingenieurs 
en met name door den raad van den Waterstaat 
van 1859 is afgekeurd, terwijl de bewijzen daar 
ziju dat de zaak niet voldoende was onderzocht. 

Na het houden eener korte pauze gaf Spreker 
nu een kort overzicht van de verschillende plan
nen , welke in vroeger en later tijd zijn voorge
steld tot verbetering van dc gemeenschap van 
Rotterdam met de zee, welke zijn als volgt: 

lo. Het ontwerp van Crucquius tot doorsnij
ding van den Hoek van Holland, 1739. 

2«. Het Voornscho kanaal, gegraven op vpor-
stcl van den schout-bij-nacht May 1827—1829. 

3". Het ontwerp tot verbetering van hetGoe-
rcesche gat, of tot aanleg -van een kanaal door 
Ovcrflakkee door den vice-admiraal jhr. A. C. 
Twcnt, 1848. 

4". De verbetering van het Goereesche gat, 
door wijlen den hoofd-ingenieur De Greve , 1851. 

5», De verbetering aan het Voornscho kanaal 
met een kanaal door de Goeree, voorgesteld in 
1830 door den hoofd-ingenieur Conrad en door 
wijlen den heer De Greve, 1851. 

O". De verbetering van het Brielsche gat, 
voorgesteld door den ingenieur P. Caland 1850. 

7". Dc verbetering van het Brielsche gat, 
voorgesteld door den heer Dc Greve, 1857. 

8». De verbetering van liet Scheur en de door
snijding van den Hock van Holland, voorgesteld 
door den heer P. Caland, 1858. 

9". Het plan tot doorgraving van den Hoek 
van Holland cn tot afdamming van het Scheur, 
zooals dit door den raad van den Waterstaat is 
aangenomen in 1857 en later gewijzigd is vast
gesteld in 1860. 

10». Het graven van een kanaal van Rotter
dam naar de buitensluis bij Nuuiansdorp, voor
gesteld door den heer Blpmmendal, hydrograaf 
der Ned. Marine, 1859. 

11°. Het denkbeeld van een kanaal met slui
zen door den Hoek van Holland, uingegeven door 
wijlen den heer Van Diggelen, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 1802. 

Spreker deed uitkomen , dut het thans gevolgde 
plan in hoofdzaak hetzelfde is als reeds door 
Crucquius was voorgesteld eu dat dit plan boven 
alle andere de groote waaide heeft MUI den 
kortsten weg naar zee te kiezen en daarbij on
belemmerd tc zijn door sluizen. 

Spreker deed echter opmerken dat uit het oog
punt van het verkrijgen eener buitengewone groote 
diepte, dit plan niet meer waarde heeft dan an
dere ontwerpen, cu hij gaf de redenen op, 
waarom naar zijn gevoelen hel zeegut dour den 
Hoek van Holland wel eou locgang kan worden 

aan de stoombooten in gebruik bij de vaart op 
de Middcllandsche- en Oostzeden , maar geen zee
gat kan worden voor de groote Trans-Atlantische 
stoombooten, waaraan juist Nederland zulk eene 
groote behoefte heeft. 

Verlangt men in ons vaderland een zeegat 
daarvoor geschikt, dan zal men moeten komen 
tot een zeegat door Holland op zijn Smalst, om
dat men daar de middelen heeft om eene wille
keurige diepte te kunnen verkrijgen, die men 
aan den Hoek van Holland misschien alleen zoude 
kunnen bekomen door de Nieuwe Merwede en 
het Mallegat af te dammen en dc Waal lang: 
Rotterdam te doen stroomen : iets wan run n ech
ter voor alsnog niet veel gedacht zal kunnen 
worden, wegens de groote bezwaren, die dit 
voor de scheepvaart cn ook voor dc uitwatering* 
belangen zoude opleveren. 

Spreker stelde nu ten slotte de vraag: of bij 
den Hoek van Holland binnen kotten tijd en met 
de van de oorspronkelijke begtooting nog overige 
sommen cene diepte kan verwacht worden, zoo 
als voor de stoombooten op de Europeesche vaart 
vcreischt wordt. 

Bij de beantwoording van deze vraag stelde 
hij op den voorgrond de byzondere bekwaamheid 
van den heer P. Caland, zoowel bij de vaststel
ling van het hoofddenkbeeld als bij de aanvanke
lijke uitvoering van het werk aan den dag ge
legd. Spreker zeide voor de verdiensten van 
dien ingenieur de meeste achting tc hebben, en 
dat hij zich met de hoofdgedachte van het ont
werp geheel vereenigt, behoeft hij wol niet eens 
op te merken, daar hij altijd een voorstander 
van vrije gemeenschap met de zee is geweest, 
zooals uit zijne pogingen met betrekking tot Hol
land op zijn Smalst genoegzaam is gebleken. 
Spreker merkte echter daarbij op, dat de oor
spronkelijke begrooting voor de verbetering aan 
den waterweg van Rotterdam naar zee te laag 
is geweest en dat dit ook wel door niemand, 
die kennis van zaken heeft, zal worden tegenge
sproken 

In de oorspronkelijke begrooting is voor de ge
heele ontgraving aan den Hoek van Holland niet 
meer in rekening gebracht dan eene geul van 50 
el breed tot 3 el diepte beneden laag water, in
houdende 1,100,000 kub. e l , die gerekend wer
den tegen f 0.30 de kub. e l , .en dus f 330,000, 
terwijl voor zoover dit uit de cijfers der open
bare aanbestedingen blijken kan , nu reeds voor 
meer dan f 1,800,000, dus ongeveer vijfmaal zooveel 
aan graafwerk is besteed, en toch is deze hoe
veelheid nog gering in vergelijking van hetgeen 
er, hetzij dan door de zee of door de kunst, nog 
weggeruimd zal moeten worden. 

Spreker vestigde hierop te meer de aandacht, 
omdat toen door hem in 1802 in het Instituut 
van Ingenieurs het denkbeeld van een zeegat door 
Holland op zijn Smalst is voorgesteld, .niet de 
heer P. Caland, maar anderen dit denkbeeld heb
ben bestreden, op grond van de aanzienlijke kos
ten van zulk een werk ; dat men bij die bestrij-
ling de zaak heeft voorgesteld alsof hij Holland 

op ziju Smalst alles moest ontgraven worden, 
terwijl bij den Hoek van Holland voor zulk een 
aanzienlijk deel op uitspoeling werd gerekend; en 
dat die bestrijding het sterkst is gevoerd dooi
den tegenwoordigen hoofdinspecteur van den wa
terstaat, die het ontwerp voor den Hoek van Hol
land mede oudcrteekciid had. 

Spreker zeide, dat hij nog altijd vergeefs naai
de oorzaak van zulk cene partijdige beschouwing 
heeft gezocht, doch dat hij hierbij niet langer 
zou stilstaan, omdat hij voornemens is in een 
afzonderlijk geschrift uiteen te zetten, hoe onre
delijk de bestrijding is geweest, die zijne pogin
gen ten gunste van cen zeegat door Holland op 
ziju Smalst in het Koninklijk Instituut en met 
name van dc zijde van den tegenwoordigen voor
zitter , den heer F. W. Conrad, hebben onder
vonden. 

Wat het werk aan den Hoek van Holland be
treft , merkte Spreker nog ten slotte op , dat om 
het zeegat spoedig ten gebruike te hebben , er 
zeker drie of viermaal meer moet ontgraven wor
den , dan tot nog toe geschied is en dat de groote 
vraag, of dc stroom dan sterk genoeg zal zijn 
om het gat open tc houden en verder uit te 
schuren, nog niet beaatwoord kan worden , om
dat het Scheur nog niet is afgesloten en dc oos
telijke punt van het eiland Rozenburg nog niet 
is ontgraven. 

Spreker zeide vervolgens dat de bezorgdheid, 
die zich onlangs te dezer stede over de zaak 
heeft getoond, niet gegrond was, aangezien het 

werk niet genoegzaam is gevorderd , om op grond 
van ervaring tc kunnen spreken; en hij zal zich 
van berekeningen en beschouwingen onthouden, 
omdat hij overtuigd is , dat alleen de ondervin
ding hierin mag beslissen. 

Spreker voor zich ziet, zooals reeds boven is 
vermeld, geen gegronde reden om in het nieuwe 
zeegat cene diepte te verwachten, zooals die voor 
de groote Trans-Atlantische stoombooten wordt 
vcreischt; maar naar zijn inzien zal eene behoor
lijke diepte, zooals dc Rotterdamsche transito
handel die behoeft, wel kunnen verkregen wor
den , wanneer men slechts het noodige geld daar
voor overheeft. Hij besloot zijne reden met 
tweeërlei wenschen te uiten: ten eerste dat, 
evenals in Engeland in gebruik is, deze verga
dering een votum van erkentelijkheid uitbrenge 
aan den ingenieur Caland voor den moed in het 
ondernemen en de volharding in de uitvoering 
van dit werk betoond; en ten tweede dat dc 
Rotterdamsche burgerij, in navolging van het
geen te Amsterdam is geschied, door eene vrij
willige lecning tegen eene lage rente, een krach
tig bewijs levere van hare belangstelling in het 
ondernomen werk en van haren ernstigen wensch 
om dit spoedig gereed te zien. 

Na het daarop gevolgd applaudissement ontving 
de heer Huet van den heer burgemeester cen 
woord van dank voor zijne duidelijke en schoonc 
voordracht over deze zaak, waarbij Rotterdam 
zooveel belang heeft en waaromtrent de talrijke 
opkomst ook als een bewijs van groote belang
stelling kon gelden. 

Vervolgens kwanten nog enkelen der aanwezi
gen aan het woord tot het bekomen van nadere 
inlichtingen. Daarbij deed zich o. a. de vraag 
voor: als men nu ziet dat het geheele verhang 
van Rotterdam tot zee is 7 palm, dan zal er bij 
eb een verhang van 3 palm in het zeegat be
schikbaar zijn, en nu blijft het de vraag, of die 
3 palm voldoende zal zijn, om te verkrijgen wat 
de ontwerper schijnt bedoeld te hebben, en of dus 
dc stroom zoo sterk zal zijn dat de geul zich 
zelve zal verwijden en het zand naar zee zal 
voeren. De heer F. s'Jacob, die deze bedenking 
uitsprak, en die, evenals een der andere spie 
kers, meende de hoeveelheid zand op 24 milli
oen kub. ellen tc: kunnen stellen, — hetwelk in 
geval van ontgraving, f15,000,000 zou k o s t e r -
gaf hierbij te kennen dat hij, na het bericht om
trent eene verzanding aan het kanaal, met een 
paar andere heeren naar den Hoek van Holland 
was geweest, die met hem hunne bevinding aan 
het gemeentebestuur onzer stad hadden kenbaar 
gemaakt, niet als eene verklaring dat zij de zaak 
bepaaldelijk donker in/.ien, maar om de alge
meene aandacht er op te vestigen, in de hoop 
dat dit leiden mocht tot resultaten, waarbij geene 
vergissing werd begaan, gelijk nu het geval 
schijnt te zijn geweest. Door den heer Huet werd 
hieromtrent onder anderen aangemerkt, dat de 
quaestic niet gelijk staat by dit smal en bij een 
breed kanaal, waarvan de kanten tegen afslag 
zijn bevestigd, terwijl juist de omstandigheid dat 
de verzanding ontstaat door het zand van de kan
ten , niet ongunstig is, omdat daarin door afgra
ving kan worden voorzien. Voor het overige had 
ltij i-eeds gezegd , wanneer men eerst met meer 
grond daarover zou kunnen oordeelen. En wat 
betrof de quaestie van tijd, deze hing af van de 
qunestie van geld. 

Na deze en meerdere besprekingen werd dc 
bijeenkomst door den heer Huet met eene dunk
betuiging voor de hein verleende welwillende 
aandacht gesloten. 

Middelburg. Aan de heeren J. Bourdrez, 
opperbrandmeester en C. Krijger, gemeentebouw-
meester alhier is namens het bestuur der maat
schappij van algemeene verzekering tegen brand 
te Brussel, eene zilveren medaille uitgereikt, als 
bewijs van erkentelijkheid voor de verleende 
krachtdadige hulp bij den brand in den Langen-
delft op 7 November 1. 1. 

— Woensdag II., den 14dni Januari, is een be
gin gemaakt met het inschepen aan boord van 
de Great Eastern van den telegraafkabel, die 
Frankrijk met Amerika moet verbinden. Er was 
tot heden reeds cene lengte van 1009 Engelsche 
mijlen van dien kabel vervaardigd. 

— Bij koninklijk besluit van 23 Sept. 1808 
"". 24, is op het verzoek van J. Bottenheim en 
B. Nachenius Jz., directeur der Hilversumsche 
stoomspinnerij en weverij, wonende te Hilversum, 
goedgekeurd het ontwerp der acte van oprichting 
van de naamlooze vennootschap: Hilversumsche 
Bouwvereeniging, te vestigen te Hilversum. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AKIiKKUNti AMSTERDAM. 

De 283"' vergadering, den 8 Januari j . I. in 
het lokaal ede Eensgezindheid" gehouden werd 
door den voorzitter met een welkomstgroet ge
opend . bij gelegenheid van het nieuw ingetreden 
jaar. Nadat de notulen waren gelezen, werd 
van eenige ingekomen stukken door den secretaris 
melding gemaakt. Hierop deed de penningmeester 
rekening en verantwoording van zijn gehouden 
beheer, waartui eene commissie in onderzoek werd 
benoemd, bestaande uit de heeren G. II. Kuiper, 
J. II. Leliman en .1. Olie, die na behoorlijke in
zage, een gunstig verslag uitbrachten en daarbij 
een woord van dank voegden, voor de goede zor
gen door den penningmeester, den heer J. Smit 
in deze bewezen. 

Vervolgens werd aan de orde gesteld, de be
noeming van 2 bestuursleden in plaats van de 
heeren P. J. II. Cuypers en J. Gosschalk, die 
aan de beurt waren, on af te treden. Dc 
heer P. J. H. Cuypers werd herkozen, terwijl 
in dc plaats van den heer J. Gosschalk benoemd 
weid , de heer G. van Heerde. Gemelde heer 
niet ter vergadering tegenwoordig zijnde, werd 
den secretaris opgedragen, hem van die benoeming 
kennis te geven. 

De heer Leliman hield toen zijn aangekondigd 
" k u n s t p l a a t j e onder ons". Hij had zijne rede 
in 8 deelen gesplitst. In het eerste gaf hij zijne 
besclk uwing over de ware en de valsche kunst. De 
ware kunst ligt in de natuur, die onze leer
meesteres moet ziju , zeide hij. 

De archeologie werd in liet tweede gedeelte 
van zijne verhandeling besproken , terwijl hij zijne 
rede eindigde met cen woord tot opwekking en 
een wensch voor den bloei van de afdeeling, als
mede voor de maatschappij tot bevordering der 
bouwk. zelve. 

Wegens het ver gevorderde uur, moesten de 
discussion, die het gevolg hadden geweest ach
terwege blijven, en sloot de voorzitter de ver
gadering onder dankzegging aan den spreker. 

AFUEELINO ZWOLLE. 

Vergadering van den 9 Jnnuari 1868. 

De bijeenkomst was hoofdzakelijk gewijd aan het 
uitbrengen van het jaarlijksch verslag door den Se
cretaris , welk stuk den leden in kennis stelde met 
den bloeijenden en steeds vooruitgaanden staat der 
afdeeling. Dc voorzitter gaf daarna als kunst
beschouwing het werk van Heckc over het ge
bruik van verschillende cementsoorten ten beste 
en lichtte enkele platen toe, terwijl het lid Arntz 
eenige door hem uit zoogenaamde compositie 
marmer vervaardigde lijsten, die in de vestibu'c 
van de gewijzigde schouwburgzaal alhier zullen ge
bezigd worden, ter bewijziging aanbood. Gaarne 
erkenden de leden dat de voorgelegde proeven uit
muntten door hardheid, vastheid en goeden smaak 
bij eene trouwe navolging der natuur, zoodat deze 
industrie voor de stad onzer inwoning als eene 
niet onbelangrijke aanwinst mag worden be
schouwd. 

Correspondentie. 

De opname van verschillende toegezonden stuk
ken kan eerst in een volgend nommer plaats vinden. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 

Mi. ii ml U K , 18 Jan. 

Nijmegen, ten I ure in het Raadhuis; de levering van 
600 el* grind eu 100 el 3 leem, up den weg loopeude dour het 
Joukerbosch tut unu deu grindweg van St. Anna naar Hatert. 

OIHI , teu 3 ure, op bet erf Klein Schuilenberg: het 
bouwen vuu eene nieuwe schuur. 

Dlusdag, IO Jan . 
A uiten, ten 1 ure, ten huize vnn den heer Mr. H. J. 

Smit.lt; dc gedeeltelijke verbouwing MUI een woonhuis. 
Klooiter-Zande, gemeente Houteuisse. ten 3 ure: Het 

bouwen van ceue H. K. kerk met toreu, waarvau de mate
rialen meest allen door het kerkbestuur zullen geleverd 
worden. 

Woensdag, SO Jan. 
Hergunt, ten 11 ure, iu het Raadhuis; de vtrbuuwiug 

van de school aldaar. 

Worki i in , ten 1 1 ure, in het Raadhuis; het afdammen 
eu droogmaken van de zeesluis aldaar. 

Oostvoarne, ten 1 are, door kerkvoogden der Herv. 
Gemeente: het afbreken der bestaande eu het opbouweu 
eener nieuwe predikantswoning. 

Donderdag, II Jan. 
•'-Hage, ten l i 1 ' , ure aan het prov. bestuur: het gra

ven, vervoeren eu lossen vau teu minste 220,000 en teu 
hoogde 350.000 cP vletgroud, ter voltooiing van den ring* 
dijk in de gemeenten Kralingen, HLUigcrsberg, Nicuwerkerk 
a/d IJssclenZcveuhuizen, iu 4 perceelen cu iu massa. 

Vrijdag, SS Jan. 
middelburg, ten 1 0 ure, aau het prov. bestuur: het 

doelt van cciigc vernieuwingen uuu 's Rijks zeeweringen te 
Vlissiugen, alsmede aan 's Rijks zeeweringen eu haveuwer-
keu te Veere, in twee perceelen. 

Assen, teu 11 urc, uan het prov. bestuur: het on
derhoud gedurende dc jaren 1869—1871. van bei gebuuw 
voor het provinciaal geregtshof, enz. 

Zaterd tg, 13 Jan. 
Zlerikxee, ten 11 ure, iu de directiekamer vau de tee 

kentohool: het vergrooten van dc armcnbewaarschool. 
Ilarllngen, teu 11 ure, in de Harmonie: het herbou

wen van de Ziikltuncnfabrick. 
Ulrevht, teu 1 ure, ten raadhuize: dc levering der be-

uootlïgdc materialen , ten dienste der stedeljjke gasfabriek 
in 1809; als o. a. van getrokken ijzeren popen, fittings, 
enz., smeeijser, gietijzer, glaswerk, bindrotting, kalk, tras, 
verfwaren , chemicaliën , poetskatoeu , borstel- eu touwwerk, 
bezems eu Ieder, te zameu uitmakende 10 perceelen. 

Helft, ten wL ure, in het gasthuis: het afbreken vuu het 
HU.Ir- gebouw , thans in gebruik als woning vau den upothe-
ker, verbuudhuis, lokaal voor lijders en hot bouwen vaneen 
nieuw gebouw bestemd voor woning van den apotheker, ka
mer roof de doctoren, enz. 

Haandag 25 Jan. 
Vllnge, tin 1 1 ' \t urc, aan het prov. bc-tuur: de uitvoering 

van vernieuwingen, herstellingen en leveringen, ten dienste 
van dc Mugewerkeu te Aspcrcu, prov. Zuid-Holland, be
nevens het oudcrhoiid daarvan, gedurende de Jaren 1869 
tot 1871. 

Leiden, teu 12 ure, ten raadhuize: het vernieuwen, 
in ijzer-constructie, van ceuc ophaalbrug over deu nieuwen 
Hij u , bij de Watcrstccg. 

Amsterdam, ten l ' / s ure, in het stationsgebouw randen 
Holl. IJzeren Spuurw. Maatschappij, het maken van een 
stationsgebouw met hijhehooreudc werken op het stations
terrein te Veeuenhurg. 

Zaterdag, 30 Jan. 
Utrecht, teu 1 urc, iu het Raadhuis: het afgraven vau 

den wal, vau af dc SJmeestecg tot de Fockestraat en vau af 
dc Schalk wykstccg tot voorbij de Magdalennsteeg; het aau-
leggeu van riolen cn bcstrati'ugeu aldaar; het dempen vau 
den arm der Kruisvaart, benevens het vervoeren van gruwt. 

Dinsdag, 2 l'ebr. 
i u v c h i , ten II ure, iu het gebouw voor kuusten eu 

wetenschappen: lo. het maken van een fort up deu Ruigeu-
hockschen dijk bij Utrecht, en 2o. het makeu vau een furt 
op deu Vuordorpscheu dijk bij Utrecht. 

Donderdag, 11 l'ebr. 
'u-Dage. ten 12 urc, aan het miuisterie van binnen!, 

zaken: liet bouwen van twee schutstuizeu voor het kauaal 
door Zuid-Bcvelaud, in twee perceelen. 

Afloop van aanbestedingen. 
Vllattingen, 4 Jan.: het ouderhoud der genieeutegc* 

bouwen . cuz., zijnde het le perceel: minste inschryver de 
heer N. A. vnn Guethem , aldaar, voor ƒ3450; 2e perceel, 
uitbaggeren der havens, voegwerk, enz.: minste inschrijver 
dc heer J. Filis, aldaar, voor ƒ3888; 3e perceel, onder
houd der straten, cuz.: minste inschrijver de heer A. Louis 
voor ƒ 599; 4c perceel, schoolgebouw en meubilair: minste 
inschrijving van dc wed. J. Hagcman voor /'861,50; 5e per
ceel , dc levering van straatkeien, steen en zaud: miuste 
inschrijver J . Filis voor ƒ 2,878; 6c perceel, straatmakers-
werk: minste inschrijver J . Douw tc Zicrikzee voor ƒ0.10 
per c l ' ; 7e perceel, plantsoen: minste inschrijver J . Bertyu 
voor / 180; 8c perceel, schilderwerk: minste inschrijver J . 
de Visser voor ƒ709. 

'• Gravenhage, 4 Jan.: dc levering van diverse benoo
digdheden, als: schut'pkaik, van Dusseldorp, te Vlaardin-
geu, ƒ0 .66; wed. Weriiink en Zn, tc Oudshooru, ƒ0.60; 
M. J.' vuu / tuttui, te 's Hage, /'O.fiO; P. Pino Pest, idem, 
ƒ0.58' , , ; waakteen, M. J . vau Zanten, ƒ14.80; J . deu 
Rraauker en dc Ronde, tc Delft, f 14.60; P. t'iuo Pust, 
ƒ14.45; wed. P. Post, tc Goriuchem, ƒ 14.32; D. A. v. d. 
Made, te Geut (Geld.), ƒ14.— de 1000; vlakke steenen, 
M . J . v. Zanten, / U.iO dc 1000; ijsselsteen, F. Mijulielf 
Az. , tc Rurtcuoord, 6.49; D. Molenaar en Zn. te Ussel-
moude, ƒ 6.43 ; P. van 't Hof Stolk. to Ouderkerk a/d Us-
scl, ƒ6.35; ondersteen, D. Moleuaur cu Zn. /* 6.17; P. v. 
'tHotr Stolk, ƒ 5 . 8 5 ; F . Miiuliei!' Az. , / 5.84 de 1000; 
kantsteen, I.. Philips, te 'sflage, ƒ3.10, zonder leggen 
ƒ2.76; J. C. van Dijck en Co., idem, ƒ 2 . 9 7 . zouder leggen 
ƒ2.15; P J . Devillers cn Co., idem, ƒ2.69, zonder leggen 
/2.28; trattoirbandsteen, A. P.Schotel, te Dordr., ƒ 2M% 
teer, M. J. van Zanten, ƒ 1 2 per vat; Hoogeveen, teSche* 
veningen, ƒ 132.21; J . Sillevis en Zn , te 'a Hage, ƒ 11 per 
vat; tras, P. Pino Post, ƒ1,04; M . J. van Zanten, f1 j 
van Noorden en Schwerzeï, te Rotterdam, ƒ 0.99; polhui-
zen, P. Pino Post, f 335; v. Noorden en Schwerzel, f 264.50; 
A. N . dc Lint , te Delft, J 246.50; M . J . van Zanten, 
ƒ212.40; ijzerwaren, L . J . Enthovcn eu Co., te 'sliage, 
ƒ 467.19%; J . van Santen en Co., idem, J 436.16; A. M. 
van Embdeu , idem, ƒ 808 ; houtwaren, G. T. Coers, te 
Arnhem , ƒ 3U68.95; It. J. Maxwils, tc 's Hage, ƒ2602.04»/,; 
A. van Gogh cn Zn., idem, ƒ2554.89; J . W. v. d. Schoo-
ren, tc *s Hage, ƒ 2530.65. 

*• (aravenliagc, t Jan.: het maken van een strekdam 
laugs den rechter oever der Oude Maas boven de spoorweg* 
brug bij Dordrecht. De minste inschrijving was van den 
heer F. Linskeue, te Mierik , voor ƒ67,860. • t \ . • 

/nolle , H Jnu.: lo. het uitvoeren vau vernicuwingeu 
en herstellingen aan dc kaartwerken, gebouwen enz., der 
Dedeinsvaart cu hare zijtakken gedureude 1869; 2u. het on
derhouden vau dc aarde* cn verdiepings-werken van de De-
deinsvaarl cu hare zijtukken gedurende 1869. Het minst 
werd ingeschreven op lo. door deu heer 1,. Krook, te Zwolle, 
voor ƒ4783; op 2o. door deu heer W. liode, te Avereest, 
voor ƒ4500 en, ouder nadere goedkeuring;, de beide wer
ken in massa gegund aau den laagsten iuschrgver, deu heer 
R. Zwolsmau, te Kuiurc, voor J V180. 
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Advertentiën. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
1 Februari; 1869, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij enkele in
schrijving in Achtentwintig Perceelen doen aan
besteden : 

Het L E V E R E N van bezaagde en onbe-
zaagde e iken, greenen, vu ren en den
nen Hou twaren ; Teer ; F i k ; Smeed
i jzer ; Gegoten Uzer ; Vi j len ; Spijkers; 
Steenkolen; IJzer-kramerijen; bereide 
en onbereide Verfwaren; Touwwerk; 
Schoonmaak-gereedschappen; Z i n k ; 
K o p e r ; Koper- en IJzerdraad; Vlag
gen; Emmers en Putsen; Bezems; 
Manden ; Olie en Traan ; Reuze l ; 
T a l k ; Kaarsen en Zeep; Kurkzakken 
en Strookdweilen; en Teeken-, K a n 
toor- en Schrijfbehoeften , ten dien
ste der Gemeente werken, onder toe-
zigt van den Wethouder belast met de 
publieke Werken, in dc jaren 1869, 
1870 & 1871. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn ver
krijgbaar ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localen van de Se
cretarie (Afdeeling Publieke Werken,) op het 
Raadhuis, alwaar dagelijks van 10 tot 4 ure in
lichtingen kunnen worden verkregen omtrent het 
leveren van TEEKEN-, KANTOOR- en SCHRIJF-
BEHOEFTEN; terwijl alle verdere inlichtingen 
kunnen worden verkregen aan den Timmertuin 
der Gemeente, op het Bureau van den Heer Di
recteur bij de Publieke Werken J. VERHEIJ, des 
vóórmiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 8 Januarij 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

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

tot bevordering der Bouwkunst. 
Het Bestuur heeft de eer bekend te maken 

dat de navolgende prijsvragen zijn uitgeschre
ven , als: 

1°. Een gebouw voor eene hoogere burger
school met vijfjarigen kursus. Do uitge
loofde prijs voor het best gekeurde ont
werp is f 300. 

2 ' . Eene kunstkast voor boek- cn plaatwerken. 
Voor het best gekeurde ontwerp is uitge
loofd een prijs van / 50. 

De programma's dezer prijsvragen zijn op franco 
aanvrage te bekomen aan het Bureau tan dc 
Maatschappij: Wijde Kapelsteeg E 131 en bij 
hare uitgevers de Heeren L. VAN BAKKENES 
& Co., Nieuwe Zijds-Voorburgwal te Amsterdam. 

Aan de Leden wordt herinnerd dat de ant
woorden ingewacht worden vóór of op primo 
November 1869, onder het adres der Maatschappij. 

Namens het Bestuur der Maatschappij, 
Amsterdam, G. B. S A L M , 

Januarij 1869. loco-Secretaris. 
N 8 . In het gedrukte programma staat bladz. 4 

regel 2 van onder «letterkundige" lees: 
«scheikundige." 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; H O U T E N P A R Q T J E T - V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ehrcn-
Wrf bij Keulen; S T E E N E N di to di to van dc 

v VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
V U U R V A S T E S T E E N E N , G I P S , 
S K E N B U I Z E N , S C H O O R S T E E N -

. O R N A M E N T E N van T E R R A -
en Z I N K , alles uit de beste Fabrie-

7steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT , 
c* .*:J3!'v te Rotterdam. 

/^X^mitQ\de PORTLAND CEMENT het attest 
ffl, Voorkoii.eAaé\fi de nommers 51 en 52 van 1868. 

S T O O M - M A R M E R Z A G E R I J 
EN 

v a n N a m e n s c h e T E G E L S . 

STEENHOUWERIJ. 
Fabriek en Magazijn van Schoorsteenmantels. 

De Stoommarmerzagerij enz., die vroeger gedreven is onder de Firma KEMP & SCHOTEL, 
van heden af voortgezet wordende onder de Firma K E M P & C O M P . , hebben wij de eer ons 
voortdurend minzaam aan te bevelen tot het leveren en plaatsen van alle Marmer- en Hard-
steenwerken. 

Italiaansche, Fransche cn Belgische M a r m e r s , aan Blokken cn Platen. 
Statuarij aan Blokken en Pla ten voor Busten en Meubelbladen. 
Wi t -Marmeren , Namensche cu Bremer Vloertegels, van af 24—87 Ned. duimen in het 

vierkant, door Stoom geslepen ten dienste voor Stationsgebouwen, K e r k e n , Scho len , Par
ket of gewone Gangvloeren, welke door ons zuiver vlak en vierkant bewerkt, worden afgeleverd, 
zoomede Vloeren, naar de tc geven teekening, geheel gereedgemnnkt. 

Eigengemaakte Schoorsteenmantels, naar dc nieuwste modellen, tot zeer civiele prijzen , 
waarvan de gelithografeerde Albums bij de ondergeteekeuden te verkrijgen zijn. 

Escausinsche Zerken, van I 1/, lot 20 duim dikte en hooger, Gezaagde Zu i len in alle 
afmetingen, Bruto Steen, Gootsteenen met en zonder L i j s t e n , Varkensbakken, Pomp
bakken , Vloertegels enz., enz. Alle soorten van Slijp-, Koren- en Olie-Molen-Steenen , 
en verder alles wat op 

Marmer en Steenhouwerij betrekking heeft. 
IORDREC11T. DORDRECHT, 

J a n u a r i j 1 8 6 9 KEMP & COMP. 
De Stoomfabrjjk 

VAN 

Draadnagels, Pompen en Brandspuiten, 
gedreven onder de firma 

J . H . P O T H M A N N te Arnhem, 

is, door het in werking brengen van nieuwe 
machines ter fabrikatie van B O U W K U N D I G E 
V O O R W E R P E N uit Gedreven , Geperst 
en Getrokken Z i n k , thans bereid orders op 
deze nieuwe fabrikatie, even als op dc bekende 
artikelen, met den mcesten spoed te effectueren. 

De veeljarigo praktijk van H. J. ÜERRITZEN, 
(oprigter der sedert verscheidene jaren voor eigen 
rekening gedreven Arnhemsche zinkfabrijk, 
bekroond voor zijne zinkornementen op tentoon
stellingen, zoowel buiten als binnen 's lands) is 
door associatie met genoemde fabrijk verbonden. 

Door deze verbinding kunnen a l l e orders 
volgens voorgelegde teekening of omschrijving 
geleverd worden, en kan het fabrikaat in prijs 
als in kwaliteit met de oudste fabrijken van het 
buitenland concurreren. 

Zich in de gunst van Heeren Architecten cn 
Aannemers aanbevelende, maakt zij nog attent 
dat het kruissen van raamroeden, het aanbrengen 
van opsluitingen aan dezelve mede wordt uitge
voerd , alsmede ook op verlangen het opstellen 
van zinken Ballusters, Consoles, Ventilators, 
Windwijzers, enz. enz. 

ARNHEM , 1 Januarij 1869. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matheinathische cn Physische 

INSTRUMENTEN. 
, ARNHEM, RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen cn 
Bakens (nieuwe constructie), Hockmeet In
strumenten, voorts Metal l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Zinken Raamroeden, Dakramen , Falba-

la's, Consoles, Balusters, verschillende soor
ten van Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, Beslag voor Behangen 
Deuren en verder alle soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Z i n k voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

H H O U I I IS eV C O M P . 

IJZEREN NÖLENROEDEN, 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij G E B H " . B . P O T , 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bij wie tot uit: Becember 1807 
-118 roeden gemaak t z i j n v a n v e r s c h i l 

lende lengten tot 103 Amst . v t . 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 
van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

BECKER & BUDDINGH 
te A li N i l l i 11. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEO 
VAN SPOORWEGEN en OPENUARE WERKEN. — Voorts 
de gunstig bekende B e o k e r ' l B a l a n a e n , 
Baaoules , 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 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-parquettent gebakken Steen. Fransch 
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-HUtte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E R 8 1 0 " . Rapenburg. Amsterdam, 

rnhem bij D. A, THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W. VAN DER v i s f 

Vierde jaargang. N°. 4, 

Teriekijil prenM i"1"» u"hi b i i 
II, A. THIEME te Arnhem. 

|iMj, prr 3 lUIUI Itmto p . f. f 1 .(5 

23 Januari 1869. 

Itl ikUIHlt lick 1»r Hl jlir[ll(. 
Mwteiliii k«ln ƒ -.M Mri««iiir<|il 

,1 f-.a IMI ll|fl ei «• I». 

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 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. EL M U M , H. LINSE, 8. E. W. ROORDA VAN EtSINGA. H. P. VOGEL. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Verslag van de algemeene 26' vergadering, en 
van de vijftiende bijeenkomst van leden, gehouden 
te Amsterdam den 8 en 9 Juli 1868. 

Wanneer wij letten op de verslagen, die over 
de bovengenoemde twee vergaderingen in n". 28 
dato H Ju l i , en n°. 29 dato 18 Juli des jaar* 
1868, in He Opmerker zijn gegeven, dan erken
nen wij gaarne de juistheid daarvan. Nogtans 
voldoen wij bij deze aan een aangenamen plicht 
door te wijzen op het onlangs verschenen verslag, 
in naam van het bestuur den leden bezorgd. Wij 
doen dat met te meer belangstelling, omdat d i t -

verslag ons in kennis brengt met zeer veel be
langrijks, dat in De Opmerker, uit den aard der 
zaak, slechts ter loops of in het geheel niet kon 
besproken worden, want het verslag, dat gedrukt 
voor ons ligt, is een officieel stuk. Voor ons 
hebben wij derhalve de geschiedenis, omschreven 
en loopende over het jaar 1807/68, van de maat
schappij, wier omvang al meer cn meer toeneemt. 
Het duidelijkste bewijs hiervan is, dat zij rp 
i Mei 1868 niet minder dan 960 leden over geheel 
Nederland telde. 

Bij vergelijking met vroegere verslagen is dit 
getal nooit zoo groot geweest, en daaruit maken 
wij op, dat het goede zich zelf bevordert in 
weerwil van tegenwerking en dc hedendaagsche 
zucht naar veranderen. Het is niet aan te ne
men, dat het ledental steeds aangroeiend zou 
zijn zonder oorzaak. Deze maatschappij mag 
zich telken jare in meerderen bloei verheu
gen. Ieder verslag getuigt dit; het laatste be
vat 130 dicht ineengedrukte groote kolommen, 
en wordt geïllustreerd met 6 bouwkunstige, uit
muntend gelithografeerde afbeeldingen, van de 
twee meesterlijke stadhuis- en de twee zeer ve 
dicnstelijke spoorwegstations ontwerpen . die met 
acccssit prijzen zijn bekroond geworden De zes 
platen maken ongetwijfeld hetverslag kostbaar, m a a i 
belangrijk tevens. Het is een lijvig boekdeel vnn 
goede conditie, cn tevens cene bouwkundige bij 
drngc van belang. Gcene enkele maatschappij is 
ons in Nederland cn daar buiten bekend, die 
voor hare jaarlijkschc verslagen, zooveel belang
rijks heeft tc vermelden, als die der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, en wij gclooven 
dat geen lid de verslagen gaarne zou missen, 
zooals zij sedert dc laatste zes jaren, op grootcr 
formaat worden uitgegeven, als bijlagen tot het 
periodiek tijdschrift der maatschappij, dat zij on 
der den titel van Bouwkundige Bijdragen op on 
bepaalde tijden doet verschijnen. 

Wij verwijzen naar Dc Opmerken, hierboven 
opgegeven, want over het algemeen laten de 
beide verslagen daarin opgenomen, weinig on
vermeld en zijn zij uitvoerig en strookende met 
het officieele bestuursverslag, dat wij in hoofd' 
trekken gaan bespreken. Het zou een onnange-

edele kunstveld 
gedaan , en wij 

namen indruk geven, als wij in herhalingen traden 
en daarom vermijden wij die zorgvuldig. 

Volgens een vroeger gebruik opende de voorzitter 
Leliman dc algemeene vergadering, die door 82 le
den bezocht werd, met eene toespraak aan de leden, 
die in haai' geheel is overgedrukt en waaruit wij 
voor nict-leden het slot overschrijven: »Zij" (de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst), zoo 
staat er op kol. 7 te lezen, heeft in algemeene 
kunstbelangcn te voorzien. Gericht met hart en 
oog naar de gulden tijdvakken der bouwkunst van 
het verleden, met open gemoed en zonder uit
sluiting van een enkel stelsel, dat iets goeds voor 
onzen tijd bevat, streven wij in deze maatschappij 
naar de bevordering van kunstwaarheden, en gaan 
wij telken jare,- Tta-onze vergadcringrdetockomst 
met blijde verwachting, goed vertrouwen en innige 
wenschen tc gemoet." 

-Wij redeneeren, als zelfstandige leden, naar 
onze beste overtuiging, en stellen ieders bijzon
dere mecning op prijs. 

" I e d e r jaar op dat breede, 
slechts een stap recht vooruit 
vorderen ontzaglijk veel. 

Dat is, mijne heeren, de reine bedoeling 
onzer kunstbcvorderende instelling, die reeds 26 
jaren bestaat en met voldoening mag terugblik
ken op hare werken. 

«Haar doel is: der bouwkunst nuttig te zijn; 
haar ideaal: niet anders dan den waarachtigen 
steun en de waardschatting eener kunst te hel
pen bevorderen, die in Nederland, helaas I niet 
altijd geëerd wordt zooals haar toekomt 

olk acht het overbodig u te herinneren, mijne 
heeren, dat het gewenscht is, dc nuttig cn goed 
geoordeelde voorwaarden , die als de grondslagen 
dezer Maatschappij zijn aangenomen, met trou
wen ijver te blijven handhaven, tenzij het blijke, 
dat die voorwaarden onvoldoende zijn en wij
ziging of uitbreiding behoeven. Daartoe geeft 
onze wet u, mijne heeren, op bepaalde tijden de 
vrijheid, voorstellen te doen. 

•Maar ik bid u , laat ons in dc toepassing 
van de wet vrijgevig blijven en in de letter eene 
beteekenis leggen, die den goeden naam cn den 
bloei onzer Maatschappij steeds bevordert, zon
der haar wezen, haren werkkring, en het allerminst 
de goede orde bij handeling en beheer, bij be
sluiten en voorstellen te storen. 

• Die vrijgevigheid hier, die goede en strenge 
orde daar, zullen de eendracht tusschen deleden 
en het bestuur bestendigen op oud gebruikelijke 
wijze , cn hun wederzijds streven in toenemende 
mate bevoorrechten en goed doen. 

'Ja, eendracht, mijne heeren, een schoon, 
vlug gesproken en in onzen tijd zooveel beteeke-
nend woord is vóór alles noodig tot bevordering 
van het doel dat deze Mautschappij zich voor
stelt. Door eendracht versterken wij haar met 
eene kracht en gezag, welke wij als personen 
nooit, maar als eensgezinde beoefenaars van één 
en deselfde kunst, altijd bezitten, en verplicht 

zijn overal tc doen gelden, waar het voor de 
algemeene kunst belangen gunstig is of kan zijn. 

• Wij hebben als ledeii een titel, die verplich
tingen insluit, volstrekt niet moeielijk na te 
komen." 

Deze rede, die, naar het verslag bericht, met 
luide toejuiching is ontvangen, geeft groote blij
ken , dat het bestuur met ernst en vlijtigheid 
voor de belangen der maatschappij waakt, en in 
de eerste plaats niet vergeet den leden te ver
zoeken , dat zij toch behulpzaam blijven bij de 
«vete en veelzijdige werkzaamheden des Bestuurs, 
die — niet vrij van zorg en teleurstelling — in 
de laatste jaren aanmerkelijk zijn toegenomen." 
(Bl. 8 ) Wij gelooven dat gaarne en ten blijke van 
de juistheid dezei kennisgeving, kan iedere blad
zijde van het volledig verslag, door den secreta
ris, den heer II. M van Elven gesteld en voorge
lezen , worden nageslagen en het voldoende bewijs 
leveren. Niet minder dan trier en veertig corres
pondenten , allen beoefenaars van het bouwvak, 
zijn het bestuur behulpzaam met de administratie 
buiten Amsterdam, en het is aan de wederzijdsche 
goede maatregelen en aanhoudende zorg voor de 
Maatschappij te danken, dat alles zoo geregeld 
loopt, en de klachten van niemand zijn vernomen. 
Althans dit maken wij op uit het verslag en de 
dankbetuiging van het bestuur aan de verschil
lende correspondenten. 

Dc afdeeling Delft heeft 49, Arnhem 37, Rot
terdam 146, Amsterdam 135, 's-Gravenhage 62, 
cn Zwolle 21 leden. Deze allen hebben met ijver 
gewerkt. nGcbrck aan stof gedurende een groot 
gedeelte van het jaar 1867" was volgens den 
secretaris op kolom 23, oorzaak dat er zoo wei
nige nommers van het tijdschrift waren versche
nen, en toch lezen wij zoovele namen van ver
handelaars in de afdeelingen, dat het over
weging verdient maatregelen in deze tc bera
men, en de besturen der afdeelingen in blij
vende commissie tc stellen, om den leden te 
verzoeken meer voor het tijdschrift te arbeiden, 
en hunne mededeelingen voor den druk geschikt 
te maken. De gei inge moeite hieraan verbonden 
zoude door de gevolgen naar juistheid beloond 
worden. Dc uitslag der prijsuitschrijving van 
het Raadhuis, dio van het monument van Van 
Campen en Dc Keijzcr, alsmede de uitspraak over 
het station voor een spoorweg nabij een dorp en 
de gevraagde schets eener geschiedenis der Bouw
kunst iu Nederland is te bekend, dan dnt wij 
daarop behoeven terug te komen. Het bekroonde 
ontwerp van het monument is nog niet uitgege
ven, en had de accessit ontwerpen, die achter het 
verslag voorkomen, wel behooren vooraf te gaan; 
maai het is overbodig te herinneren, dat alles on
mogelijk tc gelijk in plaat kan worden gebracht. 
Deze accessits zijn verdienstelijke ontwerpen, dio 
op kleine schaal gegraveerd, de bedoeling en het 
talent van de inzenders genoegzaam aan den dag 
brengen. De stadhuisontwerpen hebben mees
terlijke plannen, vooral het eerste. De bouwstijl 



14 15 

van beide is zeer monumentaal en geeft blijken 
dat de inzenders hunne taak met groot talent op
gevat, cn zich niet hebben doen medeslepen dooi' 
den tijdgeest, die van een zeer gebrekkige smaak 
en weinig oordeel bij den monumcnlalen bouw 
meer dan overvloedige specimen levert. Wij ver
heugen er ons in , dat niets van de kleingeestig
heden onzer voorvaderen in deze ontwerpen is 
overgenomen. Wat de spoorwegstations betreft, 
is het ons opgevallen, dat het 2 e accessit min
stens zoo goed en architectonisch juist is opgevat 
als het i: Dat de beoordeelaars hierin ƒ 25 verschil 
in prijs hebben gemaakt, komt ons na de lezing 
van de memorie en het rapport zelfs onverklaar
baar voor. Maar het ï,al wel bij meerderheid 
van stemmen zijn uitgemaakt, wie de voorkeur 
verdiende, en dan heeft de minderheid geen recht 
van spreken meer. Dc maatschappij ontving 
zeer vele geschenken, als van de afdeeling Am
sterdam, do vereeniging Architectura, het hono
rair lid L. Rcynaud te Parijs, van den Voorzitter 
J. H. Leliman, en van nog 18 andere instellingen. 

De bibliotheek blijkt in goeden staat te zijn 
en zich uit te breiden, doch over het bezoek 
wordt niets vermeld. Is het ook, omdat het niet 
noodig was of niet plaats had? Eeue bibliotheek 
die niet bezocht wordt, is tamelijk overbodig. De 
lokalen waren voldoende, evenals de financiën. 
Ten slotte worden zes handelingen des bestuurs 
omschreven, die — bij hernieuwing — van zijn 
ijver duidelijk de bewijzen geven, xlntiisschcn. 
zoo spreekt dc secretaris op kol. 31, «blijft het 
bestuur hij voortduring dc opmerkzaamheid van 
alle belangstellende leden vestigen op het wen-
schelijkc, dat degenen, die in den loop hunner 
practijk ervaring opdoen, wier wetenschappelijke 
vermelding nuttig kan zijn, daaraan door middel 
der Bouwkundige Bijdragen, algemeene bekend
heid gelieven te geven." 

En waarom zou men dat niet doen, tegenover 
de uitmuntende bepalingen der wet dienende voor 
de redactie cn alle leden, die iets ter plaatsing 
wenschen aan te bicden? 

Dat verzoek is sedert het begin der Maatschappij 
bijna ieder jaar in dc verslagen gedaan cn werd 
daarenboven bij iedere geschikte gelegenheid en op 
verschillende omslagen der Bouwkundige Bijdra
gen herli >ald. Aanzien doet gedenken. Zeer dik
werf heeft, zooals het bestuur verzekert, deze 
uitnoodiging het beste govolg gehad, en wij mo
gen verwachten, dat dc steeds betoonde belang
stelling bij dc leden zal blijven: eene trouwe cn 
warme, altijd leidende tot verbetering cn tot aan
vulling van datgene, wat cr naar hun wijs cn 
billijk oordeel ontbreekt. Aan gezaiiicnlijken ar
beid ontleent het kunstlichaaiu zijn naam en daar
door kan het dio blijven dragen. Het algemeen 
en laatstelijk uitgebracht verslag geeft kolom voor 
kolom doorslaande bewijzen, dat dc maatschappij 
vooruitgaat in al dc deelen van haren werk
kring. De kas sloot met ruim vijfduizend gul
den batig saldo, waaronder de bezitting in geld 
of papier. Deze som is niet benijdenswaardig en 
onvoldoend ingeval van tegenspoeden. Er wa
ren 198 teekeningen ingezonden op de prijsvra
gen, iets dat in de 25 vorige jaren nooit was 
gebeurd. Welk eene prachtige tentoonstelling 
van al deze teekeningen was er van 11—17 Juli II. 
te zien in de benedenzalen der academie! De 
volgens den rooster aftredende bestuurders J. H. 
Leliman en W. Springer werden ieder met 04 
van de 71 stemmen herkozen; wel een blijk van 
bijzonder hoog vertrouwen der leden en een vol
doende reden, dat deze heeren hunne betrekkin
gen met een erkentelijk omzien naar het verleden 
op nieuw konden aanvaarden. 

De hoogbedaagde Eere-Voorzitter, de heer D. tl. 
Büchler, had, zooals het verslag spreekt, het eerste 
gedeelte der vergadering bijgewoond cn tot den leden 
even hartelijk het woord gevoerd als dat hij hun na 
dc pauze zijn groet liet brengen bij monde van 
den fungeerenden voorzitter (bl. 31). Aan het 
eind van het verslag lezen wij eene zeer juiste 
opteekening van hetgeen door eene der jeugdigste 
cn meest spraakzame leden werd verlangd. Dit 
onderdeel is voor de lezers, die geen leden der 
Maatschappij zijn, van uiterst weinig belang, en 
daarom slaan wij dit over. In Be Opmerker 
n". 40—43 van 1808 is deze geschiedenis uiteen
gezet en in het ware licht gesteld. Als de heer 
Gosschalk het woord vraagt, dan »rerhoopt hij 
geene hatelijkheden", althans wanneer zijne eigene 
verklaring waarheid bevat, die hij op de 22" al
gemeene vergadering van 1804 gal', en in het 
verslag daarover op bl. 32, regel 10 van onderen, 
te lezen is. Wij doen hier een voorstel in den 

vorm cener vraag. Mag het geld der leden die
nen, om zoodanige overbodigheden tc doen druk
ken cn verspreiden? Wij zouden over genoemd 
verslag breedvoeriger kunnen zijn, maar de 
ruimte van Dc Opmerker is dikwerf zeer be
perkt. Het stuk, waaruit wij hierboven eenige 
der belangrijkste momenten ontleenden, loopt 
goed, is in zeer duidclijkcn druk op best papier 
in den vorm der tBijdragen", cn als bijlage tot 
het 3 J | ! nommer van deel XVI uitgegeven. 

Het eind of het begin van ieder jaar is naar 
ons oordcel het meest voordeelige tijdstip, om zich 
bij nuttige cn werkzame maatschappijen aan te 
sluiten, en van deze lid te worden. Dat de uit
noodiging hiertoe ligt opgesloten in hetgeen hier 
vooraf gaat, zal wel geheel overbodig zijn aan 
te stippen. Dc Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst is eene Nederlandsehe kunstvereeniging. 
Zij bezit blijkens den omslag van haar tijdschrift, 
in genoegzaam alle steden hare leden-correspon
denten, aan wien de belanghebbende inlichtingen 
kan verzoekon. Wij hopen spoedig als vervolg 
op deze mededeeling, het een of ander te ont
leenen uit hetzelfde verslag over de algemeene 
bijeenkomst der leden, die ieder jaar op den dag 
na die der algemeene vergadering plaats heeft, tol 
bespreking van veelsoortige bouwkunstige vragen 
cn onderwerpen van hijzonder belang. Ten slotte 
wenschen wij, dat de .Maatschappij in denzelfden 
geest en met klinunendcn invloed mag blijven 
werken, cn het goede steeds zal voorstaan en 
bekend maken, tot algemeen genoegen van hare 
leden. Dat dit het geval is bij de overgroots 
meerderheid, bewijst het verslag van hare 'Jij' 
vergadering, aan het hoofd van dit opstel vernield, 
dat op elke bladzijde de uitmuntende en nooit 
genoeg tc prijzen goede gezindheid van de leden 
en het bestuur aan den dag brengt. 

VERWARMINGSTOESTEL VAN DE HEEREN 
BOYER EN CONSORTEN TE LUDWIGS-

HAFEN AM RHEIN, GEPLAATST IN 
EEN SCHOOLGEBOUW 

TE UTRECHT. 

Als vervolg op vroeger gedane mededeelingen 
omtrent het verwarmingssysteem van de firma 
Boyer en consorten diene het bericht, dat op 
23 December j l . eeile voorloopigc proefneming 
met de bovengenoemde verwarming te Utrecht 
is genomen. 

De proefneming was niet anders dan voorloo-
pig te achten, omdat het schoolgebouw nog ge
heel nieuwgebouwd en voor het grootste deel 
zelfs nog onafgewerkt was. 

Welken invloed versche muren op verwarming 
uitoefenen, zal wel niet aangetoond behoeven te 
worden. Hierbij voegt zich nog de vochtigheid 
der aan- cn afvoerkanalen, en, last not least, de in
vloed van het versche metselwerk van de lucht
kamer , waardoor niet weinig warmte werd geab
sorbeerd. 

19 December was het metselwerk voor dc 
cciitraalverwarniingstoestel eerst voltooid; 21 De
cember werd voor het eerst gestookt, en 23 De
cember hadden enkel metingen en proefnemingen 
plaats. 

Beter bewijs nog dan door die proefnemingen 
werd, voor dc deugdelijkheid van liet systeem, 
geleverd door hetgeen op 21 en 22 December 
vóór de proefneming geschied is. 

Toen men op Maandag 21 December begon 
te stoken, werd door de warmte cn door den 
aanhoudenden aanvoer van de warme versche 
lucht en afvoer der lucht, die niet de muren in 
aanraking was geweest, de uitwaseming vau de
zen zoodanig bevorderd, dat het water langs de 
muren in sterke mate afliep. 

Twee dagen daarna, toen de proefneming zou 
geschieden, waren de muren tot zoover gedroogd, 
dat de uitwaseming in het vertrek niet meer 
was waartenenien. 

Dit resultaat, zon merkbaar verschillend van dat, 
wat men verkrijgt bij het gewoon droog stoken 
door e, n kachel is zeer merkwaardig en bewijst 
bepaald do goede ventilatie. 

De proeven werden genomen iu een bovenver
trek en in cen benedenvertrek. 

Voor hot bovenvertrek, waar eene temperatuur 
van 2 l ü Celsius (ongeveer 70° Fahrenheit) heersebte, 
vond men, dat er per seconde werd afgevoerd 
0.318312 kub. e l , overeenkomende met 1145.923 
kub. cl per uur. 

Het lokaal was groot 125 kub. el en werd 
dus ruim 9 maal per uur ververscht. 

Daar dit lokaal voor 48 scholieren wordt in. 
gericht, vindt men per hoofd cen afvoer van 
23.873 hub. el per uur. 

Voor het benedenvertrek vond men bij eene 
temperatuur van 21'/jO Celsius (70° ii 71° Fah
renheit) een alvoer van 0.3584 kub. el per se-
conde, overeenkomende met 1200.49 kub. el 
per uur. 

Dit lokaal was groot 141 kub. c l , en wordt 
dus per uur 9.15 maal ververscht. 

Wederom op 48 personen rekenende, vindt 
men per uur en per hoofd 20.88 kub. el. 

De aangevoerde lucht had bij den mond van 
het warm! liichtkanaal cene temperatuur van 
S5 1 / , 0 Celsius (ongeveer 90" Fahrenheit) en bij 
den mond van het afvoer-kanaal vond men eene 
temperatuur van 19 ' / , 0 Celsius (ongeveer 67° 
Fahrenheit). 

He meting van den afvoer geschiedde met be
hulp van een anemometer. 

Uit bovenstaande blijkt op afdoende wijze, dat 
de verwarming en ventilatie heiden goed geslaagd 
zijn , waarbij opgemerkt moet worden, dat deze 
laatste zonder hinderlijke luchtstroom plaats had. 

Zoodra het schoolgebouw voltooid is, zullen 
er nauwkeuriger proeven worden genomen, 
waarbij o. a. ook bepaald zal worden dc tijd, 
noodig voor de verwarming der lokalen tot op 
den graad, dien men bereiken wil , de hooveelheid 
brandstof, enz. 

Alleen omdat vroeger reeds in dit blad vau 
het systeem melding was gemaakt, meenden wij 
den uitslag dier voorloopige proefneming niet 
achterwege te mogen laten , ons voorbehoudende 
later ook de definitieve proeven en haren uit
slag meer omstandig mede te deelen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Volgens eene opgemaakte lijst van de onge
lukken op de Oostcnrijkschc spoorbanen in liet 
jaar 1807, bedraagt het getal daarvan 140, waar
van 50 hotsingen en 90 ontsporingen. De bot
singen geschiedden bijna allen op dc stations, door 
het berijden van een verkeerd spoor. Door deze 
ongevallen werden 210 personen gewond, waar
van 04 aan de gevolgen stierven. In het jaar 
1800 hadden 100 ongevallen plaats, cn het toe
nemen van dit cijfer in het jaar 1807 verklaart 
zich uit het beduidend vermeerderde verkeer. In 
verhouding tot het totaal der reizigers is 1 van 
de 12.120.357 gedood, 1 van de 4.040,119 ge
wond en 1 van de 3.030,089 licht gekneusd. 

— De spoortreinen in Groot-Britannië en Ier
land legden in 1807 gezamenlijk 148.542,827 
mijlen al'. Aan het einde van dit jaar werden 
78/ii mijlen met dubbel spoor en 0403 mijlen 
met enkel spoor bereden en in 5 a 7 jaren tijd 
zal de lengte der spoorstaven waarschijnlijk toe
reikend zijn om de aarde te omspannen. In to
taal werden 329 millioen reizigers vervoerd of 
ruim 900,000 per dag, zoodat ieder inwoner door 
elkander II reizen per jaar heeft gemaakt. 

— Dc heer Brandon heeft in eene vergadering 
van de „Invcntors Institute" te Londen eene 
lezing gehouden over zijn plan van wijziging in 
dc spoorwegdiensten en gelijkheid van vracht voor 
eiken afstand. Volgens dit plan zouden de vrach
ten zijn I shilling voor de le. klasse, 0 d. voor 
de 2de klasse en 3 d. voor dc 3e klasse, terwijl 
alsdan, volgens zijne berekening, het getal reizi
gers 0 malen grooter zou zijn en de bruto ont
vangsten van 17 inillioen tot 55 millioen £ zou
den stijgen. 

— 1 lezer dagen liepen tc Parijs geruchten, vol
gens welke de openbare werken in de stad zou
den gestaakt worden, ten gevolge van de mislukte 
onderhandelingen met het Crédit foncier. Men 
sprak van 40,000 arbeiders, die, ten gevolge daar
van , zonder werk zouden zijn. 

— Tot de vereeniging van Duitsche spoorweg-
besturen belmoren thans 77 maatschappijen. Het 
geheele gebied dor vereeniging omvat 3371,26 
mijlen spoorwegen, tegen 3181,97 mijlen op 1 
Januari 1868. Hiervan komen op Duitschland 
2238 mijlen ; dc Oostenrijkscho tot de vereeni
ging behoorende spoorwegen tellen 930,49 mijlen 
(daaronder de staatsspoorweg met 175,39 mijlen 
en de Zuider-spoorweg met 259,50 mijlen); de 
Nederlandsehe, de Warschau-Brombcrger en de 
Warschau-Weener spoorwegen zijn in de vereeni
ging met 202,77 mijlen vertegenwoordigd. 

Van den Franschcn transatlantischen tele
graafkabel, ligt thans te Shecrness eene lengte 
van 125 Engelsche mijlen gereed, om in de Great 
Eastern te worden ingescheept, In de maand Juni 
z a l dat gedeelte van het werk, hetwelk aan deze 
zijde van het Kanaal moet worden verricht, vol
tooid zijn, in de Great Eastern gereed liggen om 
naar Brest te stevenen, zijnde dit de haven op 
,1e Fransche kust als station gekozen. 

— Den 12deu dezer, des avonds te half twaalt ure, 
na afloop van de voorstelling in het Prince of 
Wales-Theatre tc Glasgow is dat gebouw in bui
tengewoon korten tijd uitgebrand. 

Men leest in de r>Annates du genie civil" dat 
te Philadelphia een ijsbrekcr geheel van ijzer is 
vervaardigd, die 800,000 franken heeft gekost. 
Men hoopt, door middel van dit vaartuig, het 
ijs te kunnen breken, dat jaarlijks de schepen be
lemmert, om in de havens dezer belangrijke stad 
te kunnen komen. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Z. M. heeft de waarneming 
der betrekking van havenmeester langs het Noord-
Hollandsche Kanaal en zijne havens opgedragen 
aan den luit. ter zee 2 J ' kl. C. C. Vermeer. 

Z. M. heeft de gewijzigde statuten van 
de naamlooze vennootschap Zuiderzce-Stoombuot-
Maatschappij, gevestigd tc Amsterdam, goed
gekeurd. 

Bij beschikking van den Heen Januari is 
aan P. van der Kwast tc Weesp tot wederopzeg
ging vergunning verleend voor een stoomboot-
dienst tot vervoer van reizigers, goederen en 
klein vee tusschen Wecsp en Utrecht. 

— In de zitting van den gemeenteraad, den 
19 dezer gehouden, is behandeld het voorstel van 
B. cn W. tot het vcrleencn eener subsidie voor 
de verbetering van den waterweg tusschen dc 
Maas en 's-Gravenhagc. Door den heer Mock 
werden inlichtingen gevraagd aangaande de lig
ging van den waterweg, en op voorstel van den 
heer Eijssell werd besloten de zaak aan te hou
den , tot na dc openbaarmaking van eenige stukken. 

— Naar men verneemt, heeft Z. K. H. prins 
Frederik der Nederlanden de som van f 1000 be
schikbaar gesteld , ter restauratie van den invven-
digen koepel van de hoofdkerk te Roermond. 

Botterdam. In de vergadering van de kies-
vcreeniging o Burgerplicht" den 14dcn dezer al
hier gehouden, werd het wenschelijke betoogd om 
in de vereeniging voordrachten te doen houden 
over eenig onderwerp van publiek belang. 

Een der leden, de gevestigde aandacht op dc 
doorgraving van den hoek van Holland in aan
merking nemende, stelde voor een bekwaam des
kundige uit tc noodigen, daaromtrent zijne be
vindingen mede te deden , daar naar zijn oor
deel dc meeste hoorders der lezing van den heer 
A. Huet vrij onbevredigd zijn naar huis gegaan. 

Leeuwarden. In de zitting van den gemeen
teraad , den 14den dezer gehouden , is besloten de 
terreinen nabij het stationsplein, die tot uitbrei
ding van het bebouwde gedeelte der gemeente 
zijn aangewezen, voor gegadigden beschikbaar te 
stellen tegen een vastgesteld minimum. De daarop 
te bouwen huizen moeten binnen 3 jaren onder 
de kap cn binnen vier jaren voltooid zijn, ge
rekend van af dc dagteckening van het contract 
van overdracht van den grond. 

Zwolle. Bij het gemeentebestuur is van Rijks
wege aanvrage gedaan voor den afstand van den bc-
noodigden grond, tot vergrooting van het huis van 
burgerlijke en militaire verzekering en in de laatst 
gchoudene raadsvergadering is besloten die grond 
tegen f 3 per c l 2 aau het Rijk aan te bieden. 

Schoonhoven. Sollicitanten voor dc vacce-
rende betrekking van gemeente-architect alhier 
zijn uitgenoodigd, zich, onder overlegging van cer
tificaten van bekwaamheid, enz., te wenden tot 
den Burgemeester dezer gemeente. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTEHDAM. 

Dc op den I S 1 " dezer gehoudene vergadering, 
dc eerste in dit jaar, werd door den voorzitter 
met een toepasselijk woord geopend. 

Aan de orde werd gesteld: de ingekomen vraag: 
Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent het 
gebruik van het vilt tot dakbekleeding enz., 
welke vraag tot zeer uiteenloopende antwoorden 
aanleiding gaf; eenigen wezen op gunstige resul

taten, anderen keurden het gebruik af om te
genovergestelde reden. 

De heer A. Korndörlfcr gaf een breedvoerig 
overzicht der door den druk bekend gemaakte 
stukken omtrent de samenstelling cn het gebruik 
van Ransome's kunstzandstcen. Wenschelijk is het 
dat omtrent het gebruik van genoemden steen hier 
te lande meerdere resultaten werden openbaar 
gemaakt. 

Na eene korte pauze hield genoemde heer 
Korndörlfcr eene lezing over: den smaak in de 
bouwkunst, naar aanleiding van hetgeen over dit 
belangrijke onderwerp voorkomt in het werk van 
den Fraiischen architect Viollet-le-duc, diction-
naire raisonné dc Varchitecture francaise du XI 
au XVI' siècle. 

De voorzitter bedankte den spreker en sloot 
de vergadering. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Bcdaclearl 

In Opmerker No. 2 van !) .fan. is een anoniem 
brïefschrjjjver zoo vriendelijk geweest mij eenigs
zins te recht te wijzen omtrent de uitdrukking 
letterkundige preparaten, voorkomende in het 
tweede stel prijsvragen der M. v. B. en de be
doeling van al die woorden is om tc vermelden , 
dat door eeue drukfout in plaats van letterkundige 
„scheikundige" preparaten moet gelezen worden 

Hoewel dankbaar voor de goede bedoeling van 
dien schrijver, moet ik erkennen zelf ook wel 
een ander woord in plaats van „letterkundige" 
preparaten te kunnen stellen, dat ik op die 
plaats beter zou kunnen begrijpen , doch hij de 
groote vlucht, die de wetenschap in onze eeuw 
neemt, vermat ik mij niet, iets dat mij onbe
grijpelijk voorkwam, zoo maar naar eigen oordeel 
te wijzigen cn bescheiden vroeg ik dus naar de 
beteekenis daarvan aan hen. die bevoegd waren 
hel programma toe tc lichten. 

Want wat haat mij nu deze toelichting op 
zich zelve, waarop ik mij bij de beoordeelaars 
nooit beroepen kan; neen, als dat zelfde stuk 
onderteekend was door den president of secreta
ris der Maatschappij, dan zou het waarde voor 
mij hebben gekregen. 

Ik trek er echter mijn nut uit en ben er zoo
veel wijzer dooi geworden , dat ik het waag aau 
te nemen dat hier werkelijk aan eene drukfout 
moet gedacht worden. 

Het eenigszins spijtige antwoord op mijne on
schuldige vraag namelijk, doet mij vermoeden , 
dat de schrijver bij die. fout wel eenigszins geïn
teresseerd was en zonder directe erkenning gaarne 
met een ui (niet uit dc zuurkast) er overheen 
wil stappen. 

Ik reken nu hij mijn antwoord op de prijs
vraag bepaald op kasten voor scheikundige (niet 
letterkundige) preparaten en zal mij volgens de 
ongevraagde raad van dienzelfden schrijver wel 
wachten, oin in de zuurkast llesschen met au
gurken en charlotjes te teekenen , m a i n - mij lie
ver te voren het zakwoordenboek van A. Jaeger 
aanschaften , om er de bedoeling van na te zien 
en evenals die schrijver voortaan alle technische 
cn bouwkundige quaestics mede op te kunnen 
lossen. 

Kampen, 12 Jan. 1869. 
V. L. 

DRINKWATER DOOR PUPWELLEN. 

Sedert dc vorderingen op het gebied der schei
kunde, in de laatste jaren, is liet drinkwater 
voor vele gemeentebesturen eene levensqnestie 
geworden en geeft aanleiding tot het zoeken naar 
middelen, om daarin op de beste wijze te voorzien. 

Dc nabij de duinen gelegene gemeenten schrik
ken terug voor de belangrijke kosten aan eene 
waterleiding verbonden. 

Hoeveel minder kunnen die, welke ver van de 
duinen zijn verwijderd, daaraan denken. 

Aan de rivierwaterleidingen zijn niet minder 
eigenaardige bezwaren verbonden, vooral wanneer 
de scheikundigen beweren, dat de amonia, door 
liltercering niet uit het water te verwijderen 
is, en men daarbij weet, dat vele rivieren de 
lëacalc stollen en andere onreinheden van de 
daaraan gelegene gemeenten in zich opnemen. 

Bij de toenemende bevolking der steden en het 
verzadigen vau den grond, tol zekere diepte , met 
onreine bestanddcelen, geven wij toe dat enkele 
en vooral slecht gemaakte welputten, na verloop 

vnu tijd met amonia houdende deden bezwangerd 
en voor de gezondheid schadelijk kunnen worden. 

Doch wanneer wij ondervinden dat onze on
dergrond , op onderscheidene plaatsen en zekere 
diepte, zuivere vvaterstroomen of wellen bevat, 
die van daar, tot nabij de oppervlakte van den 
beganen grond, het water kunnen opvoeren met 
eene kracht cn snelheid, zoodat door eene buis 
van 5 duim diameter 4000 ii 5000 kan per uur 
verkregen wordt, dan vertrouwen wij ook, dat 
eene dicht aanecngeslotene huis, in verband inet 
cen goed opgevende wel, bevrijd zal blijven van 
het onzuivere zakwatcr. 

liet Amerikaansche pijpwellensysteem, sinds kor
ten tijd aan de orde van den dag, geeft bij ver
nieuwing aanleiding tot het nemen van proeven. 

In hoe verre deze methode , volgens de voor
schriften van den heer Norton, vooral in ons land 
doel zal treilen of uitvoerbaar is moet de tijd 
loeren; bij eene totale onbekendheid met onze 
grondlagen betwijfelen wij de goede resultaten. 

Wij veroorlooven ons intusschen do vrijheid 
om de oorspronkelijke vinding te betwisten, op 
grond dat reeds jaren geleden op verschillende 
andere plaatsen, maar bepaald ook in 1859 te 
Schiedam, pijpwellen, doorliet indrijven van ijze
ren buizen, zijn verkregen. 

Wij achten ons verplicht nu vooral de oor
spronkelijke vinding te bestrijden, nu, bij adver
tentie van 14 Januari 1809 in ue N. B. Courant, 
namens Norton een ieder, die zich met de pijp-
welboring bezig houdt, met vervolging en straften 
der wet bedreigt wordt. 

In hoever door de aanvrage en het verkrijgen 
van octrooi, op cene algemeen bekende en reeds 
jaren in toepassing gebrachte zaak, het recht kan 
verkregen worden, anderen te beletten hunne 
practiseh verkregene uitkomsten ten nutte van 
'talgemeen dienstbaar te maken, begrijpen wij 
niet en laten dit ter beslissing aan meer bevoeg
den over. 

Het drinkwater, een der eerste behoeften , 
(voor al wat leeft) mag. dunkt ons, niet bezwaard 
worden door speculatie van enkele individuen. 

Wij achten de middelen, ter verkrijging van 
goed drinkwater, van een te algemeen belang om 
ons door bedreiging te laten afschrikken en zul
len derhalve blijven voortgaan met het maken 
van welpijpen volgens onze methode, reeds vóór 
10 jaren iu toepassing gebracht, en zullen allen, 
die zulks verlangen, onze wijze van uitvoering 
en verkregene uitkomsten mede deelen. 

M, VAN E l l K E L . 
Schiedam 20 Jan. 1809. ' 

Varia. 
Schilderen v a n glas. Hekend is het dat 

men hars, vernis en was, naar verkiezing kan 
kleuren, evenals gelatine, colodium enz. Wan
neer men nu een dezer doorzichtige stoffen met 
cene of andere verfstof gaat kleuren, en er dan 
glas mede bedekt, zoo verkrijgt men eene ge
kleurde oppervlakte en is men in staat gekleurd 
glas te bereiden, of wel glas te beschilderen. 

De glassoort, die men op de locomotieven voor 
signaallicliten gebruikt, en die zeer duur is, 
wordt wel eens door de kunstmatig gekleurde 
glazen vervangen. 

Om deze glazen niet te beschadigen, worden zij 
met een gewoon glas bedekt, cn gezamenlijk 
verhonden. 

Onechte kleurstoffen kunnen hiertoe niet aan
gewend worden; voor bruin neemt men asphalt-
lak, dat zich zeer goed met benzine laat mengen. 

Vensters op deze wijze beschilderd, zijn zeer ge
schikt voor tuinhuizen en kerken, en geven een 
fraai aanzicht. 

Voor planten, die te veel van het zonlicht lij
den, kan men de glazen groen of blauw verven. 

Het ware te wenschen dat men verfstoffen 
trachtte samen te stellen, waarmede men hij door
zichtigheid, tevens kleurschakeeringcn kon vor-
krijgen. 

De Pasiflc-Spoorweg. De New-York Ti
mes" zegt dat deze spoorweg voor het einde van 
Juli zal gereed komen en alsdan zal men een 
doorgaanden ijzeren weg bezitten van New-York 
naar San-Francisco, namelijk de langste lijn 
der werold. 

De reizigers, van Londen of van Liverpool 
uitgaande , zullen alsdan Yokohama of Shangaï 
veertien dagen vroeger bereiken dan nu het gé-
val is. 
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Genoemd Amerikaansch blad voegt hierbij 
nog de navolgende berekening: van Liverpool 
naar New-York 10 dagen, van New-York naar 
San-Francisco 6 dagen, van San-Francisco naar 
Yokohama 19 dagen, dus in totaal 35 dagen; ter
wijl op dit oogenblik de spoedigste reis tusschen 
Liverpool en Yokohama zestig dagen duurt. 

Correspondentie. 

De Redactie herinnert dat naamlooze brieven 
en ingezonden stukken, waarvan de schrijver 
zijn naam niet heeft bekend gemaakt, worden 
ter zijde gelegd. 

Aankondigingen. 

Maandag 2& Jan, 

'•-Hage, t en i t ' / i ure, aan het prov. bestuur: de uitvoering 
van vernieuwingen, ncrstclHugen en leveringen, ton dienste 
van de Lingewerken tc Aspereu, prov. Zuid-Hollnud, be
nevens het onderhoud daarvan, gedurende de Jaren 1869 
tot 1871. 

Lelden, ten 12 ure, ten raadhuize: het vernieuwen, 
in ijzer-constructie, van eene ophaalbrug over den nieuwen 
Rijn, bij de Watcrsteeg. 

Amsterdam, ten 2% ure, in het stationsgebouw van den 
Holl. IJzeren Spoorw. Maatschappij, het inaken van een 
stationsgebouw met bijbehoorende werken op het stations
terrein te Veenenburg. 

Dinsdag. 20 Jan. 
Lemmer, bij den Secretaris van het polderbestuur van 

den Veenpolder van Echten: het wegruimen van de oude 
en het maken van eene nieuwe ophaalbrug over de Midden-
vaart in genoemden veenpolder, met bijlever ing vnu al de 
daartoe benoodigde materialen, 

Woensdag. 27 Jan. 
BoTensnilldc, ten 12 ure, bij R, J . Schut: het bouwen 

van eene kerk aldaar. 
Zwolle, ten 1 ure, ten Raadhuize: Lo. het schilderen 

en tecren van bruggen enz.; 2. het onderhouden van de ge
bouwen aan het Katervcer en iu het nieuwe werk vnn 1869 
tot en met 1871; 8. het onderhouden der openbare school
gebouwen en onderwijzerswoningen voor de Diezer- cn Kam-
perpoorten, ged. dc jaren 1869—1871; 4. het schoonmaken 
van het gemeentehuis cu verschillende gemeente-gebouwen. 

Donderdag, 28 Jan. 
Haarlem, ten %XU ure: nan het prov. bestuur: het on

derhoud van de schutsluis Willem 1 van het Noordholland-
sche kanaal, van deu dag der goedkeuring van dc besteding 
tot den 31 Dec. 1869. 

Vrijdag, 20 Jan. 
Stavoren, ten 10 ure: eene belangrijke vernieuwing eu 

herstelling van de pastorie der Hervormde Gemeente. 
Edam, teil'IS ure, in het protest, weeshuis: het gedeel

telijk afbreken en op nieuw aanbouwen van het gesticht, 
Nijmegen, ten 1 ure, in het raadhuis: het bouwcu van 

eene bergplnats voor petroleum op het plateau bij dc Ha
venmond buiten dc Hezclpoort.. 

Zaterdag, 30 Jan. 
Ouderkerk a/d Amstcl, ten 12 ure, in de herberg 

„de Vrije Handel:" de reconstructie vnn den schepradmo
len, Btaande nabij dc Voetangel, tot vijzelmolen, het ver
nieuwen der kap en veranderingen aan en bij den molen. 

Utrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: dc lcvercrhig van 
Utrechtsche of ITtrechtschc waalvorm straatklinkers; idem 
van Friesche hakklinkcrs; id. vnu lekzand. 

Utrecht, ten 1 ure, in het raadhuis: het afgraven van 
den wal, van af de Smecstceg tot dc Fookestraat en van af 
de Schalkwijkstceg tot voorbij de Mngdalennstecg; het aan
leggen van riolen cn bestratingen aldaar; het dempen van 
den arm der Kruisvaart, benevens het vervoeren van grond. 

Maandag, 1 Febr. 
Deventer, ten 11 ure, ten raadhuize: het maken, 

leveren cn plaatsen van het ameublement, benoodigd voor dc 
hoogere burgerschool. 

Amsterdam, ten 12 ure, teu raadhuize: het leveren 
van bezaagdc cn onzaagdc eiken, greenen, vuren en dennen 
houtwaren, teer, pik, smeedijzer, gegoten ijeer, vijlen, 
spijkers , steenkolen; ijzerkramcrijen, bereide en onbereide 
verfwaren, touwwerk , Bchoonmakersgereepschappcu, zink, 
koper- eu ijzerdraad, vlaggen, emmers eu putsen, bezems, 
manden . olie cn traan , reuse], talk , kaarsen en seep, kurk-
zakken en strookdwijlen, en tcekcn-.knntoor- en schrijfbe
hoeften, ten dienste der gemeentewerken gedurende 1869, 
1870 en 1871 (in 28 perceelen). 

Dinsdag, 2 Fcbr. 
Utrecht, ten 11 ure, iu het gebouw voor kunsten en 

wetenschappen: lo. het maken van een fort op den Huigen-
hoekschen dijk bij Utrecht, cn 2o. liet maken vnn een fort 
op den Voordorpschen dijk bij Utrecht. 

Woensdag, 3 Fcbr, 
Leeuwarden, ten I I ' . , ure, ten raadhuize: a. het 

doen vau herstellingen ann ccnigc steenen walm uren; b. dc 
levering van vijf pompen op brandputten in die gemeente. 

Vrijdag, 5 Fcbr. 
stolwijk, ten 1 ure, bij G. van Dnm: het amoveren van 

1 , 3e nog bestaande kerkmuren en het bouwen van cenc nieuwe 

Donderdag, 11 Febr. 
'•'•-Hage, ten 12 ure, ann liet ministerie van binnenl. 
zaken': het bouwen van twee scbutsluizcu voor het kanaal 

. door Zuid-Uevcland, in twee perceelen. 
Dingsdag 10 Febr. 

;' „JJll^crgcn, ten 12 ure, op het gemeentehuis: het bou
wen,* ;m.\ne school, 

Donderdag, IS, Fcbr. 
•'•Hage, ten 12 ure, nnn het ministerie van binn. Zaken: 

het maken van gebouwen en eenige. andere werkcu van het 
hoofd-magazijn cn de centrale werkplaats te Zwolle, teu be
hoeve van de Staatsspoorwegen; 

Donderdag, 25 Febr. 
's-llagc' ten 12 ure van het ministerie vau binu.Znkcu: 

het maken van een gebouw voor den portier cn vau ccnigc 
andere werken voor het hoofdmagazijn cu de centrale werk
plaats tc Zwolle, ten behoeve van de staatsspoorwegen. 

Afloop van aanbestedingen. 

Leiden, 11 Jan: door het gemeentebestuur: a. het le
veren vau keien, T. J. Smits Jz. tc Dordr., ii / 52.42 per 
10Ü0; b. het idem vau klinkers, II. MijnlieiT Az., te Nieu-
werkerk a/d Ussel, ü ƒ 8.83 per 1000; c, het idem van 
bouwmaterialen, als: lo. houtwaren rubriek A., S. G. Piek, 
te Oudshooru, /259; rubr. R, M. J, Vreeburg, te Soeter-
woude. Z'329; rubr. C , dezelfde, f721; rubr. I)., dezelfde 
ƒ790; 2o. ijzerwaren, J . C. Bernard, te Leiden, / 241; 
So, metselmaterialen, N . I). Smits en 6. J . C. dc Vries, 
idem, ƒ173.65; 4o. verfwaren, H. 0. Visser, idem, f"£92; 
5o. teer, gebr. van Hoeken, idem, ii / 128.70 per Inst; 6o. 
wagens, l i . Vliegenthart, tc Oegstgeest, ƒ82.50; 7o, bezems 
en hoenders, P. Fontein cu Zn., te Leiden, /'140. 

Gouda, 12 Jan: het bouwen vnn eene houten loods lang 
45.60 cl , breed 26 ellen, alsmede eene ophaalbrug en eenige 
strekkende ellen spoorweg, ten dienste van de Stearinekaar-
senfabriek tc Gouda. Hoogste inschrijver de heer Joh. H. 
Waanden tc Tiel voor /"21,680 en minste inschrijver dc 
heer G. A. Oudijk tc Goudn voor f 14,858. 

Haarlem, 14 Jan: het dumpen vnu de Achter-Xicuwc-
gracht, lang ongeveer 650 elleu, met bij luwende werken. 
Ingekomen 37 insehravingsbiljetten en dc minste inschrijver 
wns dc heer D. van Krevelen te Rotterdam voor ƒ38,489. 

Ilontcnlftxc, 1 » Jan: bet bouwen ccucr nieuwe K. C. 
kerk cn toren op de bestaande fondamenten; dc laagste in
schrijving wns van deu beer 1'. Hoppenbrouwera te Rosen-
daal voor /'19,198. 

's-Hagc, 21 Jan.: het graven , vervoeren cn lossen van 
ten minste 220,000 eu teu hoogste 350,000kub. ellen vletgroud, 
tot voltooijing van den Ringdijk iu dc gemeente Kralingen, 
Hillcgersberg, Nicuwerkcrk aan den Yssel cn Zevenhuizen, 
eu zulks in vier perceeleu cu iu massa, liij inschrijving cu 
opbod, zoowel voor ieder perceel afzonderlijk als voor de 
verschillende massa's. Dc geheele massa tverd, even als 
bij de verschillende perceeleu, ingezet op /' 35 met opbod 
van /' 0.25 en gemijnd door deu lieer C. de Jong Cz. Sr., 
te Amcide, voor ƒ 41 dc 100 kub. ellen. 

Advertentiën. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
1 February 1869, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis, in hot openbaar bij enkele in
schrijving in Achtentwintig Perceelen doen aan
besteden : 

Het L E V E R E N van bezaagdc en onbe-
zaagdc eiken, greenen, vuren en den
nen Hou twaren ; Teer; P i k ; Smeed
i jzer; Gegoten Uzer ; Vi j len; Spijkers; 
Steenkolen; IJzer-kramerijen; bereide 
en onbereide Verfwaren; Touwwerk; 
Schoonmaak-gereedschappen; Z i n k ; 
K o p e r ; Koper- on IJzerdraad; Vlag
gen; Emmers en Putsen; Bezems; 
Manden ; Olie en Traan ; Reuze l ; 
T a l k ; Kaarsen en Zeep; Kurkzakken 
en Strookdwei len; cn Teeken-, K a n 
toor- cn Schrijfbehoeften, ten dien
ste der Gemeente-werken, onder toe-
zigt van don Wethouder belast met de 
publieke Werken, in dc jaren 1869, 
1870 & 1871. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn ver
krijgbaar ter Drukkerij der Gemeente cn liggen 
voorts ter lezing in een der localen van dc Se-
cretarie (Afdeeling Publieke Werken,) op het 
Raadhuis, alwaar dagelijks van 10 tot 4 ure in
lichtingen kunnen worden verkregen omtrent het 
leveren van TELKEN-, KANTOOR- en SCHRIJF
BEHOEFTEN; terwijl allo verdere inlichtingen 
kunnen worden verkregen aan den Timmertuin 
dor Gemeente, op hot Bureau van den Meer Di
recteur bij de Publieke Werken .1. VERHEIJ, dos 
vóórmiddags van 10 tot 12 ure. 

/linsferdom, den 8 January 1809. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag den 10 February 1809, des mid

dags om 12 uur, zullen BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS der Gemeente Eibergen, op het 
gemeentehuis aldaar aanbesteden: 

Het Bouwen van eene S C H O O L 
te Eibergen. 

Teekeningen en bestek liggen 14 dagen voor
de besteding ter inzage op voornoemd gemeente
huis ; de Bestekken te Eibergen bij ELBRINK, 
VREGELER en BOEVING; Groenlo, bij WIEGE-
RINK en BOEVE; Aalten bij VAN EERDEN'; 
Winterswijk bij GUIMMEl.ll; Borculo bij DROST; 
Doctinchcm bij JONKMAN; Arnhem in de HAR
MONIE ; Zutphen hij BECK ; Deventer bij BOEMA ; 
Enschede Logement DE KLOMP eir bij DE GRAAF. 
Aanwijzing in loco, 'smorgens voor de Aanbe
steding: inlichtingen worden gegeven door don 
Architect 11. J. WENNEKERS cn de bestekken 
a ƒ 0.50 bij den Boekhandelaar J. A. WILLEM-
SEN tc Zutphen. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Zinken Raamroeden, Dakramen , Falba-

la'S, Consoles, Balusters, verschillende soor
ten van Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, Beslag voor Behangen 
Deuren en verder alle soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Z ink voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

IIOIIKNIIUIS cV COMP. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam-cn Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Grafteekenen, cnz. 

Ransome's Patented Solu 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 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. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-IIütte-Verein, enz, 

Roman- en Parian-cement Francis & C». 
Adres: F O L K E H S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

PORTLAND CEMENT 
van dc Hoeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 
Hiebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van do llceron JOS. STEINBACH & Co. tc Ehrcn-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van dc 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 dc beste Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

J M VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent dc PORTLAND CEMENT het attest 
voorkomende in de nommers 51 en 52 van 1868. 

IJZEREN 10LENR0IDIN, 
M K T Z E S . T A A l l G U A R A . N T I E , 

bij « E B » » . 1 1 . P O T , 

te Elshout a/d. Kinderdijk, 
bij wie tot uit. December ÊSdS 
113 roeden gemankt zijn vnn vcrgchil-

lemle lengten tot 1 0 3 A I I I N I . vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 

van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

It/'< " ÜïtgeJiwS te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DEK VIEL. 

AA 

Tierde jaargang. N 0. 5 

ttriebijat gertgiM iederen Zittrdij hij 
I». A. THIEME te Arnhem. 

I'rij. per 3 nnidei Inm p.p. /1.03. 

30 Januari 1869. 

I n iboinnrl lie! flor en jurjiog. 
Unrlenliu lu i» ƒ -.ill pir|ttH«rt(el 

cn / -.45 'our Kiel «i Hl 1°. 
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ontrust over artikeltjes in Fransche of vreemde 
kunstbladen, dio zich maar met eigen zaken 
moesten blijven bemoeien en zorgen dat de Louvre 
niet geheel in de asch wordt gelegd. 

— De wereldtentoonstelling, in 1867 te Parijs ge
houden , hoeft, volgons een rapport door den Com
missaris-Generaal den heer' Le Play en aan Z. M. 
dén keizer' der Franschenovergelegd, na aftrek en 
betaling van alle onkosten aan zuivere winst het 
bedrag van een millioen Nederlandsche gulden 
opgeleverd; eene uitkomst, die, vergeleken met 
vroegere dergelijke reuzenondernemingen , zeer 
gunstig mag genoemd worden. 

En al had die tentoonstelling een groot gelde
lijk verlies opgelevord, dat men wel schijnt te 
hebben voorzien, dan nog zou zij volmaakt aan 
haar doel hebben beantwoord, want niemand, die 
haar bezocht, is onvoldaan teruggekeerd. Ieder
een hoeft het zijne gevonden en daar bestudeerd. 

De indirecte voordeden, dio de wereldtentoon
stellingen hebben opgeleverd voor dc schoone 
kunsten en de nijverheid in den meest uitgebrei-
den zin, zijn niet na tc gaan, en zullen het nageslacht 
ongetwijfeld in hoogere mate, dan het tegenwoor
dige , welvaart aanbrengen, want de werken des 
geestcs en die van een algemeen streven naar 
volksbeschaving en bevordering der schoone kun
sten behoeven tijd , om zich naar' waarde te doen 
schatten. 

Eere cn dank zij gebracht aan do ondernemers, 
en aan allen, die hebben meegewerkt, om eene 
grootscbe taak te helpen bevorderen. 

— Tc Itome bestaat cenc pauselijke academie 
voor oudheidkunde, die in het jaar 1868 tot ha
ren voorzitter had Professor Salvatoro Belli en 
tot haren vasten secretaris de heer commandeur 
Visconti. Dit speciaal kunstlichnarn sedert vele 
jaren op voortreffelijke wijze werkende, en in 
het bezit van leden, die als de meest voorname 
archeologen in den Itumcinscben staat bekend zijn, 
heeft in het afgeloopen jaar zeer treffende verlie
zen geleden, nis van de kardinalen Allien. Ro-' 
boiti cn llofondi, van Mgr. Alerame Pallavicini, 
dc chanoinc Domenico Zanolli, do professoren 
Bernardo Quaranto, Ed. Gérard en Auguste 
Bockh. 

Niettemin beoft deze academie op lolfelijke 
wijze en op kosten van den Paus hare ontgravin
gen op den Palilijn voortgezet. Er is zelfs aan
gevangen met do ontgraving der boorden van 
den Tiber-, om daar te zoeken naar vele marmer
soorten. Men is volkomen geslaagd en heeft 
reeds vele groeven ontdekt, alwaar de meest 
prachtige cn tot hier onbekende marmers in 
grooten voorraad voorhanden zijn. Welk een ge
lukkig ontdekten schat, welkeen heerlijke vrucht
baren bodem, en welk een voordeel voor het 
land, dat zich mot dc edelste bescherming eener 
academie bezig houdt cn behalve andere zeer 
nuttige werken in de allereerste plaats zich on
ledig houdt met de behartiging der belangen, 
ten bate dei' oudo kunst cn dur nieuwere industrie ; 

K U N S T - M O Z A Ï E K . 

DOOR 

J. H. LELIMAN. 

Meermalen is de Engelsche spreekwijze Help 
your self, (help u zelven) op verkeerde wijze toe
gepast Er zijn ook in dit land vele lieden, die daar
van den mond vol hebben, overal waar zij het woord 
voeren en onverschillig welk onderwerp behandeld 
wordt. 'tSchijnt dat velen den zin niet zeer duide
lijk vatten, die in deze wijze woorden door onze En
gelsche naburen is weggelegd, want ofschoon 
de Engelsche regeering waarlijk importante ka
pitalen voor kunst cn het onderwijs bestemt, komt 
het mij voor, dat ware eene vergelijking tusschen 
de handelingen van bet trotschc Albion en het ne
derige Nederland mogelijk, de beteekenis van hot 
«Help your self" niet ten nadeele van het laatst
genoemde koninkrijk zou worden uitgelegd, vooral 
niet waar het dc bevordering der schoone kun
sten door particulieren betreft. De Nederlander 
helpt zich zelf ook in menig ander opzicht, en 
vertrouwend mag dc toekomst worden tc gemoet 
gezien, vooral nadat hekend is geworden, dat 
onze rijkskas niet zoo schraal voorzien is, als 
velen dat meenen. Er zijn opnieuw milliocnen 
beschikbaar gesteld voor de afdeelingen: oorlog, 
marine, onderwijs, waterstaat, spoorwegen cnz. 
Met onverzwakten moed arbeidt men voort aan 
het spoorwegnet, dat jaarlijks zoo hier als in de 
Oost schrikbarende sommen kost. Dat alles is 
opperbest. Tegenover do milliocnen, daarvoor 
noodig, staat het blij vooruitzicht, dat de zoo
zeer verlangde spoorwegen binnen weinige jaren 
voltooid zullen zijn, en de rijksschatkist alsdan ont
last wordt van zware zorgen. Dan komen stellig 
de kunsten cn wetenschappen aan de beurt. Het 
is te bejammeren, dat, volgons eene verklaring 
van de hoogste autoriteiten in den lande, de 
staat der geldmiddelen zoodanig is, dat aan den 
bouw van een Rijksmuseum, tor bewaring van 
onze alom beroemde schilderijen, die, behalve mil-
lioenen, nog iets anders, hetgeen men kunstroem 
noemt, vertegenwoordigen, in de eerste jaren niet 
kan worden gedacht. (Verslag dor staten-afdeeling, 
overgenomen in het hijvoegsel van het Algemeen 
Handelsblad van 2Nov. 1868.) Zeker is het derhalve 
dat het J>Help your self'" in deze rijksaangelegen
heid voorloopig wordt gerenvoycerd aan de burgers 
van Nederland, speciaal aan die te Amsterdam, al
waar eene commissie steeds in functie blijft, om 
het tot heden niet ingezameld bedrag van eene 
kleine fon gouds, door de burgers geschonken 
voor do stichting van zoodanig museum, tor ver
vanging van het Trippenhuis, te vergrootcn. En
geland en zijn hooge regeering zijn eene andere 
meening toegedaan ten opzichte van de bewa
ring der Engelsche kunstschatten, want ik lees 
dat het SoutA Kensington museum, opnieuw zal 
worden vergroot, en dot de Kamer of wetgevende 
macht daarvoor in het jaar 1808, heeft toegestaan 

ruim viermaal honderdduizend gulden; bovendien 
is de verplaatsing bevolen van het gedeelte, dat 
aan genoemd museum, uit ijzer was bijgebouwd, 
naar Belhnal Green, alwaar hotEngelschbewind 
een dito museum voor het oostelijk deel van 
London wil stichten. Deze verplaatsing zal niet 
minder kosten dan tweemaal honderdvijftigdui
zend gulden. Hier heeft dus de spreuk «Help 
your self bij uitsluiting hooge beteekenis voor 
de Rcgecring dos lands, want deze besluit, zon
der verzoek of petitie van hot volk, zich ztlf 
te helpen cn den inwoner daarenboven, 'tls 
bijna ongcloofelijk wat het gouvernement van 
Groot-Britanië jaarlijks doet ter algemeene kunst
en volksbeschaving. Aan hare national* galerij 
van portretten alleen, besteedde zij in bet afge
loopen jaar twee tonnen gouds. Zou er nu op 
aannemelijke voorwaarden geen voorstel, amen
dement cn besluit zijn uit tc lokkon, dat «le 
hooge Regcering in Nederland, van de zeer vele 
milliocnen die jaarlijks voor spoorbanen, defensie 
of waterstaat noodig zijn, gedurende 10 ach
tereenvolgende jaren ééne onnoozclc honderddui
zend gulden bezuinigde cn deze verkregen tien 
tonnen gouds aanwendde voor' den bouw van ccn 
Rijksmuseum, dienende tot bewaring der schilde
rijen cn kunstschatten te Amsterdam aanwezig!' 
Die schatten hoorde ik eens op tien millioen 
waarde in geld prijzen, cn dat wel door een zeer 
bevoegd kunstkenner? 

' t ls maar eone vraag, dio ik dc eer heb tc 
doen en mij voorstel tc herbalen, tot zoolang dat 
hot «gonv self gehulpen" in duidelijk letterschrift 
tc lezen zal zijn iu ccn museum, dat dc geliefde 
stad mijner geboorte na zoo lang wachten, eindelijk 
maar zelf en onder eigen beheer moest bouwen. 
Mij dunkt dat Amsterdam daartoe uit eigen fonds 
nog wel in staat is, en iedereen zich zal verheugen 
als dc groote rijke stad de hulp van hot Rijk 
in deze zal kunnen ontberen. Maar Amsterdam 
bouwt onder meer voor gemeentefonds: gasthuizen, 
scholen en walmiiren : Amsterdam besteedt groote 
sommen voorliet hooger-, middelbaar-, lager- cn 
tockenonderwijs' Welnu d.itzij, als het niet anders 
kan, aan een museum denke, zoodra deze bouw-
constructicn klaar zijn, cu aan hare schilderijen 
en die van het Dijk eene waardige bewaarplaats 
binnen hare muren aanbiede! Dat is althans 
een bescheiden wonsch, dio ik gepaard doogaan 
met de bede, dot geen brand moge ontstaan in 
een der pctroloummagazijncn of in oen der hui
zen die zich in de meer of mindere nabijheid 
van het Rijks-Trippenhuis, (voor de eeno helft in
genomen door het schilderijmuseum en voor do an
dere door de Kon. Academie van Wetenschappen) be
vinden. Trouwens, mot doeltreffende voorzorgen cn 
onze oud vaderlandsche voorzichtigheid in het be
waren van vuur en kaars, is de vrees, voor dergelijk 
onheil, die niet zonder overdrijving verspreid is 
en ingang vond, wel tc voorkomen, vooral als aan 
de stedelijke wetten en keuren streng de hand 
wordt gehouden, en men zich niet te zoor ver-
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Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De chef van het huis Rothschild te Weenen , 
baron Ansclm von Rothschild, heeft aan hel be
stuur der Israëlictische gemeente aldaar, eene 
som van 200,000 llorijncn ter hand gesteld, om 
een Israëlietisch gasthuis te bouwen, waarin plaats 
zal zijn voor 100 lijders. Er is slechts eene 
voorwaarde aan verbonden , namelijk dat in den 
gevel van het huis den naam van den vader 
des gevers , Salomon vrijheer von Rothschild . zal 
aangebracht worden. 

— Het verlichten der spoorwegrijtuigen, door 
middel van gas, is op het punt, gevolgd te wor
den door gasverlichting op de schepen. Het met 
ijzer beklcede ramtorenschip «The Monarch," dat 
in dc haven te Chattam wordt gereedgemaakt, 
om zee te kiezen, zal van Gurney's gastoestcl 
worden voorzien. Het plan is om elk gedeelte van 
het schip onder dek met gas te verlichten , dnt 
boven op het dek zal gestookt worden. 

De geraamde kosten beloopen 300 i . 

— Het standbeeld van Lord Palmerston, van 
den beeldhouwer Woolner, dat te Westminster 
zal worden opgericht, is nu zoover, dat het model 
naar de bronsgieterij is overgebracht Het beeld 
is iets meer dan levensgroot. 

— De Engineer meldt dat de dikste ijzeren 
plaat, die tot nog toe gemaakt is. in de werk
plaatsen van Brown te Sheffield is gewalsd; deze 
plaat is 15 Eng. duimen dik, cn zal als pant
serplaat voor een kustfort gebruikt worden. Het 
dunste ijzerblik is vervaardigd doordc firma Hallam 
& Comp.; hiervan moeten 4800 platen op elkan
der gelegd worden, om de dikte van \ Eng. duim 
te bereiken. 

— De Turksche regeering onderhandelt over 
eene spoorwegleening, groot 800 millioen fran
ken. De uitvoering der werken, alsmede de con
trole der geldmiddelen zal aan eene internationale 
maatschappij worden opgedragen , die te Weenen 
zal gevestigd zijn. 

— Te Berlijn zal dezer dagen in de zalen der 
academie voor kunsten eene tentoonstelling wor
den geopend van de ingekomen ontwerpen op de 
prijsvraag voor den nieuwen Dom. 

Te gelijker tijd zullen ook de werken van Cor
nelius , waaronder zijne ontwerpen voor het Crioipo 
Santo, worden geëxposeerd. 

— Volgens telegram uit Bombay, is den 20""1 

Januari 11. te Bhore Ghat een spoortrein buiten 
het spoor geraakt en tegen eene bekading gere
den, ten gevolge waarvan vijf waggons verbrij
zeld , 15 inlanders gedood en 3G gewond werden. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M. heeft benoemd: tot 
ingenieur van den waterstaat 1 »'e kl. den inge
nieur 2dc kl. J. van der Vegt; tot ingenieur van 
den waterstaat 2 J ' kl. den adsp. ingenieur B. 
Hoogenboom; tot adsp-ingenieur van den water
staat den surnumerair C. J. Kool. 

— Z. M. heeft, bij besluit van 20 December 
11., de bij koninkl. besluit van den 2 October 
1865, ingestelde hoofdcommissie tot regeling en 
behartiging der belangen van Nederlandsche in-
dustrieclen en kunstenaars bij de wereldtentoon
stelling van voortbrengselen van landbouw, nij
verheid en schoone kunsten , in 1867 te Parijs 
gehouden, ontbonden; — voorts aan Z. K. II. 
den Prins van Oranje HDs. bijzondcren dank be
tuigd voor de vele en gewichtige diensten als 
eere-voorzitter der hoofdcommissie aan de Neder
landsche nijverheid cn kunst bewezen ; — en 
eindelik mede lilt. bijzonderen dank betuigd aan 
den staatsraad in buitengewonen dierrst J. W. L. 
van Oordt, voorzitter-, alsmede aan de leden eu 
toegevoegde leden van bovengemelde hoofdcom
missie , voor de vele en goede diensten, door 
hen aan de Nederl. nijverheid en kunst bewezen. 

— De heer J. A. Schoffelen is op zijn verzoek 
eervol ontslagen als landmeter I»" klasse bij het 
kadaster, behoudens aanspraak op pensioen ; en 
als zoodanig is benoemd de heer .1. W. R. Ilaer-
soltr, thans landmeter 2 J ' klasse. 

— Door den minister- van financiën is bepaald, 
dat op 12 April e. k. en volgende dagen te 
s'-Graveuhage exanren zal worden gehouden voel
de betrekking van landmeter 3de kl., bij het ka
daster. De commissie tot het afnemen van dat 

examen, bestaat uit de heeren A. Bevers, inge
nieur verifreatuur van het kadaster bij het dep. 
van financiën , voorzitter, L. .1. v. Toulon v. d. 
Koog, inspect, der registr. en dom., II. L. Staal, 
C. J. Genet en C. Scholier, landmeters, leden. 

— Wij vestigen dc aandacht op een nieuwen 
Telegraaf gids, met voorkennis van den minister 
van binn. zaken, door een hoofdambtenaar be
werkt. In dit werkje zijn alle veranderingen op
genomen, welke in de voorschriften voor het bin
nen- en buitenlandsch verkeer sedert 1° Januari 
zijn ingevoerd. 

— Men leest in de Ned. Industrieel, dat te 
Veendam het plan is gevormd, om eene photo-
genische gasfabriek op te richten, op de wijze 
zooals die te Hoogezand bestant. 

— Naar men verneemt, is door- de heeren Van 
Zcijlcn en Decker tc Rotterdam concessie ver
kregen voor een stoombootdienst tusschen Rot
terdam en Charlois, met aandoening van het Dok. 

— Volgaarne verleenen wij eene plaats uan 
het Programma van dcir wedstrijd , geopend door 
dc Hoofdcommissie voor de oprichting van ccn 
standbeeld voor Boerltnave. 

Art. 1. De Hoofdcommissie verlangt in het 
bezit te komen van een model in pleister, voorstel
lende Boerhaave als lloogleenrnr aan de Hooge
school te Leiden, ter- hoogte (met het voetstuk) 
van één Nederl. El. 

Art. 2. Zij opent daartoe een wedstrijd voor 
Nederlandsche en buitenlandsche kunstenaars. 

Art. 3. De modellen (beeld en voetstuk) moe
ten vrachtvrij worden gezonden aan het adres 
van het Bestuur der Hoofdcommissie tc Leiden , 
vóór of uiterlijk op I Sept. 1869. De modellen, 
ilic na dien tijd worden gezonden, zullen niet 
tot den wedstrijd worden toegelaten. 

Art. 4. Bij de modellen moet gevoegd worden 
een gesloten briefje, bevattende deu naam vair 
den vervaardiger cn voorzien van eene spreuk of 
teeken, dat ook op het model moet voorkomen. 

Art. 5. De modellen zullen worden in handen 
gesteld van door de Hoofdcommissie te benoemen 
deskundigen, die verzocht zullen worden hun 
oordeel over de geschiktheid en kunstwaarde dei-
modellen aan de Commissie kenbaar te maken. 

Art. 6. Uit de modellen, die door de des
kundigen het geschiktst zullen worden geoordeeld, 
om daarnaar het standbeeld te doen uitvoeren, 
zal door dc Hoofdcommissie cene keus worden 
gedaan. Den maker van het model, waarop de 
keus is gevallen, zal worden opgedragen, om 
dit op de grootte van 3 a 4 Nederl. Ellen (zon
der het voetstuk) over te brengen. 

Art. 7. Het vergrootte model zal, evenals 
het oorspronkelijke kleine, aan de beoordeeling 
der benoemde deskundigen worden onderworpen. 
Bij gunstigen uitslag van dat oordeel zal aan den 
maker eene belooning van vijftienhonderd gulden 
worden toegekend. Mocht het groote model niet 
worden goedgekeurd, dan zal de vervaardiger 
toch op eene billijke schadeloosstelling mogen 
aanspraak maken. 

Art. 8. Aan den vervaardiger van het model, 
dat, naar het oordeel dei- Commissie, in waarde 
hot meest tot het bekroonde nadert, zal eene 
premie van tweehonderd vijftig gulden worden 
aangeboden. 

Art. 9. Het bekroonde model blijft het eigen
dom der commissie; de overige zullen (met de 
daarbij gevoegde ongeopende briefjes) t gen be
wijs van eigendom ter- beschikking vnn de inzen
ders worden gesteld. 

Art. 10. Het standbeeld zal gegoten worden 
in brons, het voetstuk zal zijn vair gehouwen 
steen. Het toezicht over- de uitvoering zal dooi
de commissie aan den vervaardiger van het be
kroonde model worden opgedragen. 

Art. 11. Mocht uit het uitgebracht oordeel dei-
deskundigen blijken, dat geen der ingezonden 
modellen aau het doel beantwoordt, dan zal dit 
door de dagbladen worden bekend gemaakt. 

De Hoofdcommissie voor de oprichting van een 
Standbeeld voor Boerhaave 
Prof. Dr. J. A. BOOGAARD, Voorzitter-. 
Dr. M. J. GoDEFROl, Secretaris. 

Groningen. Sedert 1 Januari is hier dooi
den Gemeenteraad opgericht cene school tot vor
ming van bekwame ambachtslieden, met het 
doel, om op deze school jongelingen, die niet 
genoeg ontwikkeld zijn, om op dc burger-avond
school geplaatst te worden, met de verschillende 
wetenschappen, die voor- eerr bekwaam werkman 
onmisbaar zijn , bekend te maken. 

Deze inrichting schijnt goed te werken; het 
meerendeel der leerlingen behoort tot het tim
mervak ; het schoolgeld bedraagt f 2.00 per cur
sus , terwijl door de vereeniging van industri-
ëelen cn werkbazen een aantal passerdoozen. 
teekenplankcn en linken, benevens andere bc-
noodigdheden zijn beschikbaar gesteld, om door 
die jongelieden, voor wien het aankoopen van een 
cn ander bezwaar oplevert, gebruikt te worden. 

Moge dit voorbeeld navolging vinden ! 

— Hij gelegenheid der algemeene vergadering 
cn het congres der Ncd. Maatschappij van Nijver
heid, in Juli a. s. alhier te houden, zal eene 
tentoonstelling van photographic, natuur-zelfdruk 
cn kleurendruk worden geopend, waartoe het ge
meentebestuur eene subsidie van f 1000 heeft 
toegestaan. 

Zwolle, 33 Jan. 1869. Een paar jaren geleden 
ontstond alhier door dc bemoeiingen van het af-
ileclingsbestuur der vereeniging ter bevordering 
van fabrieks- en handwerksnijverheid, eene com
missie, die zich ten doel stelde het verschaffen 
van een degelijker genot aan den werkman in 
zijne vrijen tijd , vooral des zondags, dan tot heden 
plaats vindt. Aanvankelijk scheen die commissie 
met vele moeielijkhcdcn tc worstelen te hebben, 
althans men vernam niet veel van haar. Dezen 
winter evenwel heeft ze hare taak geopend met 
het houden van 2 volks-concertcn, die zeer goed ge
slaagd zijn, eu waar de werkman zoo talrijk ver
tegenwoordigd was, dat men de zaak als geves
tigd mag beschouwen. 

In de vergadering, die de afdeeling den 22 
dezer met hare leden hield, wees de voorzitter 
darr ook op dit belangrijk feit en wekte hij de 
leden eu verdere bevorderaars niet eenige harte
lijke woorden op, om de zaak zooveel mogelijk 
niet alleen zedelijk, maar ook geldelijk te onder
steunen cn te bevorderen. Men verwacht hier
van veel goeds. 

Na afloop hiervan werd door den heer Dr. II. 
F. Kuyper, leeraar aan de rijks hoogere burger
school alhier, zijne tweede voordracht gehouden, 
over de metalen en meer speciaal over gesmeed-
en getrokken ijzer cn de verschillende staalsoor
ten. Hij besprak daarbij de samenstelling dier 
materialen en wees, op duidelijke wijze, door
proeven , op de eigenschappen, die ze bezitten en 
ze voor verschillende doeleinden meer of minder 
geschikt maken. Een groot auditorium, waaron
der vele handwerkslieden, speciaal daartoe uit-
genoodigd, woonde de vergadering bij cn gaf op 
ondubbelzinnige wijze tc kennen, hoezeer zij den 
begaafden spreker achtten cn het gesprokene op 
prijs wisten te stellen. Wij hopen , dat de heer 
Kuyper opgewektheid moge gevoelen, om een vol
gend winter-seizoen het door hem aangevangen 
onderwerp verder- tc vervolgen. 

— Op den 27"'" en 28"'" dezer hadden wij hier 
het genoegen eene specialiteit in ons midden te zien 
optreden, zooals men die niet dikwijls mag aan
schouwen. Door de zorg toch van de Vereeniging 
ter bevordering van prov. welvaart in Overijssel 
werden hare leden en eene menigte genoodigden 
in rle gelegenheid gesteld de algemeen bekende 
heer Breuker in zijne verhandelingen over het 
snoeien, der gewassen, speciaal der vruchtboomen, 
van nabij te kunnen nagaan. 

Wij verklaren niet te kunnen bepalen wat in 
deze meer te bewonderen is, 's mans onvermoeid
heid, duidelijke en bevattelijke voordracht ol zijne 
uitgebreide kennis van het vak. 

Nadat door ZEd. eene nvondverhandeling van 
6 tot 11 uren was gehouden, waarin hij den groei 
en samenstelling der planten , en hare overeen
komst of afwijking met het dierenrijk uiteenzette, 
werd tot het eigenlijke practische snoeien eene 
morgenzitting van 9'/, tot 12 ure besteed. 

Men mag gerust, ook uit zoo getrouwe op
komst in de morgenvergadering, aannemen dat 
door die lezingen veel nut is gesticht, vele zaken 
helder- zijn geworden, die voeger of in het geheel 
niet of slechts machinaal werden toegepast en bij 
verreweg de meeste de lust heeft doen ontstaan 
vair nog dikwijls in do gelegenheid gesteld te 
mogen worden den begaafden spreker te kunnen 
volgen. 

Groothuizen. Het bestuur der Hervormde 
kerk alhier heelt bekend gemaakt dat de uitge
loofde prijs, ad honderd gulden, voor het ont
werp van een kerkgebouw is toegekend aan de 
heeren J. de Haan en II. G. Gnllay, bouwkun
digen te Amsterdam. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Redacteur! 

Een ieder, die zich op het gebied der bouw
kunst beweegt, en daarbij niet onverschillig is 
omtrent alles, wat dienaangaande wordt gewij-
zjgd en verbeterd, herinnert zich voorzeker nog 
de commissie, bestaande uit de heeren W. N . Rose, 
j , F. Metzelaar en J. Gosschalk, op de algemeene 
vergadering der Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst, 28 Juni 1806 geconstitueerd, met het 
doel, eene regeling van het loon voor architec
ten vast te stellen. Of, toen genoemde heeren 
hunne taak geëindigd hadden, een goed resultaat 
verkregen was tegenover de ruime greep daar
voor in de kas der- Maatschappij gedaan, wil ik 
betwijfelen, daar tot heden geen enkel geval 
daarvan blijken gaf, en het rapport de sympathie 
mocht verwerven in de doos, waarin zooveel ge
stopt werd, een plaatsje te vinden. 

Niettemin wil ik de sinds lang vergeten ge
schiedenis nog even herinneren, cn met een en
kel voorbeeld bij het loon van den architect stil
staan, 't Is voor het oogenblik de betrekking van 
Gemeente-Architect, waarop ik vooral uwe aan
dacht wensch te vestigen. 

Hij toch, die daartoe geroepen is, staat gedu
rig aan wisselvalligheden bloot, die ieder parti
culier architect ten ecnenmalc vreemd zijn, ter
wijl bovendien zijn veelzijdige werkkring velerlei 
zorg en toezicht vercischt; daar niet zelden 
brandweer, straatreiniging, verlichting, enz. zich 
onder dc rubriek zijner werkzaamheden scharen, 
is hij verplicht de oogenblikken, die hij aan 
zijne kunst wil wijden, aan nietswaardige l»v 
zigheden op te offeren. Echter is volmaakt
heid voor ons allen, cn ook voor den Gemeente-
Architect , een nimmer te verwezenlijken ideaal, 
zoodat hij zich dit alles wil getroosten, wanneer 
zijne zorg slechts met goede munt betaald wordt. 
Hierop kan het volgende geen aanspraak maken. 
Het E. A. bestuur der gemeente Schoonhoven 
plaatst in verschillende couranten, advertentiën, 
meldende, dat dc betrekking van Gemeente-Ar
chitect aldaar vacant is, en sollicitanten liefstin 
persoon worden opgeroepen, zich bij den burge
meester tc vervoegen. 

Velen hebben, afgaande op de onvolledige ad
vertentiën, zich vergewist waaruit dc voorwaar
den, daaraan verbonden, bestonden, en getroos
ten zich daarmede te Schoonhoven nader kennis 
te maken, 't Is waarlijk verrassend ; vijf gulden 
in de week, zegge vijf gulden, het loon van den 
minsten opperman, is het honorarium, voor de 
betrekking van Gemeente-Architect uitgetrokken. 
Vroeg men een opzichter, wellicht zou een am
bachtsman, die zonder werk is, en in dadelijke 
verlegenheid zit, zich lot het Gemeente-bestuur 
wenden en solliciteeren; in dat gevnl zou een 
ieder stilzwijgend de zaak voorbijgaan, cn de 
stumpert beklagen, die in zulk karig loon zijn 
onderhoud moet vinden. 

Daarentegen is het een treurig verschijnsel in 
de dagen, die van zoovelerlei vooruitgang getui
gen, een Gemeente-Architect te durven vragen 
op een salaris van / 5 's weeks. Waarlijk ! het 
is dan wel bedroevend met de bouwkunst in Ne
derland gesteld, wanneer Gemeente-besturen zoo 
weinig van hare waarde doordrongen zijn, cn het 
is dan ook voorzeker eene geruststelling, dat 
Schoonhoven eene bijzondere uitzondering op den 
regel maakt 

Wanneer de bouwkunst, zoo edel in al hare 
beginselen, wordt vernederd, verre beneden de 
geringste hanteering in het maatschappelijk leven, 
dan is zulks doodend voor hare ontwikkeling. 
Goede waar vordert goede betaling, is cene al
gemeen erkende waarheid, dat zie Sclioonhoven's 
bestuur niet over het hoofd! Is de betrekking 
van Gemeente-Architect overbodig, het kan zijn, 
maar vraag er dan geen, en vervoeg u bij de 
eerste de beste timmergezel, die binnen de ge
meente woont, en door in het voorbijgaan een 
wakend oogje te houden, dit als speldeduit kan 
verdienen. 

Is het waarlijk een architect, die gevorderd 
wordt, de man die zijn stand in eere wil houden, 
die zijne kunst liefheeft, en haar niet als nietige 
koopwaar kan ter markt brengen, die door zijne stu
die waardig is, dat de belangen der gemeente aan 
hem worden toevertrouwd, welnu: verdubbel zijne 
verdiensten, en nog hebt gij niet te veel gedaan. 
Aangenaam zal het ons zijn, als dat niemand, 
die zich den naam van architect met recht toe
kent, zich leene voor de bevordering van der-ge
lijke practrjken, en wij wenschen, dat een voor

beeld, als dat van Schoonhoven, het laatste zij 
waarover wij ons hebben te bedroeven, en de 
Gemeente-Architecten daar, waar zij nog karig 
bezoldigd zijn, vermeerdering van loon en waar
deering hunner bekwaamheden mogen ontvangen. 

H. 

Mijnheer de Redacteur I 

In dc zitting van den gemeenteraad van Gro
ningen van 23 Januari 1. 1. werd aan dien raad 
aangeboden een adres van den aannemer Reijengn 
en diens borgen, om kwijtschelding van boete, 
opgelegd wegens te late oplevering van den Ecl-
derweg; dit adres werd begeleid door een advies 
van Burgemeester eu Wethouders. 

Daar dit adres in verband staat tot eene ge
schiedenis , waaruit n isschien zij, die gewoon 
zijn publieke werken uan te nemen, iets kunnen 
leeren. ben ik zoo vrij voor onderstaande regels 
een plnatsje in ttw veel gelezen weekblad te ver
zoeken. 

In 1867 werd door- J. Rcijenga Tz. van de ge
meente Groningen aangenomen het maken eener 
bestrating van Groningen nuar hot dorp Eelde. 

Nauwelijks was die uitbesteding ruchtbaar ge
worden , of men hoorde van verschillende zijden 
door deskundigen verklaren, dat de aannemer bij 
dnt werk schade zou lijden, omdat de nanne-
mingssom verre beneden de begrooting van den 
stadsbouwmeester was , en de aannemer, als nieu
weling in het vak , eerst nieuwe werktuigen moest 
aanschaffen. 

Dat vermoeden is , helaas ! bewaarheid , maar 
was misschien gelogenstraft, als dc aannemer 
was geweest een man van ondervinding, die zich 
door vele moeiclijkheden weet heen te slaan. 

En vele moeielijkheden zijn bij het maken van 
dien weg ondervonden ; in plaats dat de aanne
mer met allen spoed begon te werken, liet hij — 
zoo zegt men — de prachtige zomerdagen maar 
voorbijgaan of werkte toen met weinig spoed, 
totdat het najaar- kwam , en met dat seizoen een 
hoogen waterstand , die somwijlen in ééncn nacht 
de vrucht van eenige dagwerken verwoestte. 

Het gevolg hiervan laat zich lichtelijk raden ; 
de weg werd te laat opgeleverd, waardoor de 
aannemer verviel in eene boete van f 820, ter
wijl hem reeds eenig uitstel was toegestaan. 

Ja, het ging zelfs zoo verre, dat de Raad aan 
den aannemer en zijne borgen te kennen gaf, dat 
het werk op een bepaald tijdstip moest voltooid 
zijn, terwijl in het tegenovergesteld geval de 
Raed in dc voltooiing zofi voorzien. 

De weg kwam eindelijk gereed; maar nu richtte 
dc aannemer- zich tot den Raad der gemeente met 
cene specifieke declaratie voor overwerk , ten be
drage van ƒ 10,202.56'/,, (zegge Tienduizend twee 
honderd tweeenzestig grilden zesenvijftig en 
eene halve cent). 

De Raad echter weigerde de betaling, op grond 
dat de aannemer niet had eene schriftelijke last
geving tot verlichten vnn dat overwerk. 

Verschillende adressen werden door den aan
nemer en zijne borgen (vader en broeder) nan 
den Raad hieromtrent aangeboden, en even dik
wijls werden die behandeld , en ten slotte werd 
den aannemer aangeboden voorgedaan overwerk 
f 1047.85 (zegge Een duizend zevenenveertig 
gulden en vijfentachtig cents). 

Ook thans hebben de aannemer en zijne bor
gen zich tot den Raad gewend met verzoek om 
kwijtschelding der boete; in dat adres zeggen 
adressanten onder anderen het volgende: 

«Ofschoon niet slechts het bedrag der door 
ons indertijd aan burgemeester- on wethouders 
ingediende behoorlijk gespecificeerde suppletoiie 
declaration voor overwerk (ot een bedrag vair 
f 10,202.56.'/,, maar nog bovendien een bijna 
even groot bedrag buiten cu behalve de aanne-
ruingssom, cu alzoo te zamen ongeveer / 45000, 
werkelijk en waarachtig tot daarstelling van den 
weg zijn besteed, zijn wij evenwel verplicht tc 
berusten in , eir alzoo aan te nemen het ons aan
geboden cijfer van f 1047.85, omdat, wanneer 
door deir rechter- de vraag, of de gedane werk
zaamheden boven het bestek als overwerk moeten 
worden beschouwd, beslist moet worden , deze 
wellicht, met het oog op § 1284 der algemeene 
voorwaarden, zal meenen te moeten, althans zou 
kunnen , beslissen , dat vnn het onderzoek naar 
begrooting van overwerk geen sprake kan zijn, 
zoolang niet blijkt van schriftelijk daartoe gege
ven orders. 

»Ue algemeene voorwaarden zeggen toch in ge
melde paragraaf, dat overwerk niet wordt ver

richt zonder dat daartoe schriftelijke last door 
de directie gegeven is en dat bij gebreke van 
zoodanige schriftelijke lastgeving geene betaling 
zal volgen, terwijl schriftelijke last hier niet 
bestaat. 

«Wij verzoeken alzoo slechts UEd. Achtb. eer
biedig bij burgemeester en wethouders het daar
heen tc willen leiden, dat de opgelegde korting 
van / 820 wegens te late oplevering van het werk 
ons worde kwijtgescholden. 

»Dc vele bij U reeds bekende redenen, die 
UEd. Achtb. kunnen bewegen tot kwijtschelding 
tc adviseeren, willen wij hier niet opsommen. 
Waar is het echter. dat dc gemeente, door de 
te late oplevering van hel werk geen ander gel
delijk nadeel heeft geleden dan het meerdere op-
zichtersloon daardoor veroorzaakt, daar de weg 
ten allen tijde voor het publiek verkeer heeft 
opengestaan , en er alzoo tollen hadden kunnen 
worden geheven , zoo die cr bestonden. 

«Overtuigd dat uw collegie, althans vele ba
rer leden met de voor ons zoo schadelijken afloop 
dezer aanneming bekend zijn, veroorloven wij 
ons ile behartigingen onzer belangen met den 
meesten aandrang aan UEd. Achtb. op te dra
gen , opdat door kwijtschelding der boete de door 
ons financieel geleden ramp althans nog eenigszins 
worde gelenigd." 

Op dit adres - bijna een bedelbrief te noe
men — hebben burgemeester en wethouders af
wijzend geadviseerd, en alzoo aan den Raad voor
gesteld aan den aannemer uit te betalen voor 
overwerk f 1047,85, benevens het restant van 
den '2'leu e n 3dcu termijn, te tarnen/i652,80, cn 
de laatsie termijn, ad /"25in, 10, verminderd met 
de korting van /"820. 

Dat advies betreuren wij zeer-; naar ons onbe
voegd oordcel hadden Burgemeester en Wethouders 
die korting maar moeten schrappen, omdat zij 
zelf in hun advies verklaren, dat de aannemer 
bij het werk schade beeft geleden. 

Het is waar, op hun standpunt kunnen zij ge
makkelijk over die cijfers redenecren en vonnis 
vellen, maar hoe zou het hun bevallen, als zij 
eens in de schoenen van den jeugdigen aanne
mer- slorrdeir. 

Waarlijk is het niet aangenaam. om, wanneer-
men pas is opgetreden, te moeten vallen, en in 
dien val te moeten medeslepen een vader en broe
der, die als borgen zijn aangeteekend; en zulk 
een val wordt pijnlijk als men het bewustzijn 
heeft, dat alles niet zoo erg zou zijn afgcloopen 
als nun wakkerder ware ge-veest. 

Als het deu Raad misschien te doen Is, om hem 
te kastijden voor zekere feiten in den loop der 
zaak voorgevallen , dan noemen wij dit niet edel, 
want II. zal niet de eerste zijn, die door tegen
spoeden gedreven, haistarrig wordt, of door mid
del der courant aandringt om betaling van iets, 
waarop hij althans vermeent recht te hebben. 

En wat dc stormschade betreft, ofschoon Bur
gemeester en Wethouders veronderstellen, dat 
zulks niet ten nadeele der gemeente kan vallen, 
verooi loven wij ons echter de vraag: of zij mis
schien vermeenen, dat een aannemer van publieke 
werken in het rijk der natuur de teugels van 
het bewind in handen heeft ? 

Iu het belang van den aannemer hopen wij 
echter dat de Raad met Burgemeester en Wet
houders in gevielen zal verschillen , en in aan
merking zal nemen, dat de aannemer reeds meer 
dan genoeg gekastijd is, en nu althans door dit 
voorval zoo wijs zal zijn geworden, dat hij in het 
vervolg nimmer iets zonder schriftelijke volmacht 
zal verrichten, terwijl hij het ijzer steeds ga 
smeden als het heet is. 

Ziedaar, Mijnheer de Redacteur, u verslag ge
daan van eene gebeurtenis, die wij ten zeerste 
betreuren Zooals gij ziet, treed ik hier niet als 
partijman op; ik verschil in gevoelen met den 
edelachtbaren raad der gemeente Groningen, maar 
ben ook niet blind voor dc fouten door den aan-
nemer begaan; die fouten zijn genoeg bekend en 
ontsta.in uit onervarenheid, maar zij zijn ook 
niet minder bekend dan dc tegenspoeden, die hij 
bij zijn werk door de natuurkrachten heeft on
dervonden. ' .. 

Groningen, 25 Januari 1809. 

Correspondentie. 

Het ons toegezonden opstel, getiteld «Smalle, 
goedkoope spoorwegen" zul in het volgend nommer 
worden opgenomen. 



en. 

Aankondig ingen. 

Haandag, 1 Febr. 
Deventer, ten ftfl ure, ten raadhuize: het maken, 

leveren en plaatsen van het ameublement, benoodigd voor dc 
hoogere burgerschool. 

Amsterdam, ten ftl ure, ten raadhuize: het leveren 
van bezaagdeenonbezaagde eiken, greenen, vuren en dennen 
houtwaren, teer, pik, smeedijzer, gegoten ijler, vijlen, 
spijkers , steenkolen; ij/erk mme rijen, bereide en oubcreidc 
verfwaren, touwwerk, schoonmakcrsgcrcepschnppeu, zink 
koper* cn IJzerdraad, vlaggen, emmers en putsen, bezems 
mandcD. olie cn traan, reuse), talk, kaarsen enseep,kurk 
zakken cn strookdwijlcn, cn tcckcn-.kautoor* cu schrijfbc 
hoeftcn, ten dienste der gemeentewerken gedureude 186U, 
1870 cn 1871 (in 28 perceelen). 

Maastricht, ten 1 2 ure, aan het prov. bestuur: de 
uitvoering van cenïgc werken ann dc gebouwen van dc rijks 
hoogere burgerschool tc Roermond en het onderhond daar 
van gedurende het jaar 18C0 

Dinsdag, 2 Febr. 
Utrecht, teu ftl ure, in het gebouw voor kunsten en 

wetenschappen: lo. het maken van ccn fort op den Ruigen-
hoekschen dijk bij Utrecht, en 2o. het maken van ecu fort 
op den Voordorpschen dijk bij Utrecht. 

Rotterdam, ten 1 2 ure, in het gcniccnclaudshuis van 
Schieland: dc levering van 1850 stuks elzen heipalen voor 
de Maas- eu schermhoofden. 

Woensdag, 3 Febr. 
Leeuwarden , ten It 1 : , ure, ten raadhuize i a. het 

doen van herstellingen aan eenige steencu wahnurcu; b. de 
levering van vyf pompen op brandputten in die gemeente. 

Donderdag, 4 Febr. 
I'lleuten, ten 3 ure, bij A. Verheijcn :j,hct bouwcu van 

eene kerk met torens voor dc R. K. gemeente aldaar. 
Vrijdag, *% Febr. 

st o l \ i ijkers lui» , nnhij Goudn, ten II ure: het buiten
gewoon opmaken cn bcgrmden vau den Schaapjeszijdcwcg 
en verdere gedeelten vau wegen in dc gemeenten Ouderkerk 
aan den IJssel en berkenwoude, uitmakende eene lengte 
van ongeveer 3456 el. 

Stolwijk, ten ft ure, bij 6. vau Dam: bet nmovcreu van 
de nog bestaande kerkmuren cn het bouwen van cenc uicuwe 
kerk. 

Zaterdag, O Febr. 
Utrecht, ten 2 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

onderhouden van cn doen van herstellingen ann het gebouw 
van het provinciaal gerechtshof tc Utrecht. 

Haandag, 8 Febr. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 

gedeeltelijk vernieuwen, herstellen cu onderhonden van de 
bij de provincie in onderhoud zijnde kunstwerken op de 
rivier de Berkel, gedurcude het jaar 1869, in twee percee
leu cn in massa. 

Donderdag, I I Fcbr. 
'••Hage, ten 1 2 nre, aan het ministerie van binnen], 

zaken: het bonwen van twee schutsluizen voor het kanaal 
door Zuid-Bcvclund, in twee perceelen. 

Haandag, 1 5 Febr. 
Maastricht, ten ftO ure, aan het prov. bestuur: de 

uitvoering der noodige werken tot vooruitb renging van den 
linkeroever der rivier dc Maas cu het maken van een vecr-
dam aan het Rijksveer tc 1.otium gemeente Grubbenvorst. 

HU varenbeek, ten 12 ure, op het raadhuis: het egali
seren van twee gcdeeltcns aardenbaau en het met mopkliu-
kers bestraten derzclve, terwijl het eene gedeelte loopt langs 
de pastorie der Herv. en het tweede langs dc R. K. Pasto
rie, aansluiteudc aan den provincialen klinkerweg, in dc 
kom der gemeente Hilvareuoeek, ter gezamenlijke lengte van 
440 ellen. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: het bouwen 
van eenige steenen wallen, langs verschillende grachten der 
gemeente, ter gczamentlijke lengte van 1494,16 ellen, met 
de daartoe vcrcischte materialen cn urbcidsloonen. 

Dingsdag 1G Febr. 
Eibergen, ten 12 ure, op het gemeentehuis: het bon

wen van eene school. 
Donderdag, 18 Febr. 

•'•Hage, ten 12 ure, aau het ministerie vau binn.Zaken: 
het maken van gebouwen cn ccnigc andere werken van het 
hoofd-magazyn cn de ccntrnlc werkplaats tc Zwolle, teu be
hoeve van dc Staatsspoorwegen; 

Donderdag, 2ft Febr. 
'•-Hage, ten 12 ure van het ministerie van binu. Zaken: 

het maken vau ccn gebouw voor deu portier en van eenige 
andere werken voor het hoofdmagazgn eu dc centrale werk
plaats tc Zwolle, teu behoeve van de staatsspoorwegen. 

' «Hage , ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van ccn gedeelte vau den Wcst-havcndam 
en dc Havengeul voor dc Ruitenhaven aau den mond van 
het kanaal door Walcheren tc Vcerc. 

Afloop van aanbestedingen. 
Uithoorn, 14 Jau.: ccnigc veraudcriugen eu vernieu

wingen aau het Kerkgebouw en Badhuis vau dc N'ed. Israël, 
gemeente te Uithoorn cn Mijdrecht. Ingckomcu 5 inschrij-
vingsbiljetten, waarvau het hoogste van den heer G. Luijcn-
dijk, te Mijdrecht, voor ƒ 11)80 cn het langste van den heer 
H. J . Terwij te Uithoorn voor ƒ1615. 

Harllngen, IA Jau.: het aanlcggou van cenc stccu-
glooiing ten noorden van üarlingcn, lang 139 cllcu cu ver
zwaring vnu het nevenliggcnd aardewerk, ter lengte van 216 
ellen. Aannemer de heer A. Schaafsma te Hnrlinecn voor 
/ 27,500. 

oorne, 2 0 Jau.: het afbreken der bestaande en 
•ouwen eener nieuwe predikantswoniug. Ingekomen ^.-j*-'.jhet\opbouv ._ ! 

/ • 12 isschrgvingsbiljettcu, als van dc HH. M. L . Veuenbos, 
:t*,™Üc,fmO; A. d. Bratn, te Nicuwcnhoorn, ƒ6516; 

L T i ^ R 0 0 0 ' ' d e m ' ' 6 4 0 9 * A - boerman, te Nieuwhelvoct, 
£J320O; J. Stans, tc Oostvooruc, ƒ6100; C. Lalleman, te 

öfc^<j**pWDUrg, /"5W9; W. Ricde*. tc Nieuwhelvoct, ƒ 5949; J. 
s , . ^Moerman te Oostvoorne, ƒ5912; P. Elshout, idem, ƒ5900; 

v- «• Houwen, te Rozenburg, ƒ 5599; F. v. d. Hoonaard 
^«f l r tg jDênbroek , ƒ5500; A. J. Stal, te Hecnvlict, ƒ5489. 

^ ' * f ; ^ ^ * f , h u r f » M Jan.: liet doen vau ccnigc veraieuwin-
'éti'*i$j/K3& *'* Rtyln zeeweringen te Vlissingen, alsmede aan 
,y) v W « zeeweringen en havenwerken tc Vcere. Minste iu-

bCnryfyflH *oor het eerste perceel, werken te Vlissingen, dc 

heer J . Filia, te Vlissingen, voor / 5488 en voor het tweede 
perceel, werken tc Veere, de heer W. Nieuwdorp, te Vcere, 
voor / 3100. 

Helvolrt, 22 Jan.: het makeu van cenc aardenbaau, met 
de daarbij voorkomende kunstwerken en het leggen van een 
klinkerweg lang 7420 el. Aangenomen door den heer J . R. 
Timmermans te 's-Bosch voor f 44,800. 

's-Hage, 2S Jan.: dc uitvoering van vernieuwingen , her
stellingen cn leveringen ten dienste van <lc Liugcwcrkeii te 
Aspcrcn, provincie Zuid-Holland, benevens liet onderhoud 
daarvan gedurende de jaren 1869, 1870 cu 1871. Daarvoor 
waren acht biUcttcn ingekomen. Minste inschrijver dc heer 
C. Sterk tc Heukclom voor ƒ7950. 

Amsterdam, 25 Jan.: het innken van een stationsge
bouw inet bijl» hoorende werkcu, op het station sterreïu tc 
Vecncnburg. Annuemcr dc heer S. vnu der Knmp. te Lei
den, voor ƒ12,494. 

Zwolle, 27 Jau.: lo. het .'tjnrig ouderhoud vau het Ka
terveerhuis cu annczen, bpgroot op ƒ 3 6 0 , waarvoor 4 in
schrijvers : 

J. Godelyn ƒ .'(38.00 per jaar. 
G. J . Flik ,. 385.00 „ „ 
F. G. Arena „ 400.00 „ „ 
G. E. Vcenhuizen „ 432.00 „ „ 

2o. het Sjarig onderhoud van 2 lagere scholen eu byhooren, 
begroot op ƒ 590, waarvoor 3 inschrijvers: 

J . Kroese ƒ 579.00 per jaar 
F. G. Arens „ 625.00 „ „ 
G. E.Veenhuizeu „ ;47.00 „ „ 

So. het schilderen van bruggen en steigers, begroot op ƒ470, 
waarvoor 7 inschrijvers: 

G. J . Wessiuk ƒ 437.00 
G. Harden „ 454.00 
M*. Wilmink „ 460.00 
J . W. Meijer „ 481.00 
G. J . Flik „ 525.00 
H. Bcssem „ 540.00 
G. K. Vcenhuizen „ 575.00 

4o. het schoonmaken van verschillende Gcmceutegebouwen, 
begroot op ƒ600 , waarvoor 2 inschryvers: 

G. E. Vcenhuizen „ 475.00 
H . N . Lange „ 523.00 

"JO. liet schooumuken vnn net stndhuis, begroot op ƒ 160, 
waarvoor 3 inschrijvers: 

J . A. Klijsscn ƒ 159.00 
G. E. Vcenhuizen „ 217.00 
H . N . Lange „ 222.00. 

Hij dc bestekken hebben dc bcgrootingcu ter iuznge gelegd. 

Advertentiën. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
15 February 1869, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij inschrijving 
en opbod, in twee perceelen doen aanbesteden : 

Het bouwen van eenige S T E E N E N 
W A L L E N , langs verschil lende 
grachten der Gemeente, ter geza-
mentUjke lengte van 1494,16 E l l e n , 
met de daartoe vereischte mate
r ia len en arbeidsloonen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in een der localon van de Se
cretarie (Afdeeling Publieke Werken,) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichting n kunnen worden verkregen 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Directeur bij do Publieke Wer
ken J . VERHEIJ, des vóórmiddags van 10 tot 
12 ure. 

Amsterdam, den 25 January 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag den 10 February 1809, des miJ-

dags om 12 uur, zullen BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS der Gemeente Eibergen, op het 
gemeentehuis aldaar aanbesteden: 

Het Bouwen van eene S C H O O L 
te Eibergen. 

Teekeningen en bestek liggen 14 dagen voor 
dc besteding ter inzage op voornoemd gemeente
huis ; de Bestekken te Eibergen bij ELBRINK, 
VREGELER on BOEVING ; Groenlo, bij WIEGE-
RINK en BOEVE; Aalten bij VAN EERDEN: 
Winterswijk bij GRIMMELII; Borculo bij DROST; 
Doctinchcm bij JONKMAN; Arnhem in de HAR
MONIE ; Zutphen bij BECK; Deventer bij BOEMA ; 
Enschede LogcmentDE KLOMP en bij DE GRAAF. 
Aanwijzing in loco, 'smorgens voor de Aanbe
steding : inlichtingen worden gegeven door den 
Architect H. J. WENNEKERS en de bestekken 
a ƒ 0.50 bjj den Boekhandelaar J. A. WILLEM-
SEN te Zutphen. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Z i n k e n Raamroeden, D a k r a m e n , Falba-

la'8, Consoles, Balusters, verschillende soor
ten van Vent i l a to rs , K r u i z e n voor Herken 
en Orafteekens, Beslag voor Behangen 
Deuren en verder alle soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Z i n k voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

i t o 3 » : : \ i i i i s & c o n r . 

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 
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, cnz. 

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. 

Port land-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-Hütte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E R S ft C°. Rapenburg. Amsterdam. 

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 Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to di to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
Saor; 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 Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN YAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de PORTLAND CEMENT het attest 
voorkomende in de nommers 51 en 52 van 1868. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mathemathische enPhysisclie 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt dtn Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen cn 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metal l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, cnz. cnz. 

B. HOLSBOER. 

IJZEREN NOLENROEDEN, 
M E T ZES J A A R G U A E A N T I E , 

bij C 1 E B H ' . B . P O T , 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bij wie tot uit'. December 18113 
•11* r o e d e n gemaakt /.ijII van verschil

lende lengten tot 103 .%UIN(. vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 
van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

" K I < 8 % , ° h ** A r n h e m b » D - A ' T H 1 E M E ' ~ Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C'. te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W. VAN DER \\ IEL 

Vierde jaargang. 1°. 6. 

Vuitliijit gerankt i .d.-r.-ii Zaterdag l i j 
II. A. TH1BHE te Arnhem. 

Clip Ier 'I w.aa». franco p. f. ƒ I.Ü.Ï. 

6 Februari 1869, 
lti ab.Diccrl liia ion e» jairgiag. 

(«VrUaliêa kul» / •.!• tar getenta legel 
al ƒ-.15 'aar legel ta na V. 

WEEKBLAD voor AECHITECTEÏ},, IMEnEÏÏRS.ÏABRIKAMEK, 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 .TGrz. 

Het medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGn, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL. 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

SMALLE, GOEUKOOPE SPOORWEGEN. 
I. 

Het schijnt, dat onze Regeering voorloopig 
geen geld uit de schatkist wilgeven voor nieuwe 
spoorwegen in Nederland, noch in Indië. Het 
zal daarom niet van belang ontbloot wezen eenige 
gegevens mede tc declon omtrent smalle, gocd-
koope spoorwegen, die, wegens mindere kosten 
van aanlog, minder behoefte hebben non staats
hulp en misschien hier en daar navolging ver
dienen. De vervoerkosten zullen door deze smalle 
lijnen soms dalen in verhouding van 4 tot 1. 

Noorweegsche spoorwegen. Deze banen , die 
van een bergachtig land naar zee loopen, zijn 
sinds 1854 voor het verkeer geopend. Dc voor
naamste lijn is 90 kilometers lang; dc spoor-
wijdte is l m , 067 ; bare steilste helling bedraagt 
0"',024 en de kleinste kromtestraal is 235 me
ters. De rails, van den vorm Vignoles, .wegen 
20 kilogrammen per strekkenden meter; de 
ball bolvormige dwarsliggers zijn li»,70 lang 
op 0»,20 tot 0"',25 middellijn; zij zijn 0'",90 
van elkander verwijderd in dc rechte vakken 
cn 0IU,80 in de bochten van minder dan 000 
meters straal. Dc wagens hebben raderen 
van 0m,762 middellijn. De bakken der rijtuigen 
hebben 2ln,10 breedte op 0'»,10 lengte cn kun
nen tweeenderlig reizigers bevatten. Dc goe
deren-wagens hebben 4ni,30 tot 7'",30 lengte op 
2,u,10 totale breedte. Dc locomotieven, vervaar
digd door Beyer, Peacock & O'., hebben drie 
assen, waarvan twee gekoppeld. De drijfraderen 
hebben l n i,144 middellijn. Deze machines wegen 
18 ton, waarvan 4300 kilogrammen op de vcoisto 
as, 7000 op de drijfas en 0040 op de gekoppelde 
as. Hare verhittings-oppervlakte is 38m J,70, dc 
waterbakken hebben ccne capaciteit vun 1302 l i 
ters on dc kolenbakken ecu inhoud van Om',653. 
Dc gemiddelde snelheid van deze machines is 22 
tol 23 kilometers in het uur ; bij dc proeven is 
men zelfs gegaan tot 04 kilometers. De aunlcg-
koston hebben in dc drie sectiën , waarin dc baan 
naarmate van de moeilijkheden in hot terrein 
verdeeld was, beloopen 48,800, 74,000 en 82,5000 
franken per kilometer. 

Vier dezer lijnen zijn tc zamen lang 292 kilom. 
Hot vervoer bedraagt, volgens de laatste opga
ven, 1.042.521 tonnen cn 80.304 reizigers. De 
uitgaaf wisselt nf vnn 4300 tot 2000 franken per 
kilom; zij wordt gedekt door dc inkomsten. Deze 
wegen zijn eerst onlangs voor hot verkeer geopend. 

De trein- of asniijl brengt op fr. 2,30 lot fr. 
2,76 en kost fr. 1,97 tot fr. 2,82, naar gelang 
van het terrein. 

Spoorweg van Commentry naar het ka
naal van Berry. Deze lijn dient tot vervoer 
vap dc kolen in dc mijnen van Commentry naai
de schepen in bet kanaal van Berry. Zij is 17000 
mcti'is lang, hoeft twee hellende vlakken, cone 
spoorwijdte van |>»,Uü; rails mcl céne verdikking, 

wegende 18 kilogr. por meier, rustende op dwars
liggers, die 80 tot 90 centimeters onderlingen 
afstand hebben. De kunstwerken zijn betrekke
lijk vrij talrijk; bet trace' snijdt tweemalen den 
bergstroom, waarmede liet ten naastenbij even
wijdig is, eene eerste maal op een hoogen viaduct 
cn ccne tweede maal op een' viaduct, gelegen 
aan den voet van een hellend vlak, welks top 
ongeveer 130 meters hooger is. Te Montlucon 
loopt dc baan over do Cher op eene brug, gele
gen aan den voet van een tweede hellend vlak ; 
deze brug heeft do noodige breedte voor vier 
sporen. Deze viaducten cu bruigen bestonden 
aanvankelijk uit gemetselde pijlers en houten (la
ter ijzeren) bovenbouw. Do jaarlijkschc afvoer is 
vierhonderd-duizend ton, de opvoer 25000. In 
1844 werd de dienst verricht door paarden; er 
is tVne daling in van 12 millimeters en iène 
klimming, in de richting van den afvoer, van 4* 
millimeter. In 1852 werd de eerste locomotief 
gebruikt. Aan elke zijde van het spoor was de 
weg slechts dein meter breed, wat vele bezwaren 
beeft opgeleverd, maar door achtereenvolgende 
verbeteringen slaagde de uitstekende directeur 
Florain er in tot den merkwaardigen type te ko
men, die in 1807 bij de tentoonstelling te Parijs 
twee onderscheidingen verwierf. Dc locomotieven, 
in gebruik op deze li jn, wegen ledig 15000 ki
logr. en vol 19080 k. g. De last is dan aldus 
verdeeld : G800 k. g. op de achteras en 0440 op 
elke van de twee andere. 

De invoering van deze machines op den weg 
heeft zonder aanmerkelijke verandering plaat* ge
had. Do spoorstaven zijn behouden gebleven, en 
daar het spoor smal is cn dc dwarsliggers wei
nig kosten, beeft men eenvoudig hot getal dezer 
laatsten vermeerderd. Dc prijs van de wagens 
is laag. 

Die voor kolen hebben gemiddeld vijfhonderd 
franken gekost. Op andere zijtakken van de
zelfde maatschappij kosten zij met romtocstcl 700 
tot 800 franken , en de platte wagens 250. A l 
len staan op gietijzeren raderen zonder voeren. 
Dc kilometer heeft niet moer gekost dan 110,000 
franken. Naburige eigenaren van kolenmijnen 
doen nu, aangemoedigd door de voordeden van 
dc beschrevene baan , een tracó met even smal 
spoor bestudceren over eene lengte van honderd
en-tien kilometers. Het Fransche gouvernement 
daarentegen beeft in dezelfde streek eene kolen-
baan van gewone breedte (1"',50) doen ontwer
pen, dio geraamd is op 400,000 franken per 
mijl, dus het viervoud dor smalle. 

Spoorweg van Antwerpen naar Gent. 
Deze baan verbindt Gent met liet Vlaamsche 
Hoofd , gescheiden van Antwerpen door dc Schelde. 
Daarbij is een bijzondere dienst ingericht van 
stoombooicu voor reizigers cn van sloepen voor 
de goederen om de Schelde over te steken , die 
400 meters breed is. Het terrein is zeer vlak. 
De spoorwijdte is l , n ,15. Men vindt er geene 
bocht van minder dan 800 meters straal. De 

baan heeft aan alle eischen van bet vervoer be
antwoord, dat sinds den aanleg (1812) meer dan 
verdrievoudigd is , en aan dc aandeel houders 
dividenden uitgekeerd, die boven de negen per
cent zijn gestegen ; zonder nog tc rekenen de kor
tingen van tien percent op het kapitaal, om te 
voorzien in de vermeerdering van materieel, ge
vorderd door de uitbreiding van vervoer. Deze 
lijn verdient vooral belangstelling uit het oug-
punt van het vraagstuk der overladingen, die te 
dikwijls als bezwaar togen smalle banen worden 
aangevoeld. nDcze tegenwerping" — zegt Fla-
chat — »is een spook, dat verdwijnt bij het licht 
van dc feiten." Immers, sinds 185G sluit deze 
lijn te Lokeren aan bij den broeden spoorweg 
van Dender en Waes, die van Lókcrcn zal wor
den voortgezet naar Terneiizcn. De beweging 
van do goederen aan het station te Lokcrcn, die 
vóór de aansluiting slechts 3300 tonnen was, of 
11 percent van het gezamenlijk vervoer der tien 
stations op dat tijdstip, is trapsgewijze gestegen 
tot meer dan 15000 tonnen in 1860 en 10800 
tonnen in 1807 of meer dan 33 percent van het 
geheele vervoer over den weg. Deze smalle baan 
is dc eenige, die in België is gegund geworden 
bij openbare uitbesteding. In 1844 begon de 
exploitatie over bare geheele lengte of 50 kilo
meters. Deze afstand wordt in ln 15™ afgelegd 
door de sneltreinen en in lo 50"' door de ge
mengde, hieronder begrepen de overvaart van 
de Schelde. In 1807 werden ér meer dan een 
half millioen reizigers vervoerd en ongeveer vijf
tig duizend tonnen goederen. Er is slechts één 
spoor; vnu St.-Nikolaas tot Lokcrcn is de grond 
over elf meters aangekocht voor twee sporen. 
De stralen der bochten wisselen nf van 800 tot 
2000 meters; dc hellingen zijn niet steiler dan 
3'/, millimeter, behalve bij het Vlaamsche Hoofd, 
waar do stijging, om de kruin van den dyk te 
bereiken, over 500 meters ongeveer 0 millime
ters per meter bedraagt. De weg is van Loke
ren tot Gent breed 8™, 5. van Antwerpen naar 
St -Nikolaas 10 meters en tusschen Lokeren en St.-
Nikolaas 11"', 5. De kunstwerken bestaan, be
halve in dc twee los- cn laadplaatsen aan de 
twee oevers van de Schelde, in eene ijzeren brug 
bij hot Vlaamsche Hoofd en ccne ophaalbrug over 
een kanaal tusschen St.-Nikolaas en Gent. Er 
zijn bovendien 74 duikers, de meesten van0™,50 
tot 0"',75 opening, eenige van 1»,50 tot 2m.OO 
Er gaat slechts ëén weg onder de baan cn ótm 
er boven, maar daarentegen is het getal over
wegen zeer aanzienlijk, namelijk niet minder dan 
84 over 50 kilom., ondor het toezicht van 74 
wachters. De geheele baan is afgesloten door 
eene levende heg. Do spoorstaaf heeft den vorm 
Vignoles. De ballast bestaat uit een mengsel 
van verschillende ,aardsoorten, langs den weg 
gevonden. De locomotieven, van het stelsel De 
Ridder, wegen ledig 13 en vol 15 tot 17 tonnen. 
Zij verbranden gemiddeld per kilometer 5k,439 
aan briquettes en Gk,382 i ••'.en het aanmaken 
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en liet stilhouden aan de stations mcdcrekent. 
De uitgaaf aan olie is 0k,0104 per kilom. 

De waterbak heeft in doorsnede de gedaante 
van een hoefijzer en omvat hot bovenste gedeelte 
van den stoomketel. Er zijn pompen en een in-
spuiter van Gilfard. De drijfraderen hebben 
i«>,50 middellijn en de vier draagraderen l'",10, 
gelijk die van de rijtuigen en wagens. De rem-
toestcl bestaat in een gietijzeren schoen, die te
gen de spoorstaaf drukt. De afstand der uiterste 
assen is 5«",08. Er zijn 9 locomotieven, waarvan 
3 in dagelijkschen dienst, liet rollend materieel 
bevat 43 rijtuigen en 88 wagens. De rijtuigen 
zijn gelijk aan die van dc gewone spoorwegen en 
bevatten 40, 48 en 00 plaatsen. 
8 gem. rgtuigen van 6 rad., bevalt. 12 pl. Ie kl. eu I li iiI. -'e I, I. 
7 „ „ „ 4 ,. „ 10, 24 „ „ „ 
4 2c kl 6 „ 48 , 
2 „ „ „ 4 „ „ 48 
4 3e kl. „ „ 8 „ „ 00 „ 3e kl. 

1<> .. ., ., 4 >, „ 48 „ „ ., 

41 (niet 43). 
De wagens, vervaardigd voor een' last van 5 

tonnen, zijn verdeeld als volgt: 
43 gesloten wagens voor goederen en vee, 
10 wagens voor liet vervoer van rijtuigen, 
35 platte wagens. 
Het geheele materieel rust op raderen van 

l m , 1 0 ; de vloer der rijtuigen en wagens verheft 
zich slechts 0, ,n80 boven den grond. 

Do raderen zijn onder dc banken verborgen. 
Alleen voor de platte wagens hebben zij 0,"95 
middellijn en is hun vloer of bodem op gelijke 
hoogte boven den grond els bij die der lijn van 
Dender en Waes, wat het overladen zeergemak-
kelijk maakt. 

Dit materieel is toereikende geweest voor het. 
vervoer in 1807 van 505,590 reizigers en van 
49835 tonnen goederen, waaronder niet begrepen 
is de bagage van de reizigers, noch het vee, dat 
8303 koppen telde. Het vervoer van de reizigers 
in 1805 is geweest 38 per dag en per rijtuig, 
dat van de goederen 2',140 per wagen en per 
dag. Er zijn acht treinen per dag in elke rich
ting; het personeel van eiken trein bestaat uit 
twee conducteurs. 

De vrachtprijs van de goederen beloopt van 
100 tot 100 kilogrammen: 

lckl.2ekl.3ekl. 
Tusschen de stations, minder dau3 licues van fr. 0.30 0.35 0.50 

, , „ 7 ( elkander 0.36 0.45 0.05 
( vorwg-

10 ' derd (•) 0.45 0.55 0.72 
De inkomsten van 1807 hebben bedragen 

fr. 859,559,71 of fr. 17,190 per kilom., aldus 
verdeeld: 

De reizigers 04,30 ten honderd 
» goederen 32,30 » > 
» bagage 1,47 » » 

Het vee 1,87 » » 
De buitengewone inkomsten beliepen 15,302 

fr., dus het totaal fr. 875,222,33. 
De uitgaven zijn verdeeld als volgt: 

Hoofdbestuur . . . . fr. 21440 of per kilom. fr. 428,80 
Bestuur cn iuuing . . . 46471 „ „ „ 920,42 
Algemeene oukostcu. . . 40494 „ ,; „ 809,88 
Onderhoud cn toezicht . . 99311 1080,24 
Stations cn haltcu . . . 32114 „ ,; „ 042,28 
Trekkracht 134682 „ ., „ 2091,04 

Als men er de uitgaven voor het aan huis be
zorgen en die voor de overvaart van de Schelde 
bijvoegt, komt men tot het totaalcijfer van 
505,408 fr.ofper kilom. Ir. 10.109,30, wat een 
overschot van 309,754 franken geeft of 7395,08 
per kilometer, bestemd om de rente te betalen 
van een kapitaal groot fr. 4.700.000 of 94.000 fr. 
per kilometer. Het is van belang hierbij in liet 
oog te houden, dat de maatschappij, die deze 
lijn beheert, de eenige is, welke al hare uitga
ven op de exploitatie-rekening brengt. Deze om
standigheid en het groot getal overwegen recht
vaardigen het cijfer der uitgaven voor de exploi
tatie, dat bij den eersten aanblik hoog schijnt. 

Wij komen nu tot de quaestie van overladen. 
In het geheele vervoer van goederen, dat 49.835 
tonnen bedraagt, komt het station Lckeren, waar 
de verbinding met de lijn van Zelzuete en Ter-
neuzen is, voor met een cijfer van 10,872 ton
nen, waarvan 14,775 door dit station voortga-
zonden worden langs het overige vau de baan 
cn 2097 ontvangen. Een gedeelte van dit ver
voer wordt onmiddellijk geleverd door dc kleine 
plaats Lokercn, maar het is zeer gering en het 
tutaalcijfer van de goederen, op dit station ge
wisseld met den spoorweg van Zelzate, kan op 
niet minder dun 15.000 tonnen geschat worden. 
De overlading geschiedt door handen, behalve 

(*) Eene Belgische licue is 5 kilometers. 

in het exceptioncele geval van gehouwen steenen 
of zware werktuigen, als wanneer men een toe
stel gebruikt. De afwisseling van druk cn slap 
verkeer maakt, dal dit werk niet met de ge-
wenschtc spaarzaamheid kan plaats hebben, zoo
dat men de cijfers als een maximum moet aa 
zien. Dc uitgaaf is fr. 4077,45 voor 15000 
tonnen of fr. 0,311 per ton. Een ander bezwaar, 
tegen het overladen aangevoerd, is de beschadi
ging van de goederen, liet totaal der schade
loosstellingen voor avarij en verliezen over de 
geheele lijn bedroeg in 1807 fr. 1150 of fr. 0.024 
per ton, vvatT | l ( 1 van de opbrengst wegens goe
deren voorstelt. En deze beschadigingen zijn op 
verre na niet te wijten aan het overladen, want 
de vergoeding, tc Lokeren betaald, beliep min
der dan van de geheele som of 115 franken. 

Het overladen van 3000 beesten o;> de 8300 
(van het geheele vervoer) gaf niet tot eenige 
mocielijkheid aanleiding. (') 

Binnen kort zullen wij nog meer gegevens om
trent andere smalle banen mededcelen, eveneens 
geput uit de Mém. des ingén. civils. 

S. E. W. ROOKIJA VAN EïSINOA. 
Brussel, 19 Januari, 1809. 

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

— Binnen kort zal de Engelsche regeering 
zich bezig houden met het plan van drijvende 
telegraaf-stations aan de uiterste punten der 
Engelsche cn lersche kusten. Daardoor zullen 
schepen op veertig, vijftig mijlen van de kust 
signalen naar alle telegraafstations der wereld 
kunnen laten seinen. Die stations zullen bestaan 
uit drijvende gehouwen, geankerd op eenigen 
afstand van de uiterste punten der kust, en in 
onderzeesche telegrafische verbinding met deze. 

— Volgens de Daily Telegraph mag men aan de 
beurs eerstdaags een prospectus verwachten van 
eene maatschappij tot het leggen van een onder-
zeeschen telegraafkabel tusschen Suez en Bombay. 

— Als vervolg op den laatst opgegevenen stand 
der doorboring van den Mont-Cenis, dient, dat 
den lsten November 1808 eene lengte van 8958 
ellen gereed was, zoodat nog 3552 ellen moesten 
doorgeboord worden. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Het Staatsblad N°. 9 bevat 
• een koninklijk besluit van 15 Januari 1809, tot 
onteigening van perceelen in de gemeente Bun-
nik, wier bezit, ten behoeve van den vesting
bouw, vereischt wordt voor het maken van een 
fort op de Houtcnschc vlakte bij Vechten. 

— Z. M. heeft bewilliging verleend tot op 
richting van de naamlooze vennootschap: de 
(ioessche garancine-fabriek, te vestigen te Goes. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken is de vergunning voor een 
stoombootdienst tot vervoer van reizigers en 
goederen tusschen Lemmer en Amsterdam, vroe
ger verleend aan de Leuister stoombootmaat
schappij te Sncek, overgeschreven ten name van 
den heer A. Beekkerk Postma, te Lemmer. 

— Bij beschikking van 29 Januari, is door den 
minister van binnenlandsche zaken, namens den 
Koning, tot wederopzeggons toe, aan den heer 
f'. van Wijlick, koopman en aannemer te Kessel, 
vergunning verleend voor den aanleg en het ge
bruik van een electrischen telegraaf tusschen 
zijne woning aldaar en het spoorwegstation Reu
ver, gemeente Beesel. 

— Bij beschikking van den 29stcn Januari 
j l . , n". 200, is aan J . van den Hoek te Waal
wijk vergund de scliroefstooinhootdienst tot ver
voer van reizigers en goederen en vee en hel 
slepen van schepen tusschen Waalwijk en Rot
terdam , waarvoor hem vroeger concessie is ver
leend , uit tc oefenen tusschen Capclle en Rot
terdam. 

— Naar wij vernemen heeft de Hollandsche 
Spoorwegmaatschappij concessie aangevraagd voor 
een spoorweg van Amsterdam over Hilversum 
naar Amersfoort, met een zijfak van eerstgemehlc 
plaats naar Utrerht, welke weg later te Zullen 
zal aansluiten uan de staatspoorwegen. De maat
schappij heeft dit verzoek afhankelijk gemaakt 

van het tot stand komen der verbinding te Am
sterdam , volgens het dezer dagen behandelde 
ontwerp der staatsingenieurs. 

Amsterdam, 3 Februari. Door de directie 
der koninklijke Nederlandsehe stooinhoot-maat-
schappij is een adres aan den gemeenteraad ge
zonden, waarbij zij te kennen geeft, dat, ofschoon 
dc Regeering in het gewijzigde spoorwegplan aan 
eenige tegen het vorig ontwerp van dc zijde der 
scheepvaart gerezen bezwaren is tegemoet geko
men, ook dit plan veel ongerief blijft opleveren, 
daar het hoofdbezwaar der plaatsing van het cen
traalstation in het open havenfront niet is weg
genomen. Zij zoude liefst de Zaandamsche lijn 
doen eindigen bij het Tolhuis, aan dc overzijde 
van het IJ, ten einde het Noordzue-kanaal niet 
met eene tweede spoorwegbrug te versperren. Zij 
wenscht de verbinding tusschen de westelijke en 
oostelijke spoorwegen door eene ceintuurbaan om 
de zuidzijde der stad, met of zonder centraal-
personenstation, maar zeer zeker met cen goed 
ingericht goederenstation, hetzij aan het Wester
dok, hetzij in de Rietlanden, wellicht op heide 
plaatsen. Op deze wijze toch zou baars inziens 
dc scheepvaart niet te lijden hebben van de aan
raking der spoorwegen. 

Voor het geval echter dat dc Uaad zou meenen 
in den bestaanden strijd tusschen de spoorweg-
scliecpvaartbelangen te moeten conciliecren en 
zich daarom, wat de plaats betreft, met het re-
geeringsplan zou willen vereenigen, verzoekt ge
melde directie (bestaande uit de heeren M. II. 
Insinger en C. A. von Hemert), dat de Raad aan 
die goedkeuring eenige voorwaarden zal verbin
den, waaronder hoofdzakelijk die: dat van de 
overzijde van het IJ zoove.d land zal worden wegge-
graven als noodig is, om minstens eene breedte van 
500 el aan het vaarwater te verzekeren; 2". dat 
het niveau van het station en van den spoorweg-
dijk met nog eene halve el worde verhoogd, om 
voldoende hoogte van doorvaart ook onder de 
bruggen te verkrijgen ook dan, wanneer soms het 
water van do haven niet op liet verplichte peil 
kan gehouden worden ; 3". dat tie uitbaggering 
van de l ig-, land- en losplaatsen worde gebracht 
tot op eene diepte van 7.50 el — AP. 

(IV. R. C.) 

A l m e l o , 29 Januari. Naar wij vernemen, 
zijn de hecren ingenieurs Stieltjes cn Maas Gees
teranus reeds bezig geweest in de omstreken 
van Almelo opmetingen te doen, in verband met 
den last, hun door de staten dezer provincie 
opgedragen om een plan van verbeterde water-
lossing tc ontwerpen. 

Schoonhoven. Voor de vacant zijnde betrek
king van gemeente-architect alhier hebben zich 
ruim 00 sollicitanten aangemeld. 

(*) Het bezwaar van overludeu kau in groote mate worden 
verholpen door losse wagenbakken, die op onderstellen vau 
versehillcudc spoorwijdtcu kunnen geplaatst wordcu. 

CENTRAAL SPOORWEGSTATION TE 
AMSTERDAM. 

Bovenstaand onderwerp is reeds veel beschreven 
en besproken en niettemin geloovcu wij te kunnen 
zeggen, dat de Amsterdammers in het algemeen, 
tot nog toe te weinig hegrijpen van hoe groot be
lang de beslissing dezer zaak voor hunne stad is 
en hoezeer de handel daarmede kan verlevendigd 
worden. 

Bij de ervaring, dat menig koopman zelfs ge
heel onbekend was met deze eigenlijke quaestie 
van den dag, zagen wij met genoegen de oproe
ping van de kiesverecniging Burgerplicht (ook 
tot alle belangstellenden gericht), om op den 
20 Jan. eene vergadering bij te wonen, waarop 
dit onderwerp in behandeling zou worden geno
men en aan welker discussies zoo levendig werd 
deelgenomen, dat eene tweede vergadering op 
1 Fehr. tot ditzelfde doel werd noodzakelijk be
vonden. 

Was het dus overdreven, dat wij ua de belang
rijke discussies der eerste vergadering in onze 
groote nieuwsbladen van de Amstelstad een uit
gebreid verslag te gemoet zagon van het verhan
delde, kon het zijn met eenige nadere beschou
wingen tot voorlichting en opwekking voor de 
handelaren, om er zich van op de hoogte te stel
len ; we meenden zulks met recht te kunnen ver
wachten, maar integendeel vonden wij in die 
verslagen geheel de eigenlijke stemming van de 
burgerij terug — er werd melding gemaakt van 
het doel der vergadering, de namen der voor
naamste sprekers weiden genoemd — cn men 
ging over tot de orde van den dag. 

Wjj stellen ons dus ten doel, om door de na
volgende regelen het verhandelde op deze twee 

Jvergadcringcn aan de vergetelheid te ontrukken, 
Istceds van cen neutraal punt het voornaamste 
Ivvedergevende, en moeten tot juist begrip der zaak 
•tevoren eenige punten in herinnering brengen. (') 

• Het regeeringsontwerp van 1804 bestond in 
leenc lijn door de Houttuinen met centraal perso-
Incn- en goederenstation in het open havenfront 
I,.,, verder den Oostcrdokdijk volgende. 

Het ontwerp van de Kamer van koophandel be-
. stond in eene ceintuurbaan om de zuidzijde van 
I I s t a l 1 , n c t c e n t i a a ' personenslation tegenover 
Ide Reguliersgracht, een goederenstation aan den 
I Westerdokdijk en een steenkolenstation aan den 
I Oostcrdokdijk. 
J De heer Van der Breggen stolde voor een cen-
I traal station aan dc Leidschc poort met e.eintuur-
I baan en cen goederenstation, tevens personcnhalte, 
I in het Westerdok. 

Overigens werden nog eenige ideeën, als die van 
de heeren Huët en Gosschalk, bekend, doch daai 

I deze ter vergadering buiten beschouwing bleven, 
I blijven deze ook hier onvermeld. 

In 1800 werd een gewijzigd regeeringsontwerp 
lekend met een centraal personenstation in het 
Openhavcnfront, zoo hoog gelegen, dat de com
municatie van de stad met dc daar buiten gelegen 
kade ongehinderd daar onderdoor kon plaats heb
ben, met eene viaduct door de Houttuinen naar 

I de Haarlemmerpoort geleidende en oostwaarts over 
den Oostcrdokdijk vereenigd met cen goederen
station in de stadsrictlanden, om te zamen ach
terom het entrepotdok ook om tc buigen naar den 
Rijn-spoorweg. 

Dit laatste ontwerp werd in eene vergadering 
van den Gemeenteraad met 23 tegen 11 stemmen 
besloten te zijn tegen het wel begrepen belang van 
Amsterdam. 

Na een ruim tijdsverloop, n. I. in 1808 enter 
zelfder tijd dat de regeering haar laatste plan 
met eenige wijzigingen ter tegemoetkoming aan 
gemaakte bezwaren, aan het Gemeentebestuur 
ter overweging toezond, stelde de burgemeester 
van Amsterdam alle vroeger daarover gewisselde 
en daaiop betrekking hebbende stukken in han
den van den Ingenieur Stieltjes, met verzoek de 
navolgende vraag te beantwoorden: «welk is 
voor Amsterdam het beste spoorwegplan " 

Bij de beantwoording daarvan komt de Heer 
S. tot de conclusio, dat geen der gemaakte plan
nen aanbeveling verdient en stelt in grove trek
ken eene andere lijn voor, als boven alle andere 
aanbeveling verdienende. 

In een open brief van den E. A. Ingenieur 
Van Prehn aan den burgemeester van Amsterdam 
wordt die lijn evenwel weder ten sterkste be
streden, (f) . . . 

Tot recht begrip der zaak zullen wij ten slotte 
het laatste regceringsplan en dat van den Heer 
Stieltjes nog eenigszins omschrijven : 

Bij het laatste regceringsplan wordt voorgesteld 
een centraal personenstation in het midden van 
het open havenfront met eene nanplemping, rei
kende van de Wester- tot dc Oosterdokdijken 
met groote en ruime bruggen ter plaatse van de 
tegenwoordige Oosterdoksluis, die hiermede te
vens zou vervallen. 

De weg is zoo hoog (5.50 El + AP) aange
legd , dat de communicatie tot de ruime aanleg
plaatsen langs de geheele stad door 2 tunnels 
van 20 El wijdte onafgebroken ton allen tijde 
blijft bestaan. 

De lijn verecnigt zich ten westen langs de 
houttuinen over eene viaduct met den Staats
spoorweg hij de Haarlemmer poort en ten oosten 
over den Oostcrdokdijk cn achterom het rijks-
entropót met den Rijn-spoorweg. De communi
catie uit de stad met het Bikkerseiland bhjlt dus 
behouden onderdoor de viaduct. 

In de stads rietlanden wordt een goederen
station op groote schaal aangegeven , dat in ver
binding wordt gebracht niet den spoorweg. 

Langs de Ooster- en Westerdokdijken worden 
in het IJ groote wateroppervlakten uitgebaggerd 
en geschikt gemaakt voor lig-, los- en laadplaat
sen van schepen. 

Tot verbetering van de communicatie te water 
van het IJ met de stadsgrachten wordt de bui-

(•) Het verslag van de 2de vergadering, iu het V W W i -
llad opgenomen: is eenigszins uitgebreider dan dat der eer
ste, doen laat deu belangstellenden lezer onbevredigd. 

(t) De twee laatste stukkeu ziju uiet iu deu handel ver
krijgbaar, doch door dc behandeling der zaken gcuoegzaum 
bekend geworden. 

tensingelgracht bij de Haarlemmerpoort rechtstreeks 
door het plantsoen tot in het IJ verlengd. 

Het ontwerp van den Heer Stieltjes geeft een 
personenstation in het Westerdok , dat alleen be
stemd is voor de Hollandsche IJzeren- en de 
Niauwc-Diepsche Staatsspoorwegen, ten westen 
door de Houttuinen naar de Haarlemsche poort 
veilengd en ten oosten langs de Haringpakkerij, 
den Buitenkant en de Nieuwe Vaart, dus in rechte 
lijn tot buiten de stad , om vervolgens aan den 
Rijn-spoorweg aan te sluiten cn zich links om te 
buigen naar cen goederenstation in de stads-
ricllandcn. 

Deze baan zou op p.m. 2.00 El -f- AP. komen 
te liggen en elke invaart der stad met cene be
weegbare brug oversnijden. 

Bij de behandeling der zaak op de eerste ver
gadering van Burgerplicht kan voornamelijk ge
wezen worden op den heer Cohen Stuart uit 
Alkmaar, die het regeeringsontwerp in zijn vol
len omvang niet warmte en klein verdedigde, 
de groote voordeelen van dit boven alle andere 
plannen betoogde en de nadeelen van het pro
ject van den heer Stieltjes deed uitkomen, vooral 
met betrekking tot de binnen- of kleine vaart. 

De heer Stieltjes evenwel beweerde het tegen
gestelde en deelde mede dat zijne lijn, in plaats 
van oostwaarts langs de Nieuwe Haven te gaan, 
uu door hem gewijzigd wordt, gaande bij het 
Stads Waterkantoor door de huizen, vervolgens 
langs de Kromme Waal, dwars over Uilenburg 
en Marken en verder door dc doklaan tot be
noorden de Oosterbegraafplaats. 

Op deze wijze verkreeg hij het groote voor
deel van het Openhavcnfront, de beide dokken 
en het Entrepotdok geheel ongehinderd voor de 
scheepvaart te laten liggen ; de groote vaart bleef 
dus ongedeerd. 

Door zijne lijn op 3.00 -f- AP., in plaats van 
op 2.00 El f AP. te leggen , kon hij bovendien 
de bezwaren van onderdoorvaart der bruggen 
grootendeels vermijden. 

Nog anderen, als de heeren Van der Breggen, 
Boele, enz. voerden het woord, doch daar op de 
2de vergadering bijna alle argumenten her
haald werden en wij, als daartoe meer voorbe
reid , hiervan meer uitgebreid verslag kunnen 
gever, zullen we hierbij niet langer stilstaan en 
overgaan tot de 2de vergadering van 1 Februari. 

In die tweede vergadering was de heer Cohen 
Stuart het eerst aan het woord. Hij begon met 
het geven eener korte algemeene omschrijving 
der beide ontwerpen cn gaf daarna te kennen 
dat hij zich ten taak had gesteld, door zijn te
genwoordig spreken aan te toonen , dat het re-
geerings-ontwerp aan al de eischen en verwach
tingen , die men koesteren kan , in ruime mate 
voldoet, in tegenstelling van het ontwerp Stiel
tjes , waar de details van dien aard zijn en zoo
zeer het geheel heheerschen , dat er het geheele 
ontwerp op zijn zachtst genomen onaannemelijk 
door wordt. 

Het hoofdbezwaar tegen het regeerings-ontwerp, 
zegt spreker, is de belemmering der scheepvaart, 
voornamelijk door de draaibrug bij het Ooster
dok. Splitst men echter die scheepvaart in de 
beide hoofdafdelingen binnen- en buitenvaart, 
dan is de belemmering, althans voor de binnen
vaart grootendeels denkbeeldig; immers alle ge
laden zolderschuiten, waarvoor nog een afzon
derlijk jaagpad in hel ontwerp is opgenomen, 
cn alle schepen , die de mast strijken , kunnen 
onafhankelijk van het spoorwegverkeer, steeds de 
vaste gedeelten der bruggen passeeren. Slechts 
die zeer enkele schepen der binnenvaart, die dc 
mast niet kunnen strijken en wier klein aantal, 
door het toenemend heiirt-stooinhootenverkeer, nog 
steeds vermindert, zouden eenige vertraging kun
nen ondervinden. 

Wat de buitenvaart aangaat, zoo komt spreker 
tot de conclusie, dat men redelijkerwijze zich 
niet kan denken, dat andere schepen van de 
Oosterdokdraaibrug gebruik zullen maken dan 
zij, die wegens reparatie eenigen tijd in het Oos
terdok of elders moeten vertoeven ; daai'de kleine 
buitenvaart op Hull, Liverpool enz. voldoende 
aanlegplaatsen cn loskaden buiten vindt. 

Is dit zoo, zegt spreker, dan voorzeker is het 
bezwaar dier Oosterdok-draaibrug voor de scheep
vaart al zeer gering, daar, al neemt men de 
tijd, benoodigd voor het passeeren dier brug, 
nog zoo buitensporig groot aan , het toch altijd 
voor een schip, dat na volbrachte reis eenige 

maanden in het dok komt te liggen, van hoe
genaamd geene beteekenis zal zijn. 

Dat echter het passeeren eener draaibrug wer
kelijk slechts weinig tijd kost en, buitengewone 
omstandigheden uitgezonderd, hoogstens 5 a 6 
minuten vordert, is iets wat de ondervinding 
voldoende heeft bewezen en waarvan men zich 
desnoods dagelijks bij de spoorweg-draaibruggen 
over het Noord-Hollandsch kanaal kan overtuigen. 

Dc spreker toont verder nog aan hoe in het 
regecrings-ontwerp is voorzien in dc gemeen
schap der stadsgrachten onderling; hij beweert 
het ruimschoots voldoende zijn der ontworpen 
toegangen naar het station en de loskaden, en 
wijst er tevens op hoe ook nergens te land de 
communicatie is verbroken, maar door viaducten 
geheel ongestoord blijft bestaan. 

Nu tot het plan van den heer Stieltjes over
gaande , waarvan hij eerst in het kort ook eene 
algemeene omschrijving geeft, wijst hij er voor
eerst op, dat in dat ontwerp de afstand der eerste 
beweegbare brug tot het station 100 el bedraagt 
en dat deze afstand, hoe nederig men ook moge 
denken over de te verwachten drukte en bewe
ging op een station, zij het dan ook niet cen
traal , te Amsterdam, toch wel wat zeer gering 
is, om niet ernstige vrees voor groote bezwaren 
tc hebben. 

De heer Stieltjes, zegt spreker verder, wil 
overal, waar de grachten door zijne lijn doorsne
den worden, voor de beweegbare bruggen, kraan-
bruggen maken; hij baseert dit op de goede 
resultaten, die hij sedert vele jaren van eene der
gelijke brug bij Schiedam in den Hollaiidschen 
spoorweg heeft gezien; verder wil hij overwegen 
over den spoorweg en het stationsplein geven 
zoo dikwerf eene communicatie te land wordt 
verbroken en haalt ten betooge van het weinig 
bezwarende van een dergelijken overweg op een 
stationsplein, het station Delft aan. Nu komt 
het den heer Stuart voor dat, behalve de min
der gelukkig gekozen punten van vergelijking: 
namelijk van liet tegenwoordige Delft en Schie
dam met hetgeen men verwacht van een Amster
dam in tie toekomst, er op die beide zaken zelf 
ook nog wel iets valt af te dingen. Naar zijne 
meening toch is de groote belemmering der be
weegbare bruggen voor de schipperij meer gele
gen in de, om tegen alle eventualiteiten gewa
pend te zijn, noodzakelijke vroege sluiting, dan 
wel in den meer of minder gevorderden tijd voor 
de opening dier bruggen. Om hieraan op de 
voorgestelde wijze door seintoestellen te gemoet 
te willen komen, waardoor de brugwachter als 
het ware met den slag gewaarschuwd wordt van 
de aankomst van een trein, is uit een veiligheids
oogpunt minstens zeer onraadzaam. 

Volgens den heer Stuart wordt verder de com
municatie der grachten onderling voor het wes
telijk gedeelte zoogoed als verbroken; de ont
worpen aanligplaats der stoombootcn belemmert 
dc invaart van den Singel; de Martelaarsgracht 
zal, voor de schipperij althans, dien naam met 
recht mogen dragen, en het Damrak, hoe schoon 
anders ook, loopt dood tegen de Beurs. Een waar 
redmiddel voor den heer Stieltjes in dezen is dan 
ook het door hem uit het regeeringsontwerp over
genomen kanaal ter verbinding der Singelgracht 
met het IJ, waardoor ten minste de afgesloten en 
niet herstelde Eenhooinsluis eenigszins vervangen 
wordt. Verder maakt de lijn van den heer Stielt
jes door het meer zuidelijk gaan, om de Doklaan 
te hereiken, hoogst kostbare doorsnijdingen, zoo
dat het bedrag en do mocielijkheid der onteige
ning ook voorzeker niet ten voordeele van zijn 
plan spreken. Na nu nog in sierlijke bewoor
dingen het Amsterdam der toekomst geschilderd 
te hebben, waarbij hij den wensch uit, dat de 
verwezenlijking van het regeeringsplan er het hare 
toe moge bijbrengen, om der stedemaagd in 
waarheid aan Amsterdam de gouden kroon en 
aan de industrie den lauriertak te doen geven, 
eindigt hij zijne mededeeling en wordt den lieer 
Stieltjes het woord gegeven. 

De heer Stieltjes begint met te zeggen, dat, al 
is een denkbeeld niet nieuw, het soms toch beter 
kan zijn dan hetgeen alle verfijning der kunst 
aangeeft; hij zegt dit ter weerlegging van het 
verwijt hem gemaakt, als zoude hij een oud en 
reeds lang verworpen idee weer opgevat hebben. 

Daar hem verder dezer dagen is kenbaar ge
maakt door den heer A. Huët, dat die reeds het 
westelijk deel der door hem nu aangegeven lyn 
op de kaart, behoorende bij zijne brochure ade 
Noordzee voor Amsterdam" had getrokken; ter
wijl het station in het Westerdok door den heer 
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V. d. Dreggen en de lijn langs de Doklaan door 
den heer Maas Geesteranus vroeger reeds waren 
ontworpen, 7.00 wil hij ieder dier heeren de eer 
geven, die hun toekomt en zich tevens daardoor 
op een gemakkelüker standpunt plaatsen, als be
hoevende nu niet meer voor cen eigen idee te 
spreken. Hij wil nu kort cn zakelijk de ver
schillende argumenten, tegen hem geopperd, weer
leggen, en tevens zijne denkbeelden, betrekkelijk 
de bezwaren van het regeeringsontwerp, kenbaar 
maken. 

Vooreerst dan heeft zijns inziens de regcering 
de spoorwegbelangen boven alles gesteld, waar 
die van Amsterdam moesten voorgaan. 

Bij zijn ontwerp is alleen de binnenstad door 
den spoorweg afgesloten. Het bezwaar der af
sluiting van den toegang der schepen tot het Oos-
ter- en Entrepotdok heeft het regecringsplan onte
genzeggelijk , cn het nadeelige dier afsluiting 
wordt dan ook door de regcering zelve stilzwij
gend erkend, getuige zij aanvankelijk het Wes
terdok ook had ingesloten, doch dit nu later heeft 
vrijgelaten. 

De ontwerpers van het regceringsplan hebben 
zich een centraal station gedacht, de verwezen
lijking daarvan is echter verre van waarschijn
lijk cn bijvoorbeeld, voor wat de Rijn-spoorweg 
aangaat is een aansluiten , dat niet verplichtend 
gemaakt kan worden, bijna ondenkbaar. Een 
tweede vraag is of cen centraal station , al kon 
het tot stand komen, nog wel eene wcnschelijkc 
zaak zou zijn; volgens hem is het dit op verre 
na niet; rnen concentreert noodeloos de drukte, 
daar Amsterdam meer eene stad is, waar men ver
blijft dan wel doortrekt, getuige het nog niet 
eens bestaan eener directe omnibusdienst, zooals 
te Rotterdam, tusschen de beide tegenwoordige 
spoorwegstations. 

De heer Stieltjes brengt, om ook het voordeel 
der geheele vrije binnenvaart te hebben, zijne baan 
voor het westelijk deel op 3.00 -)- AP . , waar
door, bij een verlies van 50 dm. voor brugleg-
gers, eene vrije doorvaarthoogte van 3 el onder 
de bruggen verkregen wordt. 

Bij die hoogte der baan kunnen dan, ter ver
mijding der drukte op de overwegen, onderdoor
gangen voor voetgangers en lage zwaar geladen 
rolwagens gemaakt worden ; de rijtuigen maken 
hierdoor dus alleen gebruik van de overwegen. 

Het bezwaar dat de ligplaats dei' stoombooten 
de invaart bij de singelgracht zou belemmeren is 
even als anderen, van latere zorg en weinig be
lang ; door de kade 30 el terug te leggen , heft 
men het reeds op. 

Behalve het nieuw ontworpen kanaal van het 
IJ naar dc buitensingel, wil de heer Stieltjes 
nog eene tweede ruime opening in de Westcr-
dokdijk maken, tot meerdere toegang voor de 
scheepvaart. 

De heer Stieltjes wil verder zijn haan op 3 el 
-(- AP. doortrekken tot het stads waterkantoor 
en laar van daar af nog tot 4,50 el + AP. laten 
rijzen; zoodat dan het verkeer onder den spoor
weg door ook voor rijtuigen , voor het ooste
lijk deel van Amsterdam, ongestoord kan ge
schieden. 

De meerdere ontcigeningskostcn door het zui
delijker loopen zijner lijn acht de heer Stieltjes 
weinig, vooreerst zijn het weinig kostbare pan
den , ten andere kan er van de 15 millioen, 
waarop het tegenwoordige regeerings-ontwerp be
groot is , gerust wat voor onteigening afgezon
derd worden bij een in uitvoering zooveel minder 
kostbaar plan. 

Het bezwaar, dat cr in zijn plan vele beweeg
bare bruggen noodig zijn, zou tc gemoet kun
nen worden gekomen door ze te combineeren, als 
men dat wi l ; sprckei prefereert echter dut elke 
vaart zijne eigen brug heeft. 

Volgens den heer Stieltjes zal er bij het regee
rings-ontwerp wel veel drukte van, eu dus, vooral 
met het oog op een centraal station , veel belem
mering voor de scheepvaart tc wachten zijn, ge
tuige dat men nog vrees koestert dat de drie 
sluizen voor Pampus niet cens voldoende zul-

/ ƒ•,••"'.'.•» «) Be los-, lig- en laadplaatsen op het regeenngs-
l' ƒ,'; rfïftbntwerp aangegeven, toonen meer dan ze zijn; 

f - ''"'. *.'ipfn i vergete namelijk niet dat zij door cen 
hooge dam van de stad zijn gescheiden cn men 

di? steeds zal moeten omvaren. Spreker zou 
' ; ft daarom bij zijn ontwerp juist wenschen den Ooster-

dokdyk te slechten en op verschillende punten 
t : " dödh.'^e breken om zoodoende wezelijl, bruik-

• bare lo&; en laadplaatsen te verkrijgen. 
HëtvAi/lken van een goederenstation acht de 

heer Stieltjes vooreerst niet wenschelijk; door de 
behoefte moet eene vestiging daarvan gewettigd 
worden , daar wc reeds zoovele voorbeelden heb
ben van grootsche inrichtingen, gebaseerd o|i ver
wachtingen, die dat wel altijd zullen blijven. 

Ilij acht het veeleer raadzaam, dat dc regce
ring de aansluiting der verschillende spoorwegen 
maakt, daar, wanneer tnen dit aan de onder
nemingen overlaat, er meest niets van komt, 
getuige Rotterdam, waar men cr reeds zoolang 
te vergeefs op wacht. 

De toegangen naar het centraal persononstatioii 
zijn verder volgens den heer Stieltjes geheel on
voldoende ontworpen; immers niettegenstaande 
zij berekend moeten zijn voor de spoorwegdrukte 
bij een centraal station en voor de drukten van 
cn naar dc loskaden , zijn zij nicer dan driemaal 
kleiner dan de toegangen in het plan van spre
ker, waar van cen centraalstation volstrekt geen 
sprake is. 

Ook zou spreker door gedeeltelijke aanplem
ping, ter andere zijde van het damrak , die toe
gangen nog met een kunnen vermeerderen. 

De lieer Stuart, die hierop wcér aan 't woord 
komt, zegt dat de heer Stieltjes telkens toegeeft 
en zijn plan wijzigt; hij noemt dit geene zeer 
schoonc verdediging. 

Onder al die wijzigingen protesteert hij echter 
ten sterkste tegen die, waarbij dc heer Stieltjes 
zijne lijn, die zoo dicht bij de huizen loopt, wes
telijk minstens 2 cl en oostelijk tot 3*/, el boven 
dc straat maakt, waardoor dus de benedenver
diepingen der belendende huizen in kelders wor
den herschapen. 

Wilde spreker de manier van den heer Stielt
jes volgen, om bezwaren op te hellen, dan zou 
hij bijv kunnen zeggen: men beweert dat de toe
gangen naar het station in het regeeringsontwerp 
geheel onvoldoende zijn, welnu de dam met vaste 
overbrugging, nu 20 el breed, maak ik zooveel 
breeder als de heer Stieltjes noodig oordeelt, te
vens zal ik dan proliteeren van zijn nieuwen toe
gang langs de overzijde van het Damrak. 

De heer v. d. Breggen voert aan, dat hij den 
heer Stuart reeds herhaaldelijk hetzelfde onder
werp heeft hooien behandelen, maar dat die be
handeling ook meest altijd op 't zelfde neerkwam. 
Het verwondert hem dat er bij een plan, dat dc 
Regcering zoo telkenmale wéér aanbiedt met toe
voegingen en verbeteringen in bijzaken, terwijl 
het juist het hoofdidcc is dat verandering cischt; 
het verwondert hem, zegt hij, dat er niet ook 
eens cen ingenieur, behalve de ontwerpers, is die 
dat jdan verdedigen wil ; hij houdt het er daar
om ook voor, dat die niet te vinden is. 

Hij kan zich begrijpen dat de heer Stuart, uit 
cen Alkmaarsch of liever een provinciaal oogpunt, 
het plan verdedigt; zich op dat standpunt plaat
sende, is spreker er ook voor, maar uit een Am
sterdamsen oogpunt, is het plan niet te verdedigen. 

Het verwondert hem verder zeer, dat bij de 
behandeling tegenwoordig de uitwateringsbclangen 
van Amsterdam niet meer genoemd worden; hij 
acht die zeer benadeeld in het regeeringsontwerp. 

Het middel, door den heer Stuart opgegeven, 
om in de onvoldoendheid der toegangen te ge-
moet te komen gaat niet op; men kan een vaste 
brug cn dam niet zoo breed maken als men wil (?) 

Ei' Lijn nu spreker drie plannen bekend, als: 
van de heeren van Prehn, Outshoom en Stielt
jes; geen dezer plannen voldoen aan de behoeften,' 
hij wenscht óf een station in het Westerdok met 
ceintuurbaan om de stad, iif een plan samenge
steld door de drie bovengenoemde ingenieurs, 
daartoe in commissie benoemd (sic!) 

De heer Stieltjes acht zich verplicht ook nog 
een enkel woord tc spreken, ter weerlegging van 
het beweren van den heer Stuart, als zoude hij 
overal diens gelijk stilzwijgend erkennen en te
vens door liet maken van wijzigingen toch trach
ten zijne stelling vol te houden. De punten die 
hij als hoofdpunten beschouwt, cu waarin hij met 
den heer Stuart verschilt, staan bij hem onwan
kelbaar cn zijn: 

1. geen centraalstation; 
2. geen station in hot ojtcti havenfront; 
3. geen goederenstation te maken, cn de Oos-

terdokdijk vrij te laten, die door afgraving be
langrijke diensten kan bewijzen aan de groote sche
pen, die buiten lossen en binnen in kleinere af
laden. 

4. Zekerheid tc erlangen dat dc regcering dc 
verbinding der spoorwegen onderling tot stand 
brengt. Ten slotte bemerkt hij nog dat zijn aan
genomen hoogte der baan van 3 el 4 Al'aan de 
westzijde geen bezwaar zal geven ; immers de be

staande hoogte aan den buitenkant is nu ook 3I 
el + A P ; van kelderverdiepingen maken is dtis| 
daar geen sprake. 

Aan de Oostzijde gaat dc lijn, voor cen zecil 
groot deel, in de Doklaan langs een blinde muur' 

De heer Roelc zegt vóór het plan der kamer I 
ran koophandel te zijn ; hij meent dat het open) 
havenfront, hoe slecht het cr tegenwoordig ook 
met de diepte gesteld moge zyn, zeer goed wcér 
bruikbaar is tc maken, daar de watcroppcr. 
vlakte nooit verminderd maar veeleer door af; 
graving der overzijde vermeerderd zou moeten 
worden, met het oog op het daar ter plaatse te 
verwachten kruispunt der vloten, die van de| 
Oost- en Westzijde komen en der scheepvaart on 
het Xoordhollandschc Kanaal. 

liet regcerings stationsemplacenicnt heeft ver
der, zijns inziens, nog dit tegen dat het niet is 
uit te breiden ; terwijl het werk van Perdonnet 
bent heeft doen zien, dat het noodig worden eener 
uitbreiding zeer denkbaar is. 

Hierop spreekt de heer Jaski; l.ij zegt dat d( 
bezwaren tegen dc draaibrug en in 't algemeen, j 
die voor de scheepvaart zeer overdreven zijn; hij 
heeft volgens zijne ervaring, als zeeman opgedaan, 
gecne redenen kunnen vinden, om niet met het 
regeeringsontwerp iu tc stemmen; dat er door dat 
project water verloren gaat voor de scheepvaart, 
is zijns inziens, niet waar; integendeel wordt er 
bij liet regeeringsontwerp aan oppervlakte be
vaarbaar water bepaaldelijk gewonnen. 

Hij haalt nog aan, tot staving zijner bewerin
gen, de veel geringer breedte der Theen s voor 
Londen, waar men daarenboven nog een groot 
verval heeft en het gering getal groote schepen, 
dat dagelijks gemiddeld in de dokken komt n. I. 
voor het oosterdok 7 en het westerdok 2 , zoo
dat de scheepvaart gerust verdrievoudigen kan , 
zonder dat cr eenige quaestic is, dat zij door 
het uitgevoerde regecringsplan belemmerd zou 
kunnen worden. 

Na repliek van den hoer V. d. Breggen, dal 
volgens offtcicclc opgaven in het Oosterdok in 
één jaar 4030 schepen zijn in cn uitgevaren en er 
door de G sluizen, die op het IJ uitloopcn, een 
bedrag van 440 schepen per dag varen, neemt dc 
voorzitter het woord en doet namens de commis
sie' van bestuur hel volgende voorstel: 

••lie vergadering, gehoord het belangrijk debat, 
in zake het regceringsplan , betredende een cen-
traal-spooi'wegstation, is van mecning, dat de 
ingezetenen van Amsterdam wil zullen doen, 
zich bij adres te wenden tot den Raad der ge
meente, met het eerbiedig verzoek, dat alvorens 
in eene zoo belangrijke aangelegenheid een be
sluit worde genomen, zij zich door dc benoeming 
van eene commissie, bestaande uit technische en 
met handel cn scheepvaart bekende personen, 
doe voorlichten en aan deze dc taak opdrage, 
hem deswege te dienen van consideratie en ad
vies. Over dit voorstel ontstond nog eenige discus
sie. Enkelen vonden zoodanig besluit bclccdigend 
en onnoodig tegenover den raad, anderen verde
digden het op grond der wenschclijkheid 0111 tot 
eenig besluit te komen en der kwalijk tc beden
ken zediger wijze, om zijn verlangen tot grondig 
onderzoek te kennen te geven. 

Een drietal l e d e n der vergadering meende, dat 
men tot een besluit moest komen, betreffende de 
zaak zelve, cn stelde voor tc besluiten: het re
gceringsplan en alle andere plannen, welke uit
gingen van de beginselen, waarop dit was ge
bouwd, af te keuren. 

De heer Joan Muller wees nog op het afkeu
rend oordeel van dc Kamer van Koophandel in 
hare laatste vergadering over het zelfde onder
werp geveld. Hiertegen werd aangevoerd, dat 
het oordeel van dit collegic slechts niet eene zeer 
geringe meerderheid is vastgesteld en dat eene 
vergadering als deze, alle andere overwegingen 
daargelaten, zich nooit bevoegd kon rekenen, 
tot het nemen van cen besluit als het laatst 
voorgestelde. 

Bij de stemming werd het laatste voorstel ver
worpen cn dat der commissie vau bestuur aan
genomen. 

Vooral uit dc einddiscussiën bleek, dat hoe 
goed het doel dezer vergadering ook mocht zijn, 
liet hier een bepaald nadeel was, dat de discus
sion niet werden gevoerd in eene openbare vrije 
meeting, maar in eene bepaalde kiesverceniging, 
dat zeker vele belangstellenden zal terug gehou
den hebben en zinspelingen van den president oj> 
conservatieve cn liberale denkbeelden in eene we
tenschappelijke zaak zou geweerd hebben. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 6 Februari 1869. 
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y • •' | y'itgég^/n te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O», te Amster dam. — Boekdrukkerij van G . W. VAN DER WIEL. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
HOUWKUNST. 

AFHKEI.INU AMSTERDAM. 

In de 284ste vergadering werd de heer G. 
van lieerde als bestuurslid geïnstalleerd. Hierna 
werd het woord gegeven aan den heer J. A. Al -
berdingk Thijm, om de navolgende stellingen te 
verdedigen. 

1°. Kr hcerscht een schromelijk misverstand 
ten aanzien van het wezen der Gothiek. 

2°. De middeleeuwsche bouwbeginsclcn heb
ben ook in onze dagen nog bouwvatbaarheid. 

In zijne inleiding besprak dc heer Thijm het 
verband tusschen theorie cn practijk. Theorie 
werd naar zijne mecning te weinig hier te lande 
behandeld, want had men in de laatste 3 eeu
wen de theoretische wetenschappen behoorlijk 
bestudeerd, dan zou men nu zeker tot de juiste 
bouwvormen gekomen zijn, cn wel tot die der 
middeleeuwen. 

Gothiek was een scheldnaam, eene baibaarschc 
uitdrukking, door de voorstanders der Renais
sance daaraan gegeven. Hierna treedt spreker 
in een historisch overzicht der Gothiek , die iiien 
zoozeer miskent en geeft eene verklaring van 
het woord ogival, in verband met den puiitbo-
genstijl. 

Behalve de constructieve waarheid, die de Got-
Itieke stijl oplevert, in de toepassing van ge
welven , contrefoiten, als anderszins, is liet 
acsthetisch effect veel grooter dan bij andere bou-
stijlen het geval is. De Gothiek, zegt spreker, 
breekt met alle onwaarheid. 

Spreker wil daarom niet geheel de Renais-
satice-fypen verwerpen. Zijns inziens hebben deze, 
behalve vele absurde toepassingen, toch ook veel 
bevalligs. 

En dit beweren durf ik staven , zegt de heer 
Thijm, want reeds herhaalde malen verhief ik 
mijne stem tegen de vernietiging van zoovele 
bouwwerken, waardoor ik mij het misnoegen 
van verschillende verdienstelijke boiiwkunstcriarcn 
op den hals haalde. 

Hierop volgden verschillende discussion, waar
aan werd deelgenomen door de heeren Leliman, 
Gosschalk , Cuypers en de spreker. 

De heer Thijm besprak toen nog kortelijk zijne 
tweede stelling, en ware het uur niet te ver ge
vorderd geweest, dan zouden de discussion zijn 
voortgezet; de voorzitter meende echter hieraan 
een einde te moeten maken, om nog het woord 
te kunnen geven aan den heer Leliman. 

De heer Leliman had namelijk ontvangen van 
den heer Da Silva, architect van den Koning 
van Portugal, een werk over verschillende mo-
iiumente daar te lande. In dat bock kwamen 
onderscheidene monogrammen voor, waarover 
hij gaarne eenige discussion wenscht uit tc lokken. 

De voorzitter stelde toen voor om daarover in 
eene volgende vergadering te spreken, waartoe 
besloten werd. 

De heer Rcdekcr Bisdom had het ontwerp 
van het centraal station voor de hoofdstad mede
gebracht en wenschtc het gevoelen van de. ver
gadering te vernemen , of dc afdeeling al dan 
niet zich daaromtrent zou doen hooren. 

Op voorstel van den heer Leliman werd be
sloten, "iu de beslissing aan het bestuur over tc 
laten. 

Hierna werd deze bijeenkomst door den voor
zitter gesloten. 

AFDEKLINQ 's - G l t A V E N I I A U E . 
Vergadering van 28 Januari 1809. 

Na opening der Vergadering, lezing en goed
keuring der Notulen van de vorige, deelt de 
Voorzitter mede, dat is ingekomen cene missive 
van de Oommissie tot verbetering van deu ge
zondheidstoestand enz., waarin deze commissie 
op zekere voorwaarden, aanneemt de aan haar 
voorgestelde deelneming in dc kosten tot het ne
men van proeven met Nortous pijpwelbot ing. Van 
de vereeniging tul bevordering vau Fabriek»- eu 
llaiidwerksnijverheid was nog geen antwoord in

gekomen, Dientengevolge wordt de verdere 
discussie over dit onderwerp uitgesteld totdat 
ook vau die zijde antwoord zal verkregen zijn. 

Verder deelt de Voorzitter mede, dat op de 
onlangs uitgesehrevene prijsvraag antwoorden zijn 
ingekomen en dat het rapport vau bcoordcclin" 
bij het bestuur wordt ingewacht. 

Spreker stelt zich voor, in dc eerstvolgende 
vergadering hieromtrent mededeeling te doen. 

De heer Van Litlt gaf hierop cene uitvoerig! 
beschrijving van den ringoven van Hoffmann, dooi 
verscheidene teekeningen en een uitmuntend mo
del in hout toegelicht. 

Spreker omschreef den vorm , de constructie en 
dc werking van den oven, en achtte voor eene 
goede fabrikatie een oven met minstens 12 af
deelingen noodzakelijk. 

Als voornaamste voordeden boven de gewone 
steenovens noemde Spreker: 

1. Dc iloorloopende, onafgebroken werkin 
2. 00 a 80 "/„ besparing van brandstof. 
3. Vrijheid om elke brandstof te bezigen. 
4 Dat dc werkzaamheden naar willekeur kun

nen geregeld worden. 
5. Dc betere qualiteit, door dc meer gelijk

matige en beter te regelen verwarming. 
ü. Dat dagelijks steen kan afgeleverd worden 
7. Dat naar verkiezing liardcrcn of zachtcn 

steen kan gemaakt worden. 
Het aantal ringovens, volgens het systeem van 

Hoffmann gebouwd, gaf spreker op: in 1865:50 
en op het einde van 18C8: 377 te zijn, waarvan 
2 in Nederland, één bij Montfoort, en één bij 
Uoi'inchcin. De kosten van aanleg waren naar 
spr. mecning moeielijk te bcjialcn. 

Het lid Piincntel verklaarde daarna eene fo 
mulo ter berekening van het draagvermogen 
van heipalen, die zich door eenvoudige en g 
makkelijke bewerking onderscheidt — zij is dez 

L = ——;—,., , waarin L de gezochte last, 

of mindere poreusheid van het fabrikaat. Alge
meen gaf men den wensch te kennen, deze zaak 
tot een nader punt van overweging te maken, 
aan welken wensch de voorzitter beloofde in eene 
iitrst volgende vergadering te zullen voldoen. 

Aanbestedingen. 

(B + Pj d. 
li ilt* zwaarte van het heiblok, h de valhoogte, 
/' hel gewicht v;m den paal, cn d de diepte van 
indringing. Volgens sur. leerde evenwel de prac
tijk . van de aldus gevunden draagkracht slechts 
één zesde ('/G) gedeelte in rekening te brengen. 

Verschillende mededeelingen werden naar aan 
leiding van dit onderwerp, door de heeren Rose, 
Saraber en De Wijs aangaande heiwerken en de 
vele daarbij ondervonden moeielijkheden gedaan. 

Ten slotte werd op eene vraag van den heer 
Pierson omtrent de door het Gemeentebestuur ge
nomen proeven met Norton's pijpwelboring, dit 
systeem door verschillende leden nogmaals be
sproken. 

Wegens het ver gevorderde uur werden de aan 
de orde zijnde mededeelingen uitgesteld cn sloot 
de Voorzitter dc Ve.rgaderin~ 

AFDEEUNG ZWOLLE. 
Vergadering van ÜÜ Jan, 18o'9. 

Na het regelen van enkele huishoudelijke z.i 
ken, het uitbrengen van een goedkeurend rap 
port over de rekening en verantwoording van den 
penningmeester eu het aannemen van een nieuw 
l i d , hield de heer li. II. Trooster eene lezing, 
tot onderwerp hebbende den invloed, die de keu
nis der bouwkunst gehad heeft op de verbeterd' 
middelen van vervoer zoo te water als te land 
en omgekeerd over den vooruitgang in het Bouw
kundig vak, op te merken door de verbeteringen 
der land- en waterwegen. Spreker besprak daartoe 
de oudst bekende wegen en kanalen, de kunst
werken, die men vroeger uitvoerde, en vergeleek 
ze met die, welke thans op de spoorwegen wor
den gevraagd; besprak de proefnemingen met de 
locomotieven, in IS'iU in Engeland genomen, en 
deed teu slotte de belofte, dat hij, om de uitge
breidheid der stof, iu cene volgende bijeenkomst 
dat onderwerp wensclite voort te zetten. Na 
door den Voorzitter bedankt te zijn, gaf deze 
nog ter bezichtiging monsters bewerkte en ruwe 
Kunsome's ceineutsteen, lichtte de bewerking daar
van en den aard der stof toe, en besloot men met het 
nemen van eenige proeven omtrent de meerdere 

Aankondigingen. 
Maandag, 8 l'ebr. 

Arnhem, teu 12 ure t aau het prov. bestuur: het 
gedeeltelijk yeruieuweu, herstellen eu onderhouden van de 
bij de provincie iu onderhoud zijnde kunstwerken op de 
rivier dc Bcrkel, gedurende het jaar 1869, in twee percee
len eu iu massa. 

Mep pel , teu 11 urc, iu dc Nieuwe Stadsherberg: het 
bouwen van ceu woonhuis. 

ManHtrleht, teu 1 2 ure, aau het prov. bestuur: dc 
altvoering vau ceuigc werken aau dc gehouwcu vau dc rijk-, 
hougcre burgerschool tc Roermond cu het onderhond daar
van gedurende het jaar 18GU. 

l lel i / i j l , ten 12 ure, op het raadhuis: het bouwen eener 
nieuwe school te Mccdhuizen. 

IMnsdag, 0 l'ebr. 
Uier.it j i , ten 11 urc: het bouwen van ccuc pastorie 

voor de llerv. gemeente aldaar. 
Hoogeveen» ten 12 ure, op het raadhuis: lo. het bou

wen vuu ccuc nieuwe school iu dc kom der gemeente eu :!<> 
het gedeeltelijk afbreken der oude school cu bet vertimme
ren der onder wijzers woning. 

Donderdag, 11 l'ebr. 
'ü-llage, ten 12 ure, aau het iniuisterie van biuueul. 

zaken: het buuweu vau twee scbutsduizen voor het kauaal 
door Zuitl-Bevelniid, in twee pcrcccteu. 

Nootdorp, (Z. Holland), ten 12 urc, bij dc wed. M . 
Burghout: het buuweu eeuer nieuwe kerk met toren en pas
torie, up de bestaande (uudecriug. 

Vrijdag, 12 l'ebr. 
Am-I ei -dam , ten 12 ure, iu het Vosje: het inukeu vau 

drie vustc houten bruggen iu den Oost-Kiuder-Poelpolder, 
ouder Aalsmccj. 

Haandag, f."» l'ebr. 
Maastricht, ten 10 ure, aau bet prov. bestuur: dc uit

kering van ecuigc herstellingen eu veruieuwiugeu aau eu 
het onderhoud vau het paleis van justitie aldaar tot deu -'SI 
December 1871. 

SlnaMtrlclit, ten 10 urc, aau het prov. bestuur: de 
uitvoering der noodige werken tot vooruitbreugiug vau deu 
liukcrocver der rivier de jMaas eu liet makcu vau ecu vcer-
dani uau het Kijksveer tc Lottum gemeente Grubbeuvorst. 

llllvnreubeek, ten 11 ure, op het raadhuis: het egali-
scercu van twee gcdccltens aurdeubaau cu het niet inopkliu-
kers bestrntcu dcrzelve, terwijl het ccuc gedeelte loopt laugs 
de pastorie der llerv. cu het tweede langs dc ïl. k. Pasto
rie, uuiisluiteudc aan den provincialen klinkerweg, iu dc 
kom der gcuiecute Hilvarcubcck, ter gezamenlijke lengte van 
440 ellen. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: het bouwen 
vau eenige steeucu wallen, langs verschillende grachten der 
gemeente, ter gezainentlijke lengte van l-HU,li; elleu, met 
de daartoe vereisehtc matcrialeu eu arbcidslooneu. 

Dinsdag 14! l'ebr. 
Ëlbergeii , ten 12 ure, op het gemeentehuis: het bou

wen van eene school. 
Donderdag, Is Fcbr. 

•'-Hage, ten 12 ure, aau het iniuisterie vau biun.zaken: 
het mukcu vau gebouweu cu ceuigc audcre werken vau het 
hoofd-magazijn cu dc centrale werkplaats tc Zwolle, teu be
hoeve vau de Staatsspoorwegen; 

' • Huge, ten 12 ure, uau het ministerie vuu biuueul 
zaken: het maken van eene wachters wou ing voor deu spoor
weg Utrecht—Kuilenburg, 

Vrijdag, 10 l'ebr. 
Zwolle, teu 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

onderhouden van eu het docu vau ceuigc hcrstclliugeu aan 
de gehouwen van het prov. bestuur cu het huis, bcwooud 
door deu Commissaris des Kouiugs, tc Zwolle. 

Zaterdag, 20 l'ebr, 
Ooster-IIoogebrug, (Grouiugeu), teu 12 urc, op het 

raadhuis: het maken van ecu grindweg, lang 'J.'iii el, vau af 
dc grensscheiding der geiuecutc Slochtercu iu Xoorddijk tot 
uau deu Middelbertstcnveg; 2. het bouweu van ccue draai
brug over hut kauaal vau üroniugeu naar Delfzijl, tc Kuis-
scherbrugge; het bouwen vau een tolhuis ter luatstge-
melde plaatse. 

Dinsdag, 23 l'ebr. 
K..khulzen, iu het logement vau D. Scholtcu: het 

nmovceren der bestaande cu het bouwen vau ccuc nieuwe 
kerk cu pastorie, teu dicuste vuu dc gciuecutc der oud-
Bisschoppelijke Klerezg aldaar. 

s oud el , (Friesland), ten 11 urc, bij Jclteuia: het afbre
ken der oude kerk eu toreu cu hel opbouwen vau eeue 
nieuwe kerk cu toreu voor de llerv. Gemeente. 

Denderdag, 25 Fcbr. 
'•-Huge, ten 12 urc vau het ministerie vau luim.zukcu: 

het iiiiikt'ii vuu een gebuitw voor deu portier eu vuu ecuigc 
uudcre werkeu voor het hoofdmaguziju eu de centrale werk
plaats te Zwolle, tea behoeve van do staatsspoorwegen 

'•-Hage, teu 12 urc, aau bet ministerie vau biuueul. 
zaken: bet makeu vau ecu gedeelte vau deu Wcst-havcudam 
cu de Haveugeul voor dc Buiteuhaveu uau deu moud vuu 
het kauuul door Walcheren tc Vccre. 

Danderdag, 4 Haart. 
'••Hage, teu 12 ure, aan het ministerie van biuueul. 

zaken: bet mukcu cu stelten van den ijzcreu boveubouw der 
voute eu bewcegbure bruggen iu den spoorweg van Creve-
cocur uaar 's Bosch. 

http://Uier.it


26 

Afloop van aanbestedingen. 
Har l lugcn , 23 .Inu.: dc herlroiiwiiiff vnn dc znkliuuen-

fauriek. Ingekomen 18 inschrijviiigsbttjettcii, als van dc 
HH. H . D. Hollingn, tc Almrnmn, ƒ 19,872; W. Hrnudsma, 
tc Harlingcn, ƒ 17,421; J . H. Keizer, te Leeuwarden , ƒ 10,8*4; 
S. Jongcdijk, tc Hol Werf, ƒ15,902; K. Woeker, te lïtirlin-
Kcn. ƒ15,580; II. Tigchclaar, idem, ƒ15,203. 6. Spoclstra, 
idem, /ÏS.OOO; Vcllingacnlïooustra, idem, ƒ15,000; \V. A. 
Bloemen, tc Marsum, /14,W50; I). r. d. Hoer, tc Hnrlin-
gen, / 14,789; J . Jaarsma, tc Sncck, f 14,490; J . v. d. 
Weide, tc Marlingen, ƒ 14,400; T. KcrkliavVn, idem, ƒ 14,398; 
S. v. d. Werf, tc Sncek, / 14,330; M. B. Ijimminga, tc 
Harlingen, ƒ 14,000; P. II. Mooima.., idem, ƒ13,797; T. 
Zoete, idem, / 13,280; F. Zwart, tc Sncck, ƒ13,145, 

Delft , T.l Jan.: de verbouwing van het gasthui». Iiige-
komeu 6 inBchrijvingsbiljettcu, waarvan liet langste van Jeu 
heer B. Vctli Jr. tc Delft voor f 14,333. 

Lelden, IS Jan.: het vernieuwen, iu ijzercoustruetie, 
vau de ophaalbrug over den Nieuwen Kijn, bij dc water-
steeg. MiuBtc iiiBchrijvers de firma J . W. Bertraud & Zoon 
te Leiden voor /28C8. 

Haarlem, 28 Jan.: het ouderhoud van dc Mhutalaifl 
Willem 1 van het jNoonMIollandscli kanaal. Aannemer dc 
lieer S. van der Kamp tc Leiden voor ƒ0399. 

Amsterdam , 1 Fchr.: 1. eiken cn deunen zaagbalfon, 
J. J . Claasscu Jr. cn Co., voor ƒ1708.93; 2. beslagen 
eiken palen eu eikenhout, Ambagtshccr en v. d. Meniën, 
ƒ2805.82; 8. bczaagde grecnen, ft. cn C. Keet, ƒ 2911.22; 
4. bczaagde riga grecnen, H. E. van (.cider, f 2502.0*1; 
5. bczaagde nerva grecnen, H . cn C. Kost, ƒ 1080.00; 0. 
dennenhout, dezelfden, ƒ312.05; 7. vurenhout, II. E. 
van Gelder, ƒ2900.10; 8. buiten), hout en Archniigelschc 
riemen, dezelfden, ƒ 3005; 9. benoodigdc teer, taken krui
mel ƒ900 ; 10. benoodigdc pik, Mackeuo, ƒ 50; 11. smeed
ijzer enz. (best Eng. gewoon), hoek-, raam- of T-ijzrr, Eng. 

fatent SC., gekroond Zwecdsch, Duitsch staal eu gegoten 
!ng. staal, Beult ƒ1304.25; 12. gegoten ijzerwerk, ijzer

gieterij Prins vau Oranje tc 's-Hagc, ƒ07.40; 13. Eng. vij
len, dc Haas, ƒ 45.82; 14. Luikschc spijkers, fijne duikers, 
schotspijjkers, rondhoofden, vertinde spijkers, hengsel- of 
ankerspijkers, taaie ijzeren nagels, Charlnroische taaie spij
kers, dezelfden , ƒ 79.31; 15. steenkolen (llhoerschc, kachel-, 
Eng. haard- cn smecdkolcn), gerne inschrijving; 10. ijzer-
kramcrijen eu winkelwaren, de Hans, ƒ 192; 17. bereide cu 
oubcr. verfwnreu , verfkwasten, euz., van Kepen , ƒ 22.031,',; 
18. touwwerk, Holst cn Kooij, ƒ10.50; 19. snliooinnank-
gereedschappen, G. Visser, ƒ 10.20'/, ; 20. zink-, koper- en 
IJzerdraad, gecue inschrijvers; 21. vlaggen, Jlnckmo, j 23.97'/»; 
22. emmers cn putsen, G. Visser, ƒ3.50; 23. bezems, enz., 
gcene inschrijvers; 24. manden, de Bidder, / 2.30; 25. olie 
cn traan, C. dc Graaf, ƒ2.93; 20. reuzel, kaarsen, talk cu 
zeep, gecue inschrijvers; 27. kurkzakkcu cu dwijlen, Groot-
mcijcr ƒ3.32 1 /! e n 28. de levering van teelten-, schrijf- cn 
kantoorbehoeften; enz., Loman cn Verster, ƒ 114,87 , alles 
per jaar. 

Utrecht, 2 Fchr.: lo. het maken vau een fort op den 
Kuigcnhoekschcu dijk bij Utrecht; aannemer dc heer B. A. 
Wicchcrink tc Grocnlo voor ƒ203,500; eu 2o. het makcu 
van een fort op den Voordorpschen dijk hij utrecht; aauuc-
mer dc heer van Wijlick tc Kcsscl voor ƒ 148,̂ 00. 

Advertentiën. 

ST00MBAGGERVAARTUIG. 
Het in 1805 door de provincie friesland aan

gekochte S T O O M B A G G E R V A A R T U I G met 
P r o p t i l s e u r , vervaardigd door de tinna 
H. TILKIN MENTION en Ü>. te Longdoz {Luik), 
liggende in het Vliet te Leeuwarden, cn in zeer 
goeden staat verkocrende, wordt ter overneming 
aangeboden. 

Belanghebbenden worden ter bekoming van in
lichtingen verwezen naar den Ilecr Hoofd-Inge-
nieur van den Waterstaat in de provincie 
Friesland te Leeuwarden, en verder uitgenoo-
digd hun aanbod, op zegel geschreven, vracht
vrij , in te zenden aan Heeren Gedeputeerde Stuton 
dier Provincie vóór of op den vijftienden Maart 
aanstaande. 

Leeuwarden, den 30 Januarij 1809. 
Dc Commissaris des Konings in de 

provincie Friesland, 
VAN PANHUIJS. 

A A N B E S T E D I N G ^ 
Het KERKBESTUUR van de gemeente der 

Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Enkhuizen, is 
voornemens om op Dingsdag den 23 February 
c. k., in het Logement van D. SCIIOLTEN, bij 
de K a a s m a r k t aldaar, bij enkele inschrijving 
aan te besteden: 

E e t amoveren der bestaande en 
het bouwen v a n eene nieuwe 
K E R K en P A S T O R I E , ten dien
ste van bovengenoemde gemeente. 

Het bestek en de voorwaarden zijn, op franco 
aanvrage, tegen betaling van 75 cents , tc ver
krijgen bij het KERKBESTUUR, zoomede bij den 
Heer A. F. VAN WIJNGAARDEN, Stads Archi
tect te Medemblik, bij wien inmiddels de teeke
ningen ter inzage liggen en de verlangde inlich
tingen te verkrijgen zijn. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag den 15J™ February e. k. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
15 Februari] 1809, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis, in het openbaar bij' inschrijving 
en opbod, in twee perceelen doen aanbesteden : 

Het bouwen v a n eenige S T E E N E N 
W A L L E N , langs verschillende 
grachten der Gemeente, ter geza-
mentlijke lengte van 1494,16 E l l e n , 
met de daartoe vereischte mate 
r ia len en arbeidsloonen. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn te 
verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente en liggen 
voorts ter lezing in ccn der localcn van de Se
cretarie 'Afdecling Publieke Werken,) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan den Timmcrtuin der Gemeente , op hol Ko
rean van den Deer Directeur bij de Publieke Wer
ken J. VERHEIJ, des vóórmiddags van 10 tot 
12 ure. 

Amsterdam, den 25 Januarij 1809. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Rotterdam , Oppert wi jk 6 , N°, 4 , 
het 4de huis van de Groote Kerk af. 

O n V t . v I K . Y T K S vnn « U ' S en 1 M P K T -
l.AXIii) C E M B Ü J T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN , enz. 

Ransome's Fatent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen , Graftcekenen, enz. 

Ransome's Patented So lu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparatcn tot restauratie van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Fatent 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. 1867, enz. 

Mosaik-parquetten: gebakken Steen. Fransch 
fnbricaat. 

Asphalt-dakpapier, tot bedekking van Fa
brieken , Goederen-loodsen, enz. 

Engelsche vuurvaste materialen, Cowan's, 
Stephenson's enz. 

Portland-cement, Knight, Bcvan &Sturze, 
Bonner-Hüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres :FOLKERS&C°. Rapenburg. Amsterdam. 

Sloomlabrick van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Zinken Raamroeden, D a k r a m e n , Falba-

la's, Consoles, Balusters, verschillende som-
ten van Vent i la tors , K r u i z e n voor Kerken 
en Grafteekens. Beslag voor Behangen 
Deuren cn verder alle soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Z i n k voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

H O U K W I I U I S * COÏ11». 

SCHEVENINGEN. 
•fr CEMENT BOUWMATERIALEN. 

De ondergeteekende beveelt zich bij II. II. Ar
chitecten , Aannemers en Werkbazen aan tot het 
leveren van CEMENT-BUIZEN op alle afmetingen, 
Riool-bodems (groote en kleine), Welput-
ringen, Regenbakken, Beerputten, Graf
kelders, Dorpels i n soorten. 

Hij vervaardigt Tegels in kleuren met figu
ren volgens bestaande of op te gevene modellen. 

JAC'. PLEYSIER. 

De Stoomfaurjjk 
VAN 

Draadnagels, Pompen en Brandspuiten, 
gedreven onder de firma 

J. H. POTHMANN to Arnhem, 
is, door het in werking brengen van nieuwe 
machines ter fabrikatie van BOUWKUNDIGE 
VOORWERPEN uit Gedreven, Geperst 
en Getrokken Zink, thans bereid orders op 
deze nieuwe fabrikatie, oven als op de bekende 
artikelen , met den meesten spoed te effectueren. 

Dc veeljarige praktijk van II. J. GERRITZEN, 
(oprigter der sedert verscheidene jaren voor eigen 
rekening gedreven Arnhcmsche zinkfabrijk, 
bekroond voor zijne zinkornementen op tentoon
stellingen , zoowel buiten als binnen 's lands) is 
door associatie met genoemde fnbrijk verbonden. 

Door deze verbinding kunnen a l l e orders 
volgens voorgelegde teekening of omschrijving 
geleverd worden, en kan het fabrikaat in prijs 
als in kwaliteit met de oudste fabrijken van het 
buitenland concurreren. 

Zich in de gunst van Heeren Architecten en 
Aannemers aanbevelende, maakt zij nog attent 
dat het ki nissen van raamroeden, het aanbrengen 
van opsluitingen aan dezelve mede wordt uitge
voerd , alsmede ook op verlangen het opstellen 
van zinken Ballusters, Consoles, Ventilators, 
Windwyiers, enz. enz. 

ARNIIEM , 1 Januarij 1809. 

Vierde jaargang. 5°. 7. 

Vrrsciiijnl (en|cU ird.r.-n Zaterdag bij 
11. 4. THIRME te Arnhem. 

Prijs ppr 3 makt Irioro p. p. / 1.01. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 
Biebrieh; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van dc Heeren JOS. STE1NBACII & Co. tc Ehren-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito di to van dc 
Heeren VILLEROY & BOSCH tc Meltlach aan dc 
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 

JAN VAN LEB, POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de PORTLAND CEMENT het attest 
voorkomende in dc nommers 51 cn 52 van 1808. 

IIEETWITER VERWARMING-
lull. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
an A H L & P O E N S G E N te Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met GARANTIE. 

M K T Z E S J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij ts-lüllR". l i . P O T . 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bi} vele tot uit. December IS07 
1 1 3 rnrtli'ii K C i n n n k t x i jn vnn v e r s c h l l -

U'iiilc lengten tot 1 0 3 .%mntl. v t . 
cu tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn 

van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmect- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , Dl GENIE, HEN AANLEG 
VAN SPOORWEG BN cn OPENIIARE 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. 

13 Februari 1869. 

In ik.iimt lick HUP m jur|ii |. 
MmluiliiInlio / • . » p«rjewMeiiregel 

ea ƒ-.15 mi it(d « »• H. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, HfrEHEURSjEABRIKAflTEN, 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 JGS-z. 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBURGH, C. J. VAN DOOM!, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, IL LIMB. 8. E. W. ROORDA VAN EÏSINOA. H. P. VOOE.,. 

Berichten en mededeelingen. 

Uitgegeven ,e Arnhem bij I). A. THIEME. - „oofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES l c te Amsterdam.- Boekdrukkerij van O. W . VAN DER 

B U I T E N L A N D . 
De Hyde-Park-en-City-Spoorweg te Londen, 

die van den Marmeren Boog naar den achterge
vel van het postkantoor zal loopen, zal geheel 
en al in een tunnel worden gebouwd, met uit
zondering van dc openingen aan de stations, en 
zes millioen gulden per Engelsche mijl kosten. 
Een artikel in dc wettelijke concessie bepaalt, 
dat gedurende den aanleg de straat niet zal mo
gen worden opgebroken vóór tien ure des avonds 
en dat alles weder op zijne plaats zal moeten 
zijn ten zes ure des morgens. De lijn zal over 
hare geheele lengte geëxploiteerd worden met 
raste stoomwerktuigen, die den trein trekken 
met eene snelheid van ongeveer zestien Engelsche 
mijlen |25 kilometers] in het uur. Dewijl door 
dit stelsel botsing van twee treinen tegen elkan
der onmogelijk is, zullen zij vertrekken inet tus-
schenruimten van slechts twee minuten. 

— Er zijn schikkingen getroffen om tc Ham
burg cene internationale bloemententoonstelling 
op groote schaal te houden in September aan
staande. De bouwkunst der tuinen zal een zeer 
sterk uitkomende karaktertrek van deze tentoon
stelling zijn. Men zal zich beijveren om de beste 
modellen tc verkrijgen van landelijke huizen 
bruggen, hekken, enz. Er is reeds ingeschrt 
ven voor een waarborgfonds van ƒ120,000. 

— Volgens cene berekening van den heer Eugene 
Flachat, in de Revue moderne zoude dc construc
tie der navolgende banen over de Alphen, vol 
gens het Fell's systeem de daarbij gevoegde som 
men kosten, als: over den Simplon, van lirieg 
naar Isella 10 millioen franken, over den St-Got 
hard, van Amstcg naar Faido 13 millioen frnn 
ken en over den Lukmauier, van Dissentis naai 
Olivone 15 a 18 millioen franken, zoodat voor 
41 millioen franken deze vei binding met Italië 
kan gemaakt worden. 

— De nieuwe hangbrug over de Niagara, waar
van dc bouw in Juni 1807 is aangevangen, zal 
volgens de berichten in de Ameriknansche bladen 
spoedig gereed komen. Dc spanning, de grootste 
der bestaande hangbruggen op de geheele aarde. 
bedraagt 1204 voet cn 4 duim. De beide kabels 
zijn 1900 voet lang en elk hunner bestaat uit 
zeven dunnero kabels van 2'/, Eng. duim dikte. 

— Van de 28 ingekomen ontwerpen op de 
prijsvraag voor een burgerschoolgebouw te Frei
berg, is de prijs ad. 250 Thl. toegekend aan de 
heeren Julius Koch en Oscar Jelui tc Dresden en 
dc premie ad. 100 Thl. aan den heer M. Sicb 
drat te Freiberg. 

— Het harmoniegezelschiip te Bochuin heeft 
eene prijsvraag uitgeschreven voor een sociëteits
gebouw, waarvoor een prijs van 2s5 Thl. is 
uitgeloofd. 

— Het nieuwe gebouw, bestemd voor museum 
te Weimar, is den 9 Januari door den archi
tect Professor Zitek, aan de Groot-hertogelijke 
commissie overgegeven, die het weder aan den 
Directeur van het museum overdroeg. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 9 
Dec. 1868, N u . 11, is goedgekeurd het ontwerp 
der acte, houdende wijziging in de statuten der 
naamlooze vennootschap ndc Billiton-Maatschappij," 
gevestigd tc 's-Gravenhage. 

— Z. M. heeft bewilliging verleend tot wijzi
ging der statuten van de rtaamlooze vennootschap: 
Amstcrdamsch Pelroleum-Enlrcpöl, gevestigd te 
Amsterdam. 

In de zitting van den gemeenteraad alhier 
van 29 September j l . is bedotcn, het prae-advies 
van Burg. en Weth. te vragen omtrent de voor
stellen van de heeren Mock cn Van Stralen, met 
betrekking tot het rioolstelsel van Loiseau en 
de methode van Suvcrn, tot desinfectie van riool
water. Naar aanleiding daarvan werd d" gemeente-
architect uitgenoodigd zijne gedachten te willen 
inododeolen: i° omtrent de behoefte aan eene 
proef met het stelsel Loiseau tot het reukeloos 
ruimen van privaten, en 2". aangaande het wen-
schelijke eener proef tot desinfectie van het riool
water en van de daarin aanwezige stollen, vol
gens de methode van Suvern. Dc slotsom van 
het rapport, door den gemeente-architect tc dier 
zake uitgebracht, is, dat hij meent het maken 
van alle verzamelingen van beer te moeten afra
den en alle proeven te moeten volgen , welke 
te dezen opzichte genomen worden. «Ongeluk
kig genoeg moet ik zegt hij ten slotte »herha-
len, dat bij gebreke van een afvloeiend riolen-
net, de desinfectie hier niet uitvoerbaar is." Do 
commissie van bijstand voor de plaatselijke wer
ken, enz., heeft daarop voorgesteld: 1°. met litt 
stelsel-Loiscau alhier gcene proef te nemen; 2". 
omtrent de uitvoering van dat stelsel eene be
slissing aan te houden, tot na het eindigen vau 
het contract van aanneming, betredende liet le
digen der beerputten en 3". het nemen eener 
proef met de methode tot desinfectie der riolen 
van Suvern, wegens de plaatselijke gesteldheid 
dezer gemeente, achterwege te laten. Burg. en 
Weth. kunnen zich met dc voorstellen der com
missie wel vereenigen en hebben alzoo den Raad 
in bedenking gegeven dienovereenkomstig te be
sluiten. 

Dc Raad zal over een en ander nader beraad
slagen en beslissen. 

Amsterdam. Het adres, dat dezer dagen ter 
teekening lag, om aan den Raad dezer gemeente 
te worden gezonden, was vun don volgenden inhoud: 

lie ondergeteekenden, het hoogste belang 
stellende in de ondernemingen, die tot vermeer
dering van den bloei van handel cn scheepvaart 
dezer stad moeten strekken, eu overtuigd van de 

dringende noodzakelijkheid, dat te Amsterdam de 
spoorwegen, zoowel de bestaande als de nieuw 
geprojecteerde, in onmiddellijk en deugdelijk ver
band met de scheepvaart gebracht worden , ne
men de vrijheid zich te dezer zake tot den Ge
meenteraad van Amsterdam te wenden. 

«Zij mecnen, dat, zonder eene goede verbinding 
dier twee voorname factoren der handelsbeweging, 
Amsterdam onmogelijk de mededinging met an
dere havens — met name niet met Antwerpen, 
Breinen en Hamburg — zal kunnen volhouden. 
Zij achten zonder die verbinding het niet denk
baar een transito-verkeer van goederen en per
sonen in het leven te roepen, gelijk die plaatsen 
bezitten; toch zou Amsterdam dat even goed, 
althans voor zooveel van hare geographische lig
ging en den ondernemingsgeest harer ingezetenen 
afhangt, kunnen deelachtig worden. 

«Zonder dergelijke verbinding zal het nieuwe 
Noordzee-Kanaal niet dc helft der waarde bezit
ten , die rneu daaraan toekent, doch met die 
verbinding zal het de verwachting misschien over
treden, omdat de aan- en afvoer van goederen 
en personen door de spoorwegen behoorlijk kan 
worden gealiincntccrd. 

•Naar hun oordeel voldoet het ontwerp, door 
de ingenieurs der staats-spoorwdgen opgemaakt, 
ten eenetnalc aan de behoefte van het verkeer 
cn is dit het eenige, dat op een grondig en 
nauwgezet onderzoek berust en dus als uitvoer
baar te beschouwen is. De bezwaren, daartegen 
voornamelijk uit het oogpunt der scheepvaartbe-
weging ingebracht, schijnen hun overdreven toe. 
Daarbij wordt ook de waarde van den tegenwoor
dige!! toestand van de haven dezer stad te hoog 
geschat. Zij achten daarentegen eene voldoende 
verbetering van de bestaande haven en dokken 
niet mogelijk zonder groote kosten, wellicht niet 
veel geringer dan die aan het stationsplan ver
bonden Maar deze zullen , wordt dit plan op
geofferd , geheel en alleen ten laste der stad Am
sterdam komen. 

»llet aanbod der Hooge Regcering, om dit 
plan in zijn geheel, overeenkomstig dc publiek 
gemaakte teekening, voor rekening van den Staat 
ten uitvoer te doen brengen , opent ccn gegrond 
vooruitzicht, dat spoedig en degelijk zal voorzien 
worden in de verbetering van Amsterdams coin-
miinicatic-middel. In de vele jaren dat dc quaestie 
der spoorwegverbinding en der stations te Am
sterdam is onderzocht en van alle zijden toege
licht , zijn verschillende, onderling wijd uiteen -
loopcnde oplossingen te berde gebracht, die echter 
of afgekeurd iif allengs in vergetelheid zijn ge
raakt. Terwil het plan der staatsspoorweg-inge
nieurs in hoofdzaak hetzelfde gebleven, doch 
voortdurend verbeterd is , bestaat er geen ander 
plan voor uitvoering rijp , of dat wordt aangebo
den met wezenlijke waarborgen dat het ooit zal 
tot stand komen. 

«Verder verlies van tijd, ten gevolge van uit
stel der beslissing, zou naar hun oorde-l nood-
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lottig zijn o n dc zaak zelve in de waagschaal stol
len. Doch indien weldra met de uitvoering ccn 
aanvang wordt gemaakt, zouden waarschijnlijk dc 
werken gereed kunnen zijn tc gelijk mot de open
stelling van hot Nieuwe Noordzeekanaal en zal 
dc handel alsdan dadelijk twee uitnemende mid
delen van communicatie in zijn bereik hebben, 

. die te zamen daaraan eene belangrijke uitbreiding 
verzekeren. Wordt dat goede oogenblik verzuimd , 
dan zal aan de toekomst van Amsterdam ernstig 
afbreuk worden gedaan, bij do rusteloozc mede
dinging van andere handelsplaatsen. Als jongste 
voorbeeld hiervan kan worden gewezen op het 
plan, om eene paketvaart op Noord-Amerika tc 
organiseeren van Vlissingen uit, onder dc leiding 
van den heer M. II. Jansen, nog onlangs een dor 
meest uitstekende officieren dor Nederlandsche 
Marine. 

Eindelijk heeft de aanvrage van do Ilollandschc 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij oin concessie voor 
cenc spoorweglijn van Amsterdam over Hilversum 
naar Utrecht en over Amersfoort eventueel naar 
Zutfen, — welke aanvrage door haar afhanke
lijk is gesteld van hot tot stand komen van bet 
plan der staatsspoorweg-ingenieurs, — den twee
den spoorweg naar Duitschlaud daarmede in nauw 
verhand gebracht. Die spoorweg, algemeen v o o i ' 

Amsterdam noodzakelijk geacht, zal haar eene 
nieuwe bron van voorspoed openen. Ook ver
hoogt die aanvrage het belang van het bedoelde 
ontwerp, want daardoor wordt de beteekenis van 
centraal-stations, aan de geprojecteerde stations 
gegeven, tot eene waarheid gemaakt. 

«Om deze redenen verzoeken do ondergete
kenden eerbiedig den Raad der Stad Amsterdam 
het plan der staatsspoorweg-ingenieurs bij do 
Hooge Regcering te ondersteunen on bij deze aan 
te dringen, dat zij zoo spoedig mogelijk dat plan 
in zijn geheel zal ten uitvoer leggen. 

»'t Wolk doende," cnz. 
Amsterdam. , 1 0 Februari. In de gemeente

raadszitting van heden kwam dc belangrijke vraag 
aan de Orde, betreffende dc plaatsing van het 
centraal personen-station in het open havenfront, 
in verband met de spoorwegverbinding alhier. 
Medcdeeling werd gedaan van ccnigc ingekomen 
adressen, zoowol voor nis togen dc goedkeuring 
van het regeeringsplan, waaronder ccn van ccn 
veertigtal scliccpsgozagvocrders en een van do 
heeren C. F. Quien cn 9 4 anderen voor; een 
van mr. Wk. van der Dreggen en een van den 
heer G. W. van Barnsveld Kuoi en ' 2 U reeders, 
of bij do scheepvaart belanghebbenden, tegen het 
plan. Tevens werd bericht dat dc minister van 
binnenlandsche zaken er geen bezwaar in zag als 
de Raad ccne commissie van technici benoemde, 
ter barer voorlichting omtrent het regeeringsplan. 
Na ampele en belangrijke discussion, werd met 
1 9 tegen 1 7 stemmen ccn voorstel aangenomen 
van den heer I'. II. Holtzman, tot benoeming 
door den Raad van drie technici, ton einde de 
vergadering te dienen van advies over deze drie 
vragen: 1 " . of dc bezwaren, door den staats-in-
genieurgemaakt tegen cenc spoorwegverbinding, 
langs dc zuidzijde der stad metden Rijnspoorweg 
cn bet Entrepotdok voor gecne practische oplossing 
vatbaar zijn en ccn zoodanig plan dus niet uitvoer
baar wordt geacht; 2 o . of hot regeeringsplan betref-
fondede plaats—vanhetcentranl-personenstation— 
in hot openbavenfront, wat dc technische uitvoer
baarheid betreft, verzekerd is en dc bezwaren 
daartegen dus niet gegrond zijn te achten , cn 
zoo ja , of 3 ° . de voor dc scheepvaart gedurende 
cn door de constructie gevreesde bezwaren al of 
niet gegrond of tc voorkomen zijn. Dit voorstel 

kwam in hoofdstrekking o v c i n met de resolutie 
door de kiesvcreenigiiig Burgerplicht iu hare 
vergadering van 1 Februari j l . genomen. Hot 
werd vooral ondersteund door dc hoeren A. van 
Rosse, mr. E. N . Rahusen, J. G. Jager en mr. 
A. dc Vries, cn bestreden dour do hoeren I'. N. 
Muller, mr. J. J. Tcding van Berkhout, J. Bois-
scvain en don burgemeester. Dc voorsteller gaf 
bij zijne warme c n degelijke verdediging blijk 
van zaakkennis en deed speciaal uitkomen , dat 
van het beantwoorden van de eerste vraag hoofd
zakelijk athing dc vraag, of dc gemeenteraad 
zich al o f niet hij hot regeeringsplan zou ncdcr-
Icggen. Vele belanghebbenden tocii waren v o o i ' 

bot plan gestemd geraakt, alleen omdat zij in 
dc mcening waren gebracht, dat een ander plan 
onuitvoerbaar zou zijn , e n men dus moest kiezen 
tusschen dit plan of niets. Een subamendement 
van den heer Berkhout, om dit punt uit het voor
stel weg te nemen, omdat hot niet direct het 
regeringplan zelf betrof, werd verworpen. 

— In dc gemeenteraadszitting van 1 1 dezer 
zijn benoemd tot leden der op voorstel van den 
heer Holtzman ingestelde commission, in zake do 
spoorwegverbinding alhier, do hoeren: Frogor, 
Fijnje , Caland, Stieltjes en Strootman. 

Leeuwarden. Door don gemeenteraad ziju 
de door Burgemeester cn Wethouders voorgedia 
gen nadere voorwaarden on bepalingen vastgesteld, 
betrekkelijk dc uitgifte in bebouwing van de daar
voor bij besluit van don 1 4 Januari j l . aangewe
zen perceelen. Dc gelegenheid tot het aanvragen 
van perceelen wordt opengesteld den 1 ."> dezer en 
gesloten den 3 0 Juni o. k. 's middags 1 2 uur. 
Dc aanvragen worden behandeld, het eerst don 
3 Maart cn vervolgens om dc 1 4 dagen tot en 
met 3 0 Juni, iu eene daartoe dooi' Burg. cn 
Weth. in hot gemeentehuis tc houden openbare 
vergadering. Zijn er twee of meer aanvragen 
om hetzelfde perceel, dan wordt aan de aanvra
gers later gelegenheid gegeven, ten overstaan 
van Burg. en Weth. tegen elkander op tc bieden. 
Verder volgen nog verscheidenene bepalingen van 
uitvoering. 

Assen. De hoor C. Corvor, laatstelijk predi
kant bij dc Doopsgezinde gemeente te Groningen, 
is benoemd tut Directeur der gemeente gas-fabriek. 

Boekaankondiging. 
Xcs ploten uit hel Album vun Bouw

kunstige ontwerpen cn schetsen , uit
gegeven onder redactie vun den Ar
chitect J. II. LELIMAN te Amsterdam. 
Afzonderlijk verkrijgbaar gesteld bij 
de HU. uitgevers L . VAN BAKKENES 
aldaar. Prijs: drie gulden. 

Het zal don lezer niet ontgaan zijn, dat wij 
do drie deelcn van dit album, in groot folio en 
met vele gekleurde platen versierd, in dor tijd 
aankondigden cn mot overtuiging ter aankoop 
hebben aanbevolen. 

Dc redacteur heeft niets onbeproefd gelaten , 
om deze kunst-uitgave tot ccne Nederlandsche 
te verheffen , cn wanneer wij do drie doelen , 
ieder van 3 0 platen, cn 15gulden kostende, op
slaan , dan worden wij hij vergelijking der intee-
kenlijst telken reize iu onze mcening gesterkt, 
dat het in ons land eene ondankbare taak mag 
beetcn, bouwkunstige boek- of plaatwerken uit 
tc geven. Wijzende op dc vele bezwaren , die 
aan zoodanige uitgave zijn verbonden, en deze 
met aandacht in de voorrede en de slotwoor
den van ieder deel nalezende, betreuren wij het, 
dat geene meerdere algemcene belangstelling 
wordt geschonken aan don kunstarbeid , die ja
ren achtereen veel zorg, tijd cn geld kost, en 
toch herinneren wij ons gecne particuliere uit
gave van bouwkunstige- en allen oorspronkelijke 
ontworpen, van Nederlandsche bouwmeesters, die 
evenals Leliman's album, prijkt mot ccne in-
tockeulijst aan wier hoofd Z. M. ouzcu goëcr-
biedigden Koning, cn al de koninklijke Prinsen 
voorkomen, benevens driehonderd inteckeuaren. 

Na den afloop van deze kunst-uitgave, die bij 
alle vroegere van gelijke strekking als zeer ge
lukkig geslaagd mag aangemerkt worden, al le
verde dc uitkomst, naar het getuigenis van dc 
rede des redacteurs, die aan bet eind vau het 
derde dool voorkomt, gecne geldelijke voordeden 
op, veroorloven wij ons aan tc merken, dat hot 
Album iu groote mate hooft beantwoord aan hot 
dool dor uitgave, cn zijn invloed, die het tut 
meer algemeene bekendschap met bouwkunstige 
ontwerpen, aanwendde, nog langen tijd geldig 
zal blijven. 

Meermalen is het tc boek gesteld, dat Neder
land niet bet bevoorrechte land is voor schrij
vers en kunstenaars van beroep, en tot staving 
van dit beweren word aangevoerd, dat de ge
ringe verkoop on dc betrekkelijk weinige be
langstelling, dc oorzaak was dat dc letterkundige 
cn artistische werkkring ternauwernood erkend 
waren, cn op ziju bost recht van bestaan had
den. Hoc bard deze uitspraak ook zijn moge, 
men sprak gecne onware woorden. Men wees 
or bepaaldelijk op, dal ouzo boeken en platen 
slechts bij uitzondering enkele malen over do 
grens worden gebracht, en wijzende op de No-
derduitscbo taal, die buiten ons land bijna niet 
bekend of gesproken werd , vindt men daarin 
ccne reden tc meer tot aansporing vuur don Ne
derlander , om het werk van zijn landgenoot 
plichtmatig tc ondersteunen. Maar men vergde 
dikwerf tc veel, en hot is niet onbekend geble
ven , dut juist door bet telkens cn telkens her

balen van deze cn dergelijke bezwaren , ccne on
verschilligheid zich heeft doen kennen , die even 
billijk als natuurlijk is, omdat zij dc beurs te 
boven ging. Do koopman op tc roepen, dat hij 
zich niet dc bouwkunst behoort in te laten, mag 
even noudcloos geacht worden als het verwijt 
aan den bouwkunstenaar, dat bij verplicht is den 
handel te helpen bevorderen, en daarom wijzen 
wij op het spreekwoordelijk gezegde van den' 
schoenmaker die bij zijn loost moet blijven. In 
kleine landen heeft men derhalve, in het klein, 
tc wachten, wat in groote rijken , op groote 
schaal geschiedt, cn geschieden kan, wegens het 
uitgebreide débouché. Vijftig, zestigduizend en 
meer abonnenten op een bock- of plaatwerk, zijn 
in Nederland onbekend, doch in vole dor bui
tenlanden, is dit oen gewoon verschijnsel, voural 
op het gebied van letterkunde cn kunst. Neder
land mag niet bogen, dat het vooral wat do 
kunstuitgavo aangaat, tot voorbeeld kan strek
ken aan eenig ander land, eu daaraan schrijven 
wij het too, dat ook Leliman's Album niet is 
voortgezet op do schaal, waarop de drie belang
rijke deelen, bevattende 9 0 platen, zijn versche
nen , die in menige boekerij eene goede plaats bob
ben verkregen, 

Het slotwoord van don redacteur bdoofdo een 
vervolg op kleiner schaal, cn het is uit werke
lijke belangstelling, dnt wij bier deze belofte 
herinneren. 

Onlangs kwamen wij in kennis met eene latere 
Album-Uitgave van den hoor Leliman , bestaande 
uit zes der best geslaagde platen van hot derde 
deel. Deze zes platen zijn uitgegeven hij de 
heeren L. van Bakkencs & Comp. boekhande
laars te Amsterdam, en op keurig papier, in 
sierlijken klourdriik vervaardigd. Zij stellen voor, 
ccn menageriegebouw to plaatsen in een Zoulo-
gisehen tuin, door den architect Metzelaar; ccn 
kantoorgebouw van deu architect Mooie Berg
veld; een politic-bureau cn ccn stoombootkan-
toor van don architect E. Molemans, terwijl dc 
drie overige platen zijn geleverd door den re
dacteur, architect Leliman. Deze platen bevat
ten hot gesticht dor ziekenverpleging, gebouwd 
tc Amsterdam , cn ccn Museum-ontwerp, dat 
de redacteur MCONINO WII.I.KM m" noemt, onge
twijfeld in afwijking van vroegere ontworpen voor 
zoodanig gebouw, die allen «MUSEUM WII.LEM I" 
boeten. 

Deze zes platen zijn verkrijgbaar cn te ont
bieden bij do genoemde uitgevers tegen betaling 
van drie gulden. 

De heer Leliman heeft met dezo uitgave zijne 
belofte gestand gedaan , cn willen voorzien iu do 
aanmerking, dio boni van vele zijden tor ooren 
kwam, cn waarvan hij bij hot slot van het derde 
doel sprak, dat het Album a f 1 5 per deel, 
voor vele belangstellenden wel wat hoog in 
prijs was. 

Wij behoeven den redacteur onze ingenomen
heid niet dc uitgave als bloemlezing uit het derde 
cn voor ons het fraaist uitgevoerde cn belang
rijkste deel, niet tc betuigen. Dij ontving reeds 
meermalen dc verzekering onzerzijds, dat wij hem 
vour ziju vcelomvattenden kunstarbeid dankbaar 
waren, bijzonder uit het oogpunt dor bouwkunst 
en het duel van zijne Album-uitgave , wier doel 
— hij schreef bet zelf— geen ander was, dan 
cenc kunst in Nederland tot hoogere waardeering 
tc brengen, die daarop rechtmatige aanspraak 
mag duen gelden. 
. Ten sluttc vestigen wij dc aandacht van alle 
bouwkunstenaars in Nederland op de zes platen, 
die ccne complectc aflevering van zes oorspronke
lijke bouwkunstige ontwerpen vormen, cn dub
bel der moeite waard zijn, om aangekocht en be-
studeerd tc worden. Wij vertrouwen, dat de op
gelegde voorraad spoedig zal ziju uitgeput, cn 
de redacteur als belooning voor ziju volhardende 
vlijt, tot eene tweede druk of uitgave zal kun
nen cu moeten overgaan. 

Tot naricht van belangstellenden iu deze uit-
rave dient. 

1 " . dat do zos platen zeer verdienstelijk zijn 
in plaat gebracht en dc kleurendruk dc (Irma 
Lankhout (thans do koninklijke Nederlandsche 
teendrukkerij tc 's-Gravenhage) tut bijzondere 

aanbeveling strekt. 
2 " . Dat deze platen zelfs mot die, in hot bui

tenland uitgegeven kunnen wedijveren, en dat 
ze een artistieke geest bezitten, die dc graveur 
uitmuntend heelt weten weer te geven. 

3 e . Dat ze bij informatie, na do toezending van 
f 3 aan L. van Bakkencs, franco worden bezorgd.; cn 

4 o , dat ze zeer geschikt zijn, als atelier- cn ka

merversieringen , cn roods als zoodanig alle aan
beveling bij dc bouwkundigen in Nederland ver
dienen. 

F. W. v. G. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Mot oen grooter aantal leden, dan bet pro

gramma had doen vermoeden , hield het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs don 91™ Februari 
II. zijne gewone vergadering iu het lokaal Dili-
gentia, 

De vice-president, Jhr. G, .1. (I. Klerck, opende 
de vergadering, doelde mede dat de President 
door ongesteldheid verhinderd was het voorzitter
schap waar to nemen , cu herdacht in een korte doch 
kernachtige rede hot overlijden van een dor op
richters van liet Instituut, l) r. G. Simons; hij 
deed daarbij do toezegging dat ccn kort levens
bericht van den verdienstelijken overledene in do 
werken van hot Instituut zou worden opgenomen. 

Na goedkeuring dor notulen cn aankondiging 
der ontvangen giften deed dc Vicc-prcsidcut me-

I ilcileeliiig van do goed geslaagde pogingen van 
den raad van bestuur, om do verzameling tceke-

Iningen, door bet Instituut naar dc Arnhemschc 
tentoonstelling gezonden , to behouden. Dc secre
taris las dc lijst dier teekeningen voor. 

Onder dc mcdedecling van ingekomen stukken 
raf oen brief van den minister'van binnenlandsche 

| zaken, ten geleide van ceuc memorie betrekkelijk dc 
waterstanden op do Nederlandsche rivieren van 
den hoogleeraar d'. C. II. D. Iluijs Ballot, den 
heer Van Diesen aanleiding, om tc wijzen up den 
voor dc loden van hot Instituut zeer belangrijken 
inhoud van deze memorie, hem door eon brief 
van dr. liuijs Ballot bekend , dien dc spieker voor-

lias, cn waaruit nog bleek dat do memorie oor
spronkelijk voor dc Koninklijke academie van 
wetenschappen bestemd was. Waarschijnlijk zal 
dit stuk in dc werken van het Instituut worden 
opgenomen. 

De voorlezing van rapporten van den hoofd-
I ingenieur in Zeeland deed den leden dc weinig 
I bevredigende resultaten kennen , die hot COrboni-
Iseèren.van hout naar het stelsel van Lapparent, 
I tegen den paalworm had opgeleverd on de veel gun-
Istigere, mot gecreosoteerd hout uit Ostendc. 

Het lid Mirandollc deed uitkomen,'dat deze uit-
I slag van creosotcring ook verkregen is door de eoni-
I missie van den paalworm cn vroeg of het gerucht 
Iwaarheid bevat dat dc paalworm zich ook vertoond 
Ihceft aan don Hoek van Holland. 

Het lid Caland antwoordde daarop dat wan-
• neer dc Maas weinig water afvoert, cn het water 
1 dientengevolge aan den Hock van Holland zout 
l i s , do wurm eene korte gelegenheid heeft in liet 
lahlaar geplaatst hout tc dringen, doch dat dc 
[ontdekte gaten zeer klein cn weinig diep zijn. 
[indien do gemeenschap met het Scheur nog meer 
ldan thans is verkregen, zal dc paalworm zich 
|nog minder voordoen. 

Van hot verslag omtrent hetgeen door do jury 
Ivan beoordeeling, bij dc Arnhemsche tentoonstel-
|ling, over het door het Instituut ingozondene is 
gezegd, werd voorlezing gedaan. 

De brief van hot hoofdbestuur der Vereeniging 
Iter bevordering van fabriek- en handwerksnijver-
Iheid in Nederland, behelsde een verzoek om zede-
llijkeu cn motorreden steun voor cenc in den na-
Izoiuer van 1 8 0 9 tc Utrecht tc huilden intorna-
Itionale tentoonstelling vau voorwerpen vuur de 
[huishouding cn hot bedrijf vau den handworks-
Iman; do Vice-president beval dc belangen van 
|dic vereeniging bij dc loden aan. 

Op verzoek van den Vice-president doelde het 
lid Vau Diesen iets van dc hoofdpunten mede van 

Idc beproeving van dc brug over dc Lek bij Kui
lenburg. 

Van ccn door don voorzitter ingezonden uit
treksel van hot rapport der commissie, belast 
lgewccst niet het onderzoek dor voorwaarden van 
l'le exploitatie van het kanaal van Suez, werd 
Ibct resultaat voorgelezen, liet lid Budo kon 
Inch niet vereenigen met het antwoord der coin-
jniissie op dc laatste vraag, waarbij zjj voorloopig 
Ivoor dc tonnenmaat der schepen wilde aangeno-
foen hebben, die welke in liet land, welks vlag 
fict schip voort, in gebruik is ; genoemd lid meende 
fat ook dc diepgang in aanmerking moest wor
pen genomen. ' 

Na dc pauze deed hot lid Fijnje, uit naam van 
fen afwezigen voorzitter, incdedecling van do on-
Perscheidingen aan twee leden van het Instituut 
|o beurt gevallen: de benoeming.van den vice-pre-
Ijdcnt, Jl,,. Klerck, tot ridder der orde van don 
Vderlanilschcn Leeuw, on dio van hot lid Moul-

haan tot officier van de Eikenkroon. Door oen 
applaudissemont gaven de leden hunne ingenomen
heid met die bonoomingen lc kennen. 

Het lid Michuëlis deelde oonige beschouwingen 
midc aangaande hot verband tusschen dc door-
buigingen van cn dc spanningen in dc brugbolken , 
dwarsdragers cn bovenkoppolingen van spoorweg
bruggen voor dubbel spoor. 

Ecu brief vau het lid Koorevaar, ter begelei
ding van ccne teekening van een scheprad met 
gebogen schoepen, duur hom toegepast bij den Zout-
vcensclien polder, mcl beschouwingen omtrontge
nomen proefmalingen, werd dour don secretaris 
voorgelezen. 

liet lid lfoele wenschte dc aandacht der leden 
tc vestigen op het onlangs ingediend wetsontwerp 
bctroflende liet gebruik van stoomtoostellen. Hij 
betreurde het dat daarin niet was lc geiuoet ge
komen aan het bezwaar, reeds vroeger duur eenige 
gebruikers van stoomwerktuigen gomaakt, togen 
oene bepaling in bet wetsontwerp van 1 8 0 5 voor
komende, dal ile verbruikers verplicht zijn alle 
schade tc dragon door springen van ketels als 
anderszins aau dorden veroorzaakt. 

Hetzelfde lid noemde vier gevallen van stran
dingen , die tc Wijk aan Zee hebben plaats ge
had in 1 8 0 7 en 1 8 0 8 ; 2 der genoemde schepen 
stootten tegen ccn der havenhoofden; hij trok 
hieruit het gevolg dat dc havenhoofden niet ge
noeg bekend waren cn dat cenc haven up dit punt 
als vlucbtliavcn gucde dienst kon bewijzen. Nog 
verzocht hot lid Boele dat dc Raad wilde onder
zoeken op welke wijze de door den Hoofdingenieur 
Tidemon, gebouwde monitor, do eerste iu ons land, 
tc Amsterdam van slapel is geloopen , daar hij 
vernomen bad dat dit op andere wijze gebeurd 
is, dau tot nu toe gebruikelijk was. Do Vice-
president zeide dat aau dit laatste verzoek zal 
worden voldaan. 

Het lid Cohen Stuart kwam terug op hetgeen 
de hoor Boelo van dc strandingen gezegd had 
cu meende dat dit misschien sommige loden in 
den waan kon brengen, dat er verband bestond 
tusschen die strandingen en de onvoldoend ver
lichte hoofden. Hierop repliceerde het lid Boele 
dal er oen licht was. Aau do discussion, die 
over deze zaak worden voortgezet, namen de le
den Stuart, Boole, Caland, Ortt van Schonau-
wen eu Du Collide Muller doel. Hieruit bleek 
dat hot goed is bij werken in zee zonder haven, 
waar dc schepen kunnen binnen loopen, geen 
ander dan een zwak licht te plaatsen, dat rood 
gekleurd is , en dat hot licht bij dc werken tc 
Wijk aan Zoo oorzaak kan geweest ziju van liet 
verongelukken van ccn uf meer dor genoemde 
schepen. 

Het lid Fijnje. deed ccnigc mededeelingen be
treffende do verbetering door den Hoofd-ingenieur 
Ortt van Schoiiuuwen hij cono weegbrug tc Eist 
aangebracht cu voornamelijk bestaande iu cenc 
vermindering der wrijving up de verschillende 
steunpunten der hefboomen; mon was daardoor 
iu staat lasten van 1 0 0 0 kilo tot op 7 kilo nauw
keurig tc wogen. 

Ten slotte doolde het lid Caland dc inrichting 
mede van toestellen, tut het meten van den stoot 
dor golven, zooals dio aan den Hook van Ilui
huid worden gebruikt. Dc geplaatste 'toestellen, 
die /''.) j per stuk kosten, zijn vervaardigd in dc 
fabriek vau dc 1111. llartog ileys to Delft; zij 
ziju tegen het N. Westen gekoerd cn bobben 
drukkingen aangewezen van OOUO tot 1 0 0 0 0 

kilo per vierk. d . 
Hoofdzakelijk tusschen dc leden Delprat on 

Cohen Stuurt ontstond nu ccne discussie over dc 
waarde van dc mot tlczc toestellen verkregen 
uitkomsten, die klaarblijkelijk afhankelijk ziju 
van do levende kracht door do krachtigste 
waargenomen golf uitgeoefend. Hot lid Cohen 
Stuart stelde nog voor moer golfstootmeters tc 
plaatsen mot platen van verschillende grootte, om 
meer onafhankelijk tc worden van dc grootte van 
bet oppervlak waartegen dc golf stoot. 

Na ballotage en aanneming dor nieuw voorge
stelde leden word do vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N. 

Aan dc Redactie! 
Prijsvragen blijven aan do orde van don dag; 

de cenc belooft nog minder of moor dau do ander. 
Het mag in deze bouwkundige aangelegenheid 

niet' zelden hooien: Veel beloven cn weinig 
goven, doet enz. Er zijn uitzonderingen, echter 
in zeer geringe hoeveelheid. 

Nog onlangs deelde uw blad cenc .prijsvraag 
uit Brussel mode, waarbij do prijs nog geen vol 
percent van dc bouwsom bedroeg, en dc vraag 
moet gedaan worden : is het dan zoo laag met 
dc houwkunst cn hare beoefenaren gestold, dat 
men hun ccn behoorlijk loon voor hunnen arbeid 
weigert? 

Eene andere mededeeling in uwe kunstcourant 
liep over dc pnjsuitsclirijving van dc Amster-
damscho werkmansverceniging, onder bet motto: 
Concordia inter nos. 

Dij deze is hoegenaamd geen sprake van cone 
beloonihg in gold, maar wordt ccn zilveren schrijf-
gariiitiiur of eene fraaie pendule als prijs uitge
loofd voor bet tc bckrooncn ontwerp van ccn 
nieuw sociëteitsgebouw, hook Kattegat tc Am
sterdam, met bestek en begrooting, die 1 2 , 0 0 0 

gulden niet mag to boven gaan. 
Zoo zijn cr vele gevallen tc vermelden, waarbij 

hot bedrag van do prijzen, in zeer onevenredige 
verhouding staat tot het gevraagde. 

Honderd gulden als eerste prijs voor ccn kerk
gebouw te bestemmen, geeft oen zeer lagen 
dunk van hen, die prijsvragen uitschrijven. 

En ondanks deze lagen dunk, vindon bijna 
allo prijsvragen hare beantwoorders; enkelen 
zelfs in groot aantal, omdat cr ccne uitvoering 
van het gebouw voor den bekroonde uit volgen kan. 

Kunnen is gcon moeten of verplicht zijn, cn 
om die roden zien zich in don regel do beant
woorders van prijsvragen bitter tc leur gestold. 

Het is hoog tijd, dat aan dergelijke praktij
ken oen einde worde gemaakt. Hoe dat ge
schieden kan, willen wij ïnedcdcelcn. 

Op prijsvragen, die geene genoegzame blij
ken van vertrouwen voor do mededingers cn 
weinig vereering der bouwkunst geven, werke 
niemand mode, want door dat tc doen , bederft 
hij zijn vak , sterkt dc prijsuitsclirijvers en helpt 
dus een kwaad voortplanten, tot welks uitroeiing 
liij moest medewerken. 

Niemand beantwoorde cenc prijsvraag, die niet 
door deskundigen is opgesteld, cn late zich niet 
door dc beloften verleiden, tenzij dc prijs in 
overeenstemming is met hetgeen gevraagd wordt. 

Een iegelijk ontradc bet uitschrijven van prijs
vragen aan commission, vereenigingen en der
gelijke, die onmachtig zijn , dc kunst tc helpen 
bevorderen, want alleen dit doel kan eenige 
prijsuitschrijving op het bouwkunstig veld wet
tigen. 

Allo deskundigen laten hunne ondervinding cn 
invloed gelden, waar die iets goeds kan uitwer
ken , en vereenigen zich als eone commissie tot 
onderzoek hij iedere prijsuitschrijving. Uw veel
gelezen blad kan daarbij gevoeglijk worden in
geroepen als vraagbaak, en nog beter zou het 
zijn. als elk oordeel van bevoegde personen daarin 
werd opgenomen tor waarschuwing van jonge 
bouwkunstenaren, die zeer dikwerf later inzien, 
dat zij in hunne jeugd, bij gebrek aan goede 
raad, hunne eigene zaak hebben tc gronde gericht. 

K. 

Aanbestedingen. 

Aankondig ingen . 
Manuring, IA Fcbr. 

M a a s t r i c h t , t e n to a n , a m i h u t p r o v . b e s t u u r : d e u i t 
v o e r i n g vim e e n i g e h e r s t e l l i n g e n c u v e r n i e u w i n g e n n a u e u 
h e t o n d e r h o u d v a n l i e t p a l c i s v a u j u s t i t i e a l d a a r t o t d e n : i l 
Dccomber 1 8 7 1 . 

l l i i . i . i i rcoi . t e n l o u r e , a a u h e t p r o v . b e s t u u r : d e 
u i t v o e r i n g i t e r n o o d i g e w e r k c u t o t v o o r o i t h r o n g i n g v a u i l c u 
l i n k e r o e v e r d e r r i v i e r J e M a a s e n h e t i n n k e n v n u c c n v e c r -
d o t n a a u l i e t K i j k s v c c r t e L u t t u m g e m e e n t e G r u h b e u v u r s l . 

l l l lvar i ' i i l ieek , t e u 12 u r e , o p h e t r u a t l l l i l i s : h e t c g n l i -
s e c r e n v a u t w e e g c d e e l t e u s i f a r d c n b a u u c n h e t n i e t n i o p k l i n -
k e r s b e s t r a t e n d e r z e i v e , t e r w i j l h e t e e u e g e d e e l t e l o o p t l a n g s 
d e p a s t o r i e d e r l l e r v . e n h e t t w e e d e l a n g s d e I t , K . l ' u s t o -
i - i e , a a n s l u i t e n d e a a n d e u p r o v i n c i a l e n k l i u k e r w e g , i u d e 
k u i u d e r g e m e e n t e H i l v n r e u u c c k , t e r g e z a m e n l i j k e i e n g t e v a n 
• H O e l l e n . 

Amsterdam, t e n 1 2 u r e , o p h e t r a a d h u i s : h e t b o u w c u 
v a n e e n i g e s t e e n e n w a l l e n , l a n g s v e r s c h i l l e n d e g r a c h t e u d e r 
g e m e e n t e , t e r g c z a i n c n t l g k e l e n g t e v a n 1 4 9 4 , 1 6 e l l e n , m e t 
d e d a a r t o e v e r e i s c h t c m a t e r i a l e n e u n r b c i d s l o o u e u . 

Slcricmblik, t e n 1 u r e : l o . h e t u i t v o e r e n v a n e e n i g e 
v e r n i e u w i n g e n e n h e r s t e l l i n g e n a a u - e u i n d e g e h o u w e n v a u 
l i e t v o o r m a l i g i n s t i t u u t d e r m a r i n e a l d a a r , m e t h e t o n d e r 
h o u d d i e r g e b o u w e n t o t e n m e t 3 1 D e c e m b e r 1 8 G U ; 2 o . h e t 
h e r s t e l l e n d e r l o o d e u g o o t e n , p l a t t e n , d n k v e u s t e r s , f r o u t c -
s p i e ë n , n l l o u n c r s , m a k e l a a r s , e n v e r d e r e l o o d - e a z i n k w e r 
k e n a a n - e u u p d e g e m e l d e g e h o u w e n , m e t h e t o n d e r h o u d 
t o t c u m e t 8 1 D e c e m b e r 18GD. 

Iluimuclo, b f j Z u t f e n , i u b e t l o g e m e n t d c D r u i f : d e 
o p h o u w v a u c c n h e e r c u h u i s , m e t d e l e v e r a n t i e v a n a l l e 
d a a r t o e h c u o u d i g d c m a t e r i a l e n e u a r h e i d s l o o u c u v u u r d e u 
h e e r B a r u u v a u i l c c c k c r c i i v a n E i i g l i n i z e u . 

Illiisilng 16 Fcbr. 
Elbergcu, t e u 12 u r e , u p h e t g e m e e n t e h u i s : h e t b o u 

w e n v a u c c n e s c h o o l , 
Woeiiftdug, 17 Fcbr. 

Zlcrlkzce, t e u 12 u r e , o p h e t r a a d h u i s : h e t b u u w c u 
v a n e c u e u i e m v e j o n g c - j u f f c r s c h o u l . 
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Donderdag, 19 Febr. 
Zutren. tea 10 ure, ia de Directiekamer van het O. 

en N . Gasthuis: eenige aan- cu verbouw bij de lokalen der 
2de klasse, afdeeling mannen, van het krankzinnigen-gesticht. 

'••Hage, ten IS ure, aan het ministerie van binn. zaken: 
het maken van gebouwen cn eenige andere werken van het 
hoofd-irmgazijn cn de centrale werkplaats tc Zwolle, ten be
hoeve van de Staatsspoorwegen; 

*H llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van ccuc wachterswouing voor den spoor* 
weg Utrecht—Kuilenburg. 

Vrijdag, 19 Febr. 
Zwolle, ten 12 ure, aau bet provinciaal bestuur: het 

onderhouden van eu het doen vau eenige hers tellingen aau 
dc gebouwen van het prov. bestuur eu het huis, bewoond 
door den Commissaris des Kouïngs, tc Zwolle. 

Finalerwold (Groningen), ten S ure, teu gemeente-
huize : het leggen vnu kunstwegcu in den Kcidcrwoldcr-
poldcr, ter lengte vau ll.fiOO ellen. 

Zwolle, ten 7 urc, hij Hlankhart: het houwen van ccn 
pakhuis voor dc firma van Engelen eu vnn l.an-. 

Zaterdag, 20 Febr. 
Ooater-lloogebrug, (Grouingcu), ten 12 urc, op het 

raadhuis: het maken van ecu grindweg, laug 1)50 el, vanaf 
de grensscheiding der gemeente Slochtercu iu Xonrddijk tot 
nan den Middelbertsterweg; 2. het bouwen van ccuc draai
brug over het kanaal vau Groningen naar Delfzijl, te Ruis-
scherbrugge; 3, het bouwen van eeu tolhuis ter laatstgc-
melde plaatse. 

Utrecht, ten 2 urc, ann bet provinciaal bestuur: het 
dagelijksch onderhoud cn het uitvoeren van eenige vernieu
wingen en herstel Un gen nan het woon- en koetshuis van deu 
heer Commissaiis des Kouings in Utrecht, eed. dc jaren 
1860—1871; cu 2o. het dagelijksch onderhoud cu het uit
voeren van eenige vernieuwingen cu herstellingen aau het 
gebouw, waarin gevestigd zyu de bureaux vau het prov. 
bestuur van Utrecht, te Utrecht, gcd. dc jaren 1869—1871. 

Haandag, 22 Febr. 
Zutfen , teu 11 urc, op het raadhuis: dc lcverautic 

van troittoirbanden, keicu, straatklinkers cu riviergrind. 
Dinsdag, 23 Febr. 

E«khulzen . in liet logement van D. Scholteu: het 
amovecreu der bestaande cn het bouwen van eene nieuwe 
kerk cn pnstorïe, ten dienste vau dc gemeente der oud-
Bisschoppelijke Klerezij aldaar. 

.Hond c l , (Friesland), ten 11 ure, Lij Jcltcma: het afbre
ken der oude kerk en toreu cn liet opbouwen van eene 
nieuwe kerk en toren voor dc Hcrv. Gemeente. 

Donderdag, 25 Febr. 
'•-llage, ten 12 ure van het ministerie van binn.zaken: 

het maken van een gebouw voor den portier cu vau eeuige 
andere werken voor het hoofdmaguziju cn dc centrale werk
plaats te Zwolle, ten behoeve van dc staatsspoorwegen. 

VHapc , ten 12 urc, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van een gedeelte vau den Wcst-hnvendam 
en de Havengeul voor dc Buitenhaven aan den mond van 
het kanaal door Walcheren tc Vcerc. 

Delft, ten 12 ure, door dc directie der artillerie stapel
en constructic-mogazijncu: de levering van lood iu staven , 
ten behoeve vnn voorschreven magazijnen. 

Vrijdag, 26 Febr. 
'a-Hertogenbosch, ten 1 0 ' . , urc, aan het provinciaal 

bestuur: het verbouwen en herstellen vnu cene bestaande 
huizing tot woning van den Rijks-postdirecteur te Rozendanl. 

Donderdag, 4 Maart. 
'•-llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het maken en stellen van deu ijzeren bovenbouw der 
vaste en beweegbare bruggen in den spoorweg van Creve-
coeur naar 's Bosch. 

Vrijdag, 5 Haart. 
Hlndelopen, door het dijksbestuur vau het waterschap 

Hemelumtr Oldchnacrt en a. h. zeedijken: lo. het maken 
van cene stccnglooiing aan <lc waterdijken, bcnoordcu Sta
voren , ter vervanging der zuidelijke of laatste 50 el paal
werk aldaar, in een perc.; 2o. het leveren der daartoe be
noodigde 150 last brik, iu drie perc; 3o. het leveren der 
daartoe benoodigde 400 last znilcnbasalt, iu een perceel. 

Haandag, 1.» Haart. 
Amsterdam, ten 12 urc, op het raadhuis: het onder

houd cn de vernieuwingen vau het materieel vau het hraud-
wezen der gemeente Amsterdam, gedureudc tien jnreu. 

Afloop van aanbestedingen. 
Bovemmtlde, 27 Jan.: het bouwen cener kerk. In

gekomen 8 inschrijvingsbiljettcu, als van dc HH. D. Dam-
Btra, te Delfzijl, ƒ8990; Hiiko Winters, /8U70; G. Stel, 
ƒ8920; R. H u n » , ƒ 8857 j II. Winters, ƒ8800; L. Wcu-
nink, ƒ8444; A. K o o p s 7 9 6 9 , allen aldaar; II. Bos, te 
Smilde, /"7280; gegund aau A. Koops, te Assen, /"79Ö9. 

Utrecht, 30 Jau.: het afgraven van den wal, van af 
de Smecstceg tot de Fockestraat cu van af dc Schalkwijk-
steeg tot voorby de Magdalcnastceg, het aanleggen van rio
len en bestratingen aldaar; het dempen vau de» arm der 
Kruisvaart, benevens het vervoeren van grind. P. Leen-
ders, te Utrecht, ƒ26,970; C. Hosmnn , te Arnhem, ƒ26,900; 
G. Berkum, idem, J 24,410; A. v. Tuijl, ƒ24,000; K. v. 
Spanje, te Sliedrccbt /"22.750; W. v. Maunk, tc Rumpt, 
ƒ22,722, J. A. van Straatcu, te Utrecht, /"22.600, J. Bos
houwers cn C i c , te Utrecht, ƒ21,960; R. Kroon, tc Am
sterdam, ƒ21,500; C. Hoogendooru, teGicssendam, ƒ21,300; 
C. van den Heuvel, te Utrecht, / 20,992; A. C. Vink, 
idem, ƒ 20,948; P. d. Bruiin, idem, / 20,895; 11. Heuvels, 
te Arnhem , ƒ 19,870; F. ff. v. Vloten', te Utrecht, ƒ 19,866; 
H . Bcuuik As., te Vreeswijk, / 19,670; G. Keij, tc Rotter
dam, f 19,350; K. v. Wyugnardcn, tc Slicdrecht, ƒ 19,200; 
J. Bamcvcld, tc Vreeswijk, ƒ10.145; A. Groenendijk, tc 

. Utrecht, ƒ 18,366; F. v. Wiïlick, tc Kcsscl, j 17,890. 
Utrecht, 30 Jan. i de levering van a. Utr. straatkliu-

' ktfs, Jhr. C. C. A. ridder vau Rappard, te Utrecht, voor 
ƒ15.50 ber duizend; &. Friesche bakkliukers, A. Pos, idem, 
voor f HM) per 1000; c. Lekzaud, G. vuu Hoeven, te 
Vrèesvjjjkï voor /"0.48 per kub. cl. 

Rot te rdam, 2 Febr.: de leverantie van 1850 elzc hcipa-
i len voorde Maas- cn Scherm hoofden. K. Zwijnenburg, tc 

Lckkerkcrk; / 1799; P. Riegman, te Charlois, f 1599; 
I^JJfe'ngrocu, te Ouderkerk a/d IJssel, ƒ 1505; F. Rieg-

«fi, te Charlois, ƒ1467; J- v Rijswijk, tc Nieuwcrkerk 
l u t t e l , ƒ1276; E. Langerek, te Bergambacht, ƒ1218; 

Verbaan, idem, ƒ1167; I». v. d. Weydcu, tc Krimpen 
•i/d Lek, ƒ 1142. 

Leeuwarden, 3 Febr.: de levering van vijf pompen op 
brandspuiten, teu dieuste der gemeente. Aannemer dc heer 
Th. Rijudcra, aldaar, voorƒ890. 

Advertentiën. 

TE KOOP 
om des verkiezende dadelijk te aanvaarden: 

Een welbeklante, sedert jaren met succes ge
dreven wordende en nog B L O E I J E N D E T I M 
M E R M A N S A F F A I R E ; met Woonhuis , 
Pakhuizen , Werkplaats en Gereedschap
pen enz., gelegen in eene der voornaamste 
steden der provincie Zuid-Holland, waar cn in 
omstreken gelegenheid bestaat, ook de Archi tec
tuur uit te oefenen. 

Men adresseere zich met franco brieven onder 
N° 1357 bij de boekhandelaren HOOG cn KRUIJT 
te Rotterdam. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag dim 
15 Maart 1800, des middags ten 12 ure, opliet 
Raadhuis, in het openhaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden : 

Het o n d e r h o u d en de v e r n i e u 
w i n g e n v a n het M A T E R I E E L 
V A N H E T B R A N D W E Z E N der 
gemeente Amsterdam, gedurende 
t i e n j a r e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in een der localen 
van de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken,) 
op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij di II Heer Secretaris van den Brandraad op 
het Raadhuis, en aan den Timmertuin der Ge
meente , op het Bureau van den Heer Directeur 
van het Materieel van het Brandwezen, des voor
middags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 5 Februarij 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

Op Maandag 22 Februarij 1809 zullen ten 
Raadhuize door het dagelijksch bestuur van Zut-
phen, des voormiddags ten 11 uur, in het open
baar worden aanbesteed de volgende leverancien 
ten dienste der gemeente, als: 

1. Perceel. He t leveren en leggen van 
Hardsteenen Trottoirbanden. 

2. Perceel. D e levering van 80 tot HO 
duizend Bazaltstraatkeijen. 

3. Perceel. De leverancie van 150 tot 200 
duizend Straatklinkers. 

4 . Perceel. D e leverancie v a n 75 kubiek 
e l len Riv ie rg r ind . 

Inloi•niatii'ii geeft de Stads-architect D. J. ITZ. 

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 
verweerden Hardsteen, en*. 

Ransome's Patent Free-grit Grindstone. 
Slijpstecnen 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-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. 

Portland-cement, Knight, Bevan &Sturze, 
Bonner-HUtte-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & O . 

Adres: F O L K E R S & 0°. Rapenburg. Amsterdam. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matheinalhische cn Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
A R N H E M , RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieur*, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Watorpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen en 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
st rumen ten, voorts Metall ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengeroedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

Vierde jaargang. N°. 8. 

Vmtkijil nnnM 'ulua tiltnti| bij 
I). A. THIEME te Arnhem. 

Prip f'T 3 Mild» [nnrn p. p. ƒ 1.65. 

20 Februari 1869. 

Iu ibiuurt litb mr HI jurgaüg. 
Jforllllttl Mllel /..10 pirgtHuncuregtl 

•I /-.15 mr ngil ei MI I » . 

PORTLAND CEMENT 
van dc Heeren DIJCKERHOFF St 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. STEIN11ACII & Co. te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 dc beste Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAS VAN BER POT, 
te Botterdam. 

Zie omtrent de PORTLAND CEMENT het attest 
voorkomende in de nommers 51 en 52 van 1868. 

IJZEREN I0LENR0IDEN, 
M E T ZES JAAR G U A R A N T E E , 

bij « E B » " . II. P O T , 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

Mi wie tot uit. Becember 1807 
411» roeden gom unlit zijn van vernchll-

lende lengten tot 103 Amat, vt. 

en tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn 
van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Z i n k e n Raamroeden, Dakramen , Falba-

la's, Consoles, Balusters, verschillende soor
ten van Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, Beslag voor Behangen 
Deuren en verder alle soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Zink voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

ItODEJKlIUIS «V COMP. 

BECKER & BUDDIJVGH 
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. 

Door IS. A N . NIJHOFF & Z O O N te Arnhem, 
is uitgegeven en algemeen verkrijgbaar gesteld: 

F. B E C K E R , 
Voorschriften voor de bediening en 

het onderhond van Stoomma
chines en Stoomketels. 

P r i j s S O C e n t s . 

Deze voorschriften, gedrukt in den vorm eener 
tabel, zijn bestemd om in de Machinekamer te 
worden opgehangen, tot dagelijksch gebruik van 
Machinist cn Stoker. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, IN&EHEÏÏIIS, PABBiIKAUTEiN", AAMEIERS en WEEKBAZEI. 
U i t g e g e v e n onder" 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. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL. 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

HET VERZEKEREN VAN EEN VASTEN BOE
ZEMSTAND AAN RIJNLAND, 

Noor aanleiding van het rapport der Ingenieurs 
I. F. W. CONRAD , L. A. REUVENS en J. F. STIELTJES. 

Ten gevolge van de buitengewoon hooge stan
den , welke de boezem van Rijnland, gedurende 
den winter van 1866 op 1867 heeft gehad, heb
ben de Hoogheemraden het noodig geoordeeld 
maatregelen te beramen, waardoor eene herhaling 
van dergelijke schadelijke toestanden zoo moge
lijk voor het vervolg voorkomen , of althans dc 
waterlozing van Rijnland aanmerkelijk verbeterd 
zou worden. 

In overleg met de vereenigde vergadering van 
Rijnland droeg dat collegic aan de Ingenieurs 
Conrad, Reuvens en Stieltjes dc beantwoording 
der navolgende vraag op : 

sDoor welke wijziging der bestaande afvoer
en lozing-middelen of door welke stichting van 
nieuwe, zou men een toestand in het leven kun
nen roepen, waardoor men ten allen tijde, bui
ten zeldzame omstandigheden , meester zou zijn 
om het rijzen van Rijnlands boezem te beperken 
tot het peil van 40 duim onder A P . , volgens de 
bestaande peilschaal van het Hoogheemraadschap 
aan de Oude Wetering; het al mot berekening 
van tijdelijke en voortdurende kosten ?" 

Op het eind van 1808 verscheen te Alkmaar 
bij de Boekhandelaars Herm. Coster en Zoon de 
beantwoording van deze vraag, door de ge
noemde Ingenieurs. De hoogst belangrijke be
schouwingen en gegevens, die in dit verslag voor
komen , heeft ons aanleiding gegeven een uittrek
sel aan de lezers van De Opmerker aan te bieden. 

Het verslag der Commissie vangt aan met te 
wijzen op het nut der dagelijksche waarnemin
gen omtrent den stand van het boezemwater op 
verschillende punten van Rijnland, de eb- en 
vloedstanden van den Usel te Gouda, van de 
Noordzee te Katwijk, van het IJ te Halfweg en 
te Spaarndam; de uren van natuurlijke lozing 
door dc verschillende sluizen te Gouda, Katwijk, 
Halfweg en Spaarndam, de uren van kunstmatige 
lozing door de stoomgemalen te Gouda, Halfweg 
en Spaarndam, de windrichting, winddruk, de 
gevallen regen en uitdamping, de werking der 
poldermolens en stoomgemalen, enz. Als bijlage 
is bij dit verslag opgenomen de |opgave van al 
deze waarnemingen van 1 September tot 1 Mei 
1867. Aangezien deze tabellen te uitgebreid zijn, 
om hier weergegeven te kunnen worden, zullen 
wij ons vergenoegen met de resultaten, hier en 
daar, waar zulks vereischt wordt, mede te deelen. 

Het onderzoek der commissie omtrent denjuis-
ten stand der nulpunten van de verschillende 
peilschalen heeft bewezen, dat de peilschalen van 
Rijnland voor het gewone gebruik voldoende ge
steld zijn. 

Gedurende 5 tijdperken, tc zamen 98 dagen, 

in het najaar, den winter en het voorjaar van 
1806 op 1867 was Rijnlands boezem met water 
bezwaard, uitgaande van de stelling, dat elke 
boezemstand hooger dan 40 duim onder AP. aan 
de peilschaal te Oude Wetering bezwaarlijk is. 
De hoogste stand ,werd in dien tijd waargeno
men op 27 November en bedroeg l l ' / j duim on
der A.P. 

Zoodra de algemeene boezem bij de Gouwsche 
sluis de hoogte heeft bereikt van het zooge
naamde maalpeil, zijnde 27'/ a duim onder A P . , 
worden de boezemwateren, bezuiden den Rijn 
gelegen, van den algemeenen boezem afgeschei
den door het sluiten van de 24 sluizen, die toe
gang verleenen naar de Gouwe, de wateringen , 
vlieten en vaarten ; de 10 molenboezemsluizen ; 
dc 12 sluizen, die toegang verschaifen naar bij
zondere erven, en van de daarin gelegen Wad-
dinger duiker met schuiven. De polders in het 
Groot-Waterschap van Woerden zijn niet aan 
dien regel onderworpen. 

De afgesloten boezemwateren hebben geen ge
meenschap onderling cn vormen dan vier afzon
derlijke boezems, n.l. de Wassenaarsche, Vliet, 
Hazerswoudschc en Gouwe boezem. Buiten den 
Gouwe boezem, die bij gunstigen stand van den 
Usel kan afgemalen worden door het stoomge
maal te Gouda, hebben de afgesloten boezemwa
teren geen uitlozing. De polders, die op die 
boezems malen, verkceren dan in zeer ongunsti
ge n toestand. 

Bij middelbaren zomerwaterstand is de boezem 
van Rijnland groot 3478 bunders en de boezem 
van Woerden 163 bunders, gevende een totaal 
boezemoppervlak van 3641 bunders, waaronder 
begrepen zijn 244 bunders van den boezem be
zuiden den Rijn. 

Naarmate de waterstand rijst en vooral wan
neer hij de hoogte van het maalpeil heeft be
reikt , worden eenige boezcmlanden overstroomd, 
waardoor Rijnlands boezem met ongeveer 1500 
bunders vergroot wordt. 

Op Rijnlandsboezem wateren af: 
1°. de duingronden ter oppervlakte van 10821 B. 
2°. het boezemland D U » 14442 » 
3°. hetbepolderdland» » » 76719 » 
4°. het Grootwaterschap van Woerden 16827 » 
5°. het boezemoppervlak 3641 » 

totaal 122450 B. 
Vergeleken met andere groote waterschappen, 

is dc verhouding tusschen de oppervlakte van 
het uitwaterend land met de grootte van den 
boezem gunstig voor Rijnland. De duinen niet 
medegerekend, bedraagt de oppervlakte van het 
boezem- en polderland in Rjjnland en Woerden 
107988 bunders, gevende dus 29.60 bunders 
voor elke bunder boezem. Voor de polders op 
Schermer boezem uitwaterende, bedraagt deze 
verhouding 38.75 ; voor Amstelland 50.10 en 
voor Delfland 77.40. 

Deze verhouding echter wordt voor sommige 

polders in Rijnland veel ongunstiger, indien men 
bijv. die bezuiden den Rijn gelegen, afzonderlijk 
beschouwt, omdat dan iedere bunder boezem
water tot waterberging moet strekken: 
In den Gouwe boezem v a u 9 4 . 4 8 b u m ! , beinuleu laud. 
„ „ Hazerswoudschc boezem „ 1 9 8 . 0 0 „ „ „ 
„ „ Vliet boezem „ 7 3 . 8 2 „ „ „ 
„ „ Wassenaarsche „ 1 2 4 . 7 5 „ „ „ 

Zoodra dus dc sluizen in den hoogen Rijndijk 
gesloten zijn , wordt de waterberging in boven
genoemde polders zeer gering; aangezien echter 
deze sluiting zal ophouden, wanneer de midde
len worden aangewend om een boezemstand van 
40 duim onder AP. aan de peilschaal te Oude 
Wetering te verzekeren, oordeelt de commissie 
het onnoodig, om voorstellen te doen tot het ver-
grooten van den boezem bezuiden den Rijn. 

De boezem van Rijnland en Woerden loost 
door vrije uitstrooming het overtollig water op 
het IJ, de Noordzee en den Hollandschen Usel, 
en wel ten eerste op het IJ te Spaarndam door 
4 sluizen van 7.80, 6.28, 6.25 en 3.54 el ope
ning, waarvan de slagdorpels respectievelijk op 
3.25, 3.14, 2.59 en 1.90 el onder AP. liggen; 
ten tweede op het IJ te Halfweg door 3 sluizen 
met openingen van 5.65, 6.28 en 5.70 el, waar
van de slagdorpels respectievelijk op 2.05, 2.61 
cn 2.91 el onder AP. liggen; ten derde op de 
Noordzee door dc Katwijksche zeesluis met 5 ope
ningen, elk wijd 3.77 el en eene diepte van den 
slagdorpel van 2.06 el onder A P . ; ten vierde op 
den Hollandschen Usel door 3 sluizen te Gouda, 
wijd 6 33 , 7.00 en 7.84s el, waarvan de slag-
dorpels achtereenvolgens op 2.77, 2.00 en 2.98 
el onder AP. liggen. 

Verder kan het boezemwater bij gestremde vrije 
uitloozing kunstmatig geloosd worden door de 
stoomgemalen te Spaarndam en Halfweg op het 
IJ en tc Gouda op den Hollandschen Usel. Het 
stoomgemaal te Spaarndam heeft een nominaal 
vermogen van 180 p. k. en brengt 10 schepra
deren in beweging, die eene middellijn hebben 
van 5.20 el, met eene gezamenlijke schepradbreedte 
van 20.68 el. Zoodra de waterstand in het U 
dc hoogte heeft bereikt van 0.50 el boven A.P. 
moet de uitmaling gestaakt worden, omdat het 
hart der wateras te laag ligt en het water dan 
overgcmalen wordt. 

Het stoomgemaal te Halfweg heeft een nomi
naal vermogen van 100 p. k. en brengt 6 schep-
raderon in beweging van 6.60 el middellijn en 
eene gezamenlijke breedte van 12 el. Zoodra de 
waterstand in het IJ de hoogte heeft bereikt van 
0.70 el boven A.P., moet de uitmaling gestaakt 
worden om de bovengenoemde reden. 

Het stoomgemaal tc Gouda heeft een nominaal 
vermogen van 120 p. k. en brengt 6 scheprade
ren in beweging, die eene middellijn hebben van 
7.40 el cn eene gezamenlijke breedte van 10 50 cl. 

Op Rijnlandsboezem slaan uit 219 schepradino-
lens, 35 vijzelmolcns en 3pompmolens, tezamen 
257 windmolens, die eene gemiddelde vlucht van 
22.12 el hebben. De hoogte van opbrengst is 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL, 



gemiddeld voor de schepradmolens 1.00 el , voor 
de vijzelmolens 2,45 en voor de pompmolens 
4.40 el. 

Behalve deze windmolens storten nog de vol
gende stoomwerktuigen het overtollig polderwater 
op den algemcenen boezem: 1" een centrifugaal-
pomp van Gwynne in het Lutkemeer, van welke 
de waaier eene middellijn heeft van 4G duim en 
eene breedte van 12 1/, duim, gedreven door cen 
machine van 12 p. k ; de gemiddelde hoogte van 
opbrengst bedraagt 3.90 e l ; 2° Drie stoomwerk
tuigen in den Haarlemmermeerpolder en wel den 
Leeghwater. met 11 pompen en 270 p. k., de 
Cruquius met 8 pompen en 285 p. k. en de Lijn
den met 8 pompen en 285 p. k.; de hoogte van 
opbrengst kan gemiddeld gerekend worden op 
4.55 el ; 3" Twee centrifugaalpompen van Gwynne 
uit den Oosteinder polder, elk gedreven door een 
machine van 25 p. k., die het water gedurende 
den winter van 1866 op 1867 gemiddeld 1.10 cl 
opvoerden. 

Ten einde het vermogen der windmolens te be
palen, beschouwt de commissie verschillende ge
nomen proeven uit vroegeren en lateren tijd en 
komt daardoor tot het besluit, dat een kapitale 
poldermolen in één minuut ter hoogte van 1 el 
opvoert: bij slappe molenwinden 10 k. el, bij 
stevige 23 k. el cn bij zeer sterke 38 k. el. 

De stoomgemalen van den Haarlemmermeerpol
der brengen ter hoogte van 4.55 el per slag en 
per pomp de volgende hoeveelheden water op den 
boezem: de Leeghwater 4.9 k. el, de Cruquius 
en de Lijnden ieder 0.5 k. el ; zoodat zij volgens 
de officié'ele opgaven kunnen gerekend worden 
gemiddeld in 24 uur tijds op den boezem gebracht 
te hebben: de Leeghwater 382080 k. el; de Cru
quius 406224 en de Lijnden 432432 k. el. 

Het stoomgemaal van den Lutkepolder van 1.' 
p. k. brengt ter hoogte van 3.90 el in de minuut 
15 k. el op den boezem: dus in 24 uur 21600 k. el. 

De twee stoomgemalen van don Oosteinderpolder, 
elk van 25 p. k., zullen ter hoogte van 1.10 cl 
te zamen op den boezem storten 200 k. el per 
minuut, dus in 24 uur 28800 k. el. 

Buiten de zeldzaam voorkomende omstandighe
den, waaronder b. v. zou behooren de noodzake
lijkheid, om in 24 uur af te voeren het maximum 
van al het water, waarmede de boezem in dat 
etmaal kan bezwaard worden, daarbij aannemende 
dat gedurende dien tijd de natuurlijke en kunst
matige lozingsmiddelen gestremd zijn, dat daar
entegen de opbrengst der poldcrmolens, de ge
vallen regen enz. op de meest bezwarende wijze 
samenvallen, neemt de commissie als grondslag 
harer beschouwing aan hetgeen werkelijk plaats 
had gedurende eenige achtereenvolgende etmalen 
der wintermaanden van 1866 en 1867. De ge
schiedenis dier maanden wenscht de commissie 
echter tweeledig te beschouwen en wel door in 
de eerste plaats aan te nemen de mogelijkheid, 
dat de bezwarende tijdperken van watertoevoer 
op den boezem waren samengevallen met de na
deelige tijdperken van watei afvoer, eo in de 
tweede plaats door na te gaan de omstandighe
den, die werkelijk gedurende die tijdperken sa
menvielen. De eerstgcmelde worden buitenge
wone omstandigheden en de laatstbedoelde den 
voorgekomen toestand genoemd. 

Door gebruik te maken van de opgave omtrent 
den winddruk door den opzichter van den water
staat C. van der Sterr te Helder, berekent de 
commissie, dat gedurende vier achtereenvolgende 
etmalen van den winter van 1866 op 1867 door 
windbemaling op den algemeenen boezem is ge
bracht gemiddeld 24,489.205 kub. el; terwijl uit 
de waarnemingen bij de Leeghwater over de hoe
veelheid gevallen regen, bleek dat een regenval, 
na aftrek der verdamping, van 40 streep gedu
rende 4 etmalen een maximum is, doch in den 
winter van 1866 op 1807 voorkwam. De alge
meene boezem, groot3641 bunder, werd daardoor 
met 1,456.400 k. cl bezwaard. 

Het dagelijks van den boezem tot den polder 
terugkeeiend kwelwater, dat vooral bij hooge 
standen aanzienlijk is, laat de commissie buiten 
rekening, aangezien zij aanneemt, dat deze hoe
veelheid, waarmede de boezem ontlast wordt, in 
compensatie mag komen inetliet regenwater, dat 
op den vergrooten boezem bij hoogen waterstand 
valt, met het schut- en lekwater der sluizen en 
ten laatste met het uangevoerde spuiwater door 
de duikers te Gouda. 

Door stoombemaling werd gedurende zulk een 
tijdperk 5,291.904 k. el op den boezem gebracht, 
terwijl de hoeveelheid water, van de duinen afge
voerd, op 308640 k. ol kan gesteld worden. 

Telt men deze hoeveelheden te zamen, dan blijkt, 
dat gedurende vier achtereenvolgende etmalen der 
wintermaanden van 1866 op 1867 met onstuimig 
weder, als al de poldermolcns in het gemaal 
zijn, op den algemeenen boezem van Rijnland en 
Woerden kan gebracht worden 31,546.149 k. cl. 

Indien tegenover deze watermassa gesteld wordt 
het minimum van den afvoer gedurende eenig 
ander vierdaagsch tijdperk, daarbij aannemende 
dat deze beide schadelijke tijdperken hadden kun
nen samenvallen, dan houdt men eene hoeveelheid 
boezemwater over, waarvoor kunstmatige afvoer-
middelen moeten ontworpen worden. 

Door gebruik te maken der opgaven omtrent 
de uren, dat er sluisgang geweest is en dat dc 
stoomgemalen te Halfweg, Spanrndam en Gouda 
gewerkt hebben, berekent de commissie, dat het 
minimum van afvoer, gedurende eenig vierdaagsch 
tijdperk der wintermaanden 1866 en 1867, zou 
bedragen hebben 8,075.755 k. el ; zoodat de al
gemeenen boezem in dat geval zou bezwaard ge
bleven zijn met 22,870.304 k. el , of in één et
maal met 5717598 k. el. Dit geval behoort echter 
tot de buitengewone omstandigheden. 

De g „'middelde afvoer, die werkelijk plaatshad 
gedurende de vierdaagsche tijdperken in welke 
de toevoer van polderwater het grootst was, 
bedroeg 19095818 k. el. De boezem zou dan 
bezwaard gebleven zijn met 12450331 k. el, dat 
is in een etmaal 3112583 k. el. 

Deze toestand zou, indien het mnalpéil voor 
de polders bezuiden den Rijn niet bestond, nog 
eenigszins bezwarendcr geworden zijn. 

Gedurende twee meest ongunstige tijdperken 
van plotselinge rijzing van den boezem werd hij 
in het eerste tijdperk van 3 etmalen bezwaard 
met 5095144 k. e l , dat is in een etmaal met 
1698381 k. el en in het tweede van 4'/j etmaal 
met 7403047 k. e l , of met 1645122 k. el per 
etmaal. Terwijl, wanneer dc pluizen in don hoo
gen Rijndijk niet gesloten waren geweest, die 
eindgctallen zouden hebben bedragen 222380 en 
2134067 k. el. 

Door deze berekeningen komt de commissie ten 
laatste tot het resultaat, dat, wanneer dc uitlozings-
middelen van Rijnland zoodanig gewijzigd of ver
meerderd waren geweest, dat zij in een etmaal 
van den boezem hadden afgevoerd 2225000 k. el 
meer dan werkelijk is afgevoerd, de boezem niet 
hooger dan 32 duim onder AP gedurende het 
eerste tijdperk van 3 etmalen en van 38 duim 
onder AP gedurende het tweede tijdperk van 4'/j 
etmaal zou gestegen zijn. Terwijl wanneer men den 
boezemstand had willen beheerschen tot 40 duim 
onder AP er in een etmaal 3500000 k. el meer 
afgevoerd zou moeten zijn dan werkelijk had 
plaats gehad. 

De middelen tot verbetering van den water
staat van Rijnland door de commissie aangege
ven, in de onderstelling van verschillende zeer 
mogelijke omstandigheden, zijn de volgende: 

1°. Wanneer het N'oordzeekanaal tot stand 
komt, zou geen verbetering van Rijnlands uit
watering noodig zijn, indien althans aan de ver
plichting voldaan wordt, om het afgesloten geka
naliseerde IJ steeds op 0.50 el onder AP te hou
den. Bij niet gestremde afwatering op de Noord
of op de Zuiderzee oordeelt de commissie, dat 
de ontworpen sluizen in gewone gevallen dat 
peil zullen kunnen beheerschen, terwijl in bui
tengewone gevallen, bij gesloten sluizen, de stoom
werktuigen van 225 p. k., thans te Schelling-
woude ontworpen, geheel onvoldoende zijn, om 
het vastgestelde peil in alle omstandigheden te 
beheerschen. 

2". Wanneer, ter bevordering ook van andere 
belangen, de Uscl bij Krimpen afgesloten wordt, 
dan zou een vast peil van 0,30 el boven AP. of 
weinig hooger, de werking van de zes scheprade
ren voortdurend mogelijk worden; dit.en verbeterde 
wnteraanvoer naar het stoomgemaal, gepaard aan 
eene regeling der werking van dc volmolens, zou 
te Gouda eene groote verbetering opleveren. 

3°. Wordt dc IJsel bij Krimpen niet afgeslo
ten, dan kan het bouwen van nieuwe stoomtui
gen te Gouda, dat dan het onvoordeeligste punt 
van uitloozing is , niet aangeraden worden, maar 
zal men zich moeten bepalen tot het verbeteren 
der bestaande machine, zoodat zij altijd door kan 
blijven malen. Daartoe raad de Commissie aan 
het nemen van eene proef tot verbetering der 
schepraderen, volgens het aangegeven denkbeeld 
van den Ingenieur O vermars. 

4". Indien het uitzicht op dc voltooiing van het 
Noordzeekanaal verdween cn de Uscl onveian-
derd bleef, dan zou de stichting van een nieuw 

stoomgemaal te Katwijk het' wenschelijkste zijn. Aan
nemende, dat dc drie bestaande stoommachines, 
groot 400 p. k., alleen reeds door verbeterde in
richting met 132 p. k. kunnen versterkt worden, 
zouden werktuigen van 600 p. k. noodig blijven, 
om den watertoevoer van 3'/j millioen k. el per 
etmaal weg tc schaften. Terwijl cene kracht van 
300 ponden zou gevorderd worden, indien men 
een waterbezwaar van 2'/, millioen k. el per 
etmaal bij een boezempeil van 0.30 el onder AP 
aanneemt. 

Omdat het tijdstip nog niet aangebroken is, om, 
ter verkrijging van het verlangde lage peil , tot 
de toepassing van een omvattende maatregel over 
te gaan en men zal moeten wachten totdat Rijn
land ten aanzien van zijne omgeving tot een vas-
teren toestand zal gekomen zijn, meent de com
missie het noodig, dat gevestigde denkbeelden 
ontstaan, zoo over hetgeen thans reeds bij wijze 
van voorbereiding zal kunnen geschieden, als over 
hetgeen later te doen zal vallen. 

De commissie meent daarom het volgende als 
richtsnoer te moeten aanbevelen: 

1°. De vcreischte stappen te doen, om aan het 
bij Schellingwoude te stichten stoomgemaal eene 
vermeerdering van vermogen te bezorgen. 

2°. Af te wachten de voltooiing en, na de vol
tooiing, de werking van het Noordzeekanaal, voor
zien van vermeerderd stoomvermogen en van zee
sluizen als de nu ontworpene, gedurende een nat 
jaar af te wachten. 

3°. Indien het Noordzeekanaal tot stand kwam 
met voldoende zeesluizen, maar met ongenoeg
zaam stoomgemaal, dan zou men dienen over te 
gaan tot het stichten van een stoomgemaal te 
Katwijk. 

4". Mocht, hetgeen echter boven de verwach
ting der commissie is . besloten worden tot de 
afsluiting van den IJsel bij Krimpen, dan zou 
het stichten van een stoomgemaal aan dc Vui-
lenbras met den aanleg van het nieuwe Bode-
gravensche Kanaal te verkiezen zijn boven de 
stichting van het stoomgemaal te Katwijk. 

5". Kwam het Noordzeekanaal niet tot stand, 
dan zou moeten overgegaan worden tot het stich
ten van een stoomgemaal bij Katwijk en tot de 
verbetering van dat te Halfweg, Spaarndam en 
Gouda. 

6». Dat reeds dadelijk de aandacht van het 
Hoogheemraadschap gevestigd blijve op eene verrui
ming der kanalen, vlieten en wateringen naar 
het stoomgemaal Gouda. 

7°. In ieder geval moet de opheffing van de 
schadelijke werking der volmolens en duikers te 
Gouda in de hand worden gewerkt. 

8°. Dat het nu meer dan vroeger noodzakelijk 
blijft de dagelijksche waarnemingen, omtrent de 
waterstanden, de uren sluisgang, den winddruk, 
de regenval, de verdamping etc. voort te zetten 
en uit te breiden. 

9°. Elke gelegenheid aan te grijpen, die strek
ken kan tot vermindering van den inloop van 
het kwelwater. 

10°. Moet voorloopig geene verkleining van den 
boezem worden toegestaan; en ten slotte beveelt 
de commissie aan het nemen van een proefon-
dcr haar toezicht, omtrent de wijziging van een 
der schepraderen van het stoomgemaal te Gouda, 
volgens het aangegeven denkbeeld van den Inge
nieur Ovennars. 

-

EEN ERGERLIJK VOORVAL MET NOG EEN 
VERMEERDERD. 
(Ingezonden.) 

Het is ergerlijk, mijnheer de Redacteur, 
en in zijn soort misschien niet minder te veroor-
declen dat de carrière van Gemeente-Architect, 
wordt gering geschat, zooals o. a. te Schoonho
ven plaats vindt cn wat is meegedeeld door H . , in 
De Opmerker van 30 Januari j l . Het geval, dat 
ik op het oog heb, geldt Sneek in Friesland, cn 
om dat te kunnen beoordeelen, moet ik u den 
stand van zaken beschrijven. In 't Handelsblad, 
d.d. 10 Dec. 1808, kwam eene oproeping voor 
door hot gemeentebestuur van Sneek van sollici
tanten voor de betrekking van gemeente-architect. 
De geringe tjjdruimte, die gegeven werd, om zich 
aan te melden, sprong aanstonds in het oog; 
10 Dec. weid de aanvraag gedaan, en vóór 15 
daaraanvolgende moesten mededingers hunne stuk
ken, etc. hebben ingezonden. 

Ware de stand van zaken te Sneek eerlijk ge
weest , en begreep men zy'n belang, dan begon 
men al aanstonds met dc zaak verkeerd op touw 
te zetten; 't is geen vorm van een gemeentebe-
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stuur, om voor die betrekking slechts eene tijd
ruimte te laten van 3 dagen, om 1°. zich te dé-
cideeren zijne tegenwoordige carrière te verlaten; 
20 daarover te informeeren of advies in te win
nen ; 3 ° ' z Ü n e sollicitatie etc. op te maken, en 
Jat alles in de 4C. plaats franco geëxpedieerd in 
3 dagen naar eene zeer afgelegen provincie. Men 
jag hier althans het gewichtige voordeel van con
currentie niet in. Enfin, ik meldde mij aan; ik 
dad daartoe aanleiding, na informatie van geachte 
zijde, welke gedeeltelijk per telegram was verstrekt; 
want ofschoon de betrekking er min winstgevend 
ia (ze wordt betaald met/900 's jaars), wees men 
speciaal op de vele particuliere bouwerijen, die tc 
Sneek voorkomen en op de verhouding van den 
gemeente-architect tot de inwoners, zijne relation in 
tal van zaken enz., zoodat men meende, dat de 
betrekking heel wat kon worden verbeterd. Men 
begrootte het jaarlijksch inkomen daardoor op min
stens f 2500. 

Na eene waarlijk niet benijdenswaardige reis in 
het hartje van den winter, naar het hartje van 
Friesland, het van spoorwegen zoozeer misdeelde 
Sneek, stapte ik aan het hotel de Wijnberg af. 
Ik presenteerde mij onder de noodige vormen in 
dc eerste plaats aan den burgemeester. «Een 
goeie verstaander heeft maar eon half woord 
noodig", en waarlijk, ik bekwam, na weinig pour
parlers, een ongunstigen indruk van dit eerste 
bezoek. 

De man was echter beleefd, deed enkele vragen en 
zeide al spoedig zich den sollicitant door zijne stuk
ken te herinneren. Maar wat de man niet deed en toch 
voor de hand ligt om te doen in die gevallen, 
namelijk zijn interlocutenr zoogenaamd op te ne
men , ja, het eenige wat men slechts doen kan, 
zeg ik , bleef achterwege; weet u , de burge
meester van Sneek deinsde , als ik zoo zeggen 
mag, voor eene eerlijke houding, eene ernstige sol
licitatie terug, of misschien juister, de man had 
geen ofte weinig veinzen geleerd, om eene pré
caire positie niet te verraden; ik begreep direct 
dat er wat achter zat, doch zeer natuurlijk kon 
de burgemeester (en dat zal aanstonds duidelijk 
worden,) dit niet openbaar maken. Met de be
komen impressie, gevoegd aan het vreemde der op
roeping, spoedde ik mij naar andere raadsleden. 
Ik spaar u de bijzonderheden van mijne verdere 
visites; alleen toen ik cr 3 ii 4 had gemaakt (er 
zijn 13 raadsleden), mocht ik volmondig uitroepen : 
»er alles van te weten", ik had genoegzame ge
gevens , waaruit bleek, dat mijn aanvankelijk 
geopperd vermoeden, niet ongegrond was. Wat 
was er van de zaak? 

De oude architect Molenaar, die er p. m. 25 
jaar dienst deed, was geen vriend van den nieu
wen burgemeester; daarenboven door cen ouden 
administratieven vorm, telkens van 3 tot 3 jaar in 
zijne betrekking bevestigd, stond hem eventueel 
een ontslag wel eens te wachten, wat dan ook 
op het onverwachtst gebeurde; in den loop van 
Dec. j . l . werd hem aangezegd, dat hij met 1". Ja
nuari 1869 uit zijne betrekking was ontslagen, 
eenvoudig, zonder meer; — dit besluit was ge
nomen door burgemeester en wethouders, zonder 
voorkennis van den Raad — (de burgemeester, 
geen raadslid, had hierin natuurlijk slechts on
schuldig 'geadviseerd.) En ziedaar het raadsel 
opgelost. Ziedaar de overijlde annonce verklaard, 
de oppositie van den Raad toegelicht. Imners 
het meerendeel der raadsleden deed duidelijk 
uitkomen, dat de handeling van burgemeester cn 
wethouders ongemotiveerd was, en dat het niet 
aanging iemand zonder middelen, die 25 jaar de 
gemeente eerlijk en trouw had gediend, zoo maar 
zonder vorm van proces op straat te zetten. Dit 
oordeel kwam van het mindere gehalte der raads
leden, maar ook zij, de geciviliseerde leden, die 
zelfs den architect volstrekt niet meer van onzen 
tijd achtten, voelden zich genoopt, den sollicitan
ten zonder omwegen van de houding te infor
meeren , aangezien er ook volgens hen geen twijfel 
bestond of de oude man zou worden herbenoemd; 
dit is dan ook werkelijk gebeurd; Molenaar is op
nieuw met 10 stemmen voor 3 jaar in zijne be
trekking bevestigd. Ik heb gehoord, dat Molenaar 
zich over den uitslag heeft verheugd. Of hij de 
handeling van den burgemeester heeft begrepen, 
dat ze enkel bedreiging was en als zoodanig het 
smartelijke van zijne positie heeft gevoeld, zegt 
"lijn berichtgever niet. 

Stellig heeft de man in zijn voordeel van den 
ouden stempel te zijn; voor ons moderne lui, wij 
gevoelen beter, een berokkend leed treft ons meer, 
en daarvan zouden respectieve gemeenteraden in 
ons vaderland kunnon getuigen. 

Maar... het geldt immers slechts een architect, 
en men vergete niet, dat die betrekking nog eene 
ondergeschikte wordt geacht in ons vaderland in 
de rij.der maatschappelijke posities. Te Schoon
hoven wordt ze minder gesteld dan dc stand van 
den geringsten opperman; te Sneek weer wordt 
de architect tot de orde geroepen, door hem een
voudig met zijn ontslag te dreigen, en om die 
bedreiging te excecuteeren, worden van heinde 
en ver menschen in den arm genomen, de stille 
hulp als 't ware van de kunstbroeders ingeroepen, 
cn waaraan nolens volcns door 29 lui is voldaan. 
Louter eene bedreiging was het, anders geenl 
Immers, het advies der raadsleden spreekt zoo 
klaar, dat al had de burgemeester gaarne cen 
anderen architect gehad, het was ons en hem 
natuurlijk ook a priori duidelijk, dat Molenaar 
zoo niet kon worden op zij gezet, ergo dat dc 
oproeping van sollicitanten een bloote vorm was; 
heeft hij cr slechts door gewonnen Molenaar be
ter aan zijn wil ondergeschikt te hebben gemadkt, 
welnu, dan is zijn doel stellig bereikt. Maar zie, 
dat gaat niet. Wij teekenen openbaar protest 
aan tegen de handelwijze van den burgemeester 
van Sneek in deze gepleegd; dat hij zijn architect 
dreigc op zijne manier is zijne zaak, en de 
vorm waarin, hangt natuurlijk geheel af van het 
soort man, waarmee hij te doen heeft, maar dat 
de burgemeester van eene der grootste gemeenten 
van Friesland 29 jongelui in het midden van den 
winter zedelijk forceert naar Sneek te komen, 
/'2(J a /'3ll onkosten temaken, is eene handeling, 
hem burgemeester onwaardig, en zeer compro-
mettant voor de betrekking van architect. 

Natuurlijk, 't heeft zelfs geen bewijs noodig, 
dat de gemeente Sneek de gemaakte reis- en 
verblijfkosten aan de 29 had moeten vergoeden 
(ruim 1 maand na de oproeping zijn stukken en 
teekeningen ongef rankeerd, per van Gend & Loos, 
naar Holland teruggezonden) — 't ware eene ma
noeuvre, waardoor de burgemeester zou hebben 
bewezen, beter practischen blik te hebben,even
wel meer niet, want ongeoorloofd en onwaardig 
blijft het, sollicitanten op te roepen voor eene 
betrekking, die men zeer zeker weet, dat de titu
laris opnieuw zal vervullen. 

En nu zij mij veroorloofd het volgende als 
conclusie hieraan toe te voegen : Dat de Maat
schappij tot bevordering van bouwkunst zich in 
deze en dergelijke gevallen der zaak liet gele
gen liggen! Dat ze middelen beraamt, om de 
carrière van architect of bouwkunstenaar te ver
heffen ; dat de afdeelingen trachten den lust tot 
ruimer samenwerken bij haar leden op tc wek
ken. Dat men reeds voor jaren sprak van betere 
salarissen voor architecten, zie al die pogingen 
honoreer ik, maar ik zou in overweging willen 
geven de werkking der Maatschappij uit te brei
den door dc vervulling van de eervolle functie 
van eene soort vaderschap over de beoefenaars 
der bouwkunst, waarbij handelingen als te Schoon
hoven en tc Sneek harentwege werden bekend 
gemaakt en onder ja gepasten, maar in ieder 
geval onder den vorm vaa protest zoo ruim mo
gelijk verspreid : b. v. De Maatschappij tot be
vordering der bouwkunst te Amsterdam, ge
hoord cn geïnformeerd de stand van zaken te 
Schoonhoven en te Sneek, betreffende oproepin
gen en benoeming van een gemeente-archi
tect, (verder de omstandigheden al of niet om
schreven) voelt zich gedrongen, in 'tbelang van 
haar beoefenaars, luide haar verontwaardiging 
over voornoemde handelingen der betrokken ge
meentebesturen uit te spreken ; en dat zij mits 
deze de bouwkunstenaars iu Nederland verzoekt 
voor eventueele gevallen van die handelingen 
acte te nemen. 

Gedaan te Amsterdam enz. 
Dit besluit zal worden geplaatst, behalve in 

de werken der Maatschappij, twéémaal in 't Han
delsblad, Haarlemmer courant en Opmerker en 
voorts in de stedelijke of provinciale bladen der 
betrokken gemeenten. 

Ik geef het maar onder verbetering, maar werke
lijk geloof ik, dat de Maatschappij van bouwkunst 
daardoor een goed, en zeer zeker een werk in 
overeenstemming met hare reoping zou vervullen. 

Dat particulieren in dergelijke gevallen ook 
hunne denkbeelden publiceeren, kan slechts bevor
derlijk zijn aan de goede zaak en ik mag niet 
verzwijgen, daarin toe te juichen, ja mijne volle 
sympathie te schenken aan hea die het initiatief 
durven nemen, en waarin als jongste voorbeeld 
de heer 11. Linse te Dordt, directeur der ge
meentewerken, kan worden geciteerd. 

In herhaalde artikels in de .V. Rotterdamsche 

Courant, door het raadslid Boet tegen hem en 
zijne werken geplaatst, heeft de Heer Linse in 
evenveel replieken bescheiden, maar krachtig dat 
raadslid te woord gestaan, en uit welk geschrijf 
mij ten minste de indruk is bijgebleven, dat ii 
part de quaestie, de handelwijze van gezegd raads
lid ongeoorloofd was vis i i ris den man, die 
als chef met de leiding der gemeentewerken 
is belast. 

Mijn systeem is om eerlijk, loyaal cn krachtig 
op te treden, èn voor niets terug te deinzen, als 
men een stand in de maatschappij aanrandt, die 
evenzeer als bv: rechterlijke macht, handel, nij
verheid en anderen, tot de gehonoreerde posities 
gerekend wordt, en wat Nederland aangaat, daar
toe moet worden teruggebracht. 

Geen brutaal raadslid, geen zure blik vaneen 
onbeduidenden wethouder, oliekooper, graanhan
delaar of welke hoogst gewichtige rang hij ook 
inneme, intimideere ons. Ik voor mij ben egoïs
tisch genoeg liever den stand te zien terugge
bracht lot het tijdstip vóór een 30 a 40 jaar, 
waarop b. v. ook ia ons land stadsarchitecten 
eene vrij onbegrensde macht uitoefenden, (') liever, 
zeg ik, dan ze in het stof te zien vertreden; men 
bedenke toch dat de beoefening der bouwkunst, 
reeds vóór Christus, o. a. dc glorie van het groote 
Griekenland uitmaakte. 

Het juiste standpunt, waarop ia eene welgeor
dende maatschappij de bouwkunst recht heeft te 
worden gerangschikt, ziedaar wat ik eisch, meer 
niet; en dat is te verkrijgen, wanneer hare be
oefenaars slechts eendrachtelijk samenwerken. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag, Ti Febr. 

Zutfen , tea 11 urc, op het raadhuis: de leverantie 
vau troittoirbnnden, keien, straatklinkers cu riviergriud. 

Deventer, ten 3 ure, bij A. Duiiin: het bouweu vau 
een woonhuis eu pakhuis aau dc Briukpoort aldaar, 

dinsdag. T.l Febr. 
K . -k l i u i / . c i i , in bet logement van D. Scholten: het 

amovccreu der bestaande en het bouwen van eene nieuwe 
kerk cu pastorie, ten dienste van de gemeente der oud-
Bisscuoppclgkc Klerczij aldaar. 

Mondei, (Friesland), tea l t urc, bij Jeltcma: het afbre
ken der oude kerk eu toreu en het opbouwen van eene 
nieuwe kerk en toren voor dc Hen*. Gemeente. 

Assen , ten IS ure, aau liet proviuciaal bestuur: het on
derhoud van dc rijks groote wegcu in dc prov. Drenthe, 
van den dag der besteding tot 81 Dcc. 1872, met de daar
toe behoorende rrjks-tclegrantlrjueu. 

Utrecht, ten 2 ure, door curatoren der hoogescliooi: 
het onderhoud van al dc gebouwen tot de hoogcschool te 
Utrecht behoorende, met uitzondering van het gewezen no-
litiegebouw cu liet gebouw op dc hoogt, vau dc dog der 
besteding tot 31 Dec. 1869, benevens het uitvoeren van 
eenige vernieuwingen eu herstellingen. 

Donderdag, 2 S Febr. 
's-llagc, ten 1 2 ure van het ministerie vau biuu. zaken: 

het maken van een gebouw voor deu portier en van eenige 
andere werken voor het hoofdmagazijn cn dc centrale werk
plaats tc Zwolle, ten behoeve van dc staatsspoorwegen. 

's-llage, teu 1 2 urc, aan het miuistcne van binnenl. 
zakcu: het maken van ceu gedeelte vau den YYest-havendani 
cn dc Havengeld voor dc Buitenhaven aan den mond vau 
het kanaal door Walcheren tc Vccrc. 

Del f t , ten 1 2 ure , door dc directie der artillerie stapel
en constriictie-iiiagazijncu: de levering van lood in staven, 
ten behoeve van voorschreven magazijnen. 

VrUdag , 2 « Febr. 
' i-l lertogenboacli, teu ! « ' / - ure, aan het provinciaal 

bestuur: het verbouwen en herstellen van eene bestaande 
huizing tot woniug van tien Rijks-postdirecteur te Rozendasl. 

Leeuwarden, ten 1 2 ure, aan het provinciaal be
stuur: het bouwen van cene rijks hoogere burgerschool te 
Heeren vceu. 

'a-llagc, ten 12 ure, aan het ministerie van marine: 
het maken van paalfundeeriugeu eu daarop optrekken en af
werken vuu de grondmuren tot 2 el 4 AP. vau het gebouw-
tot huisvesting cn opvoeding van adelborsten voor de koniukl. 
zeeiuagt tc Willemsoord. 

Tiet. ten 2 urc, door dc directie der Tielschc garanciue-
cn meekrapfabriek: het bouweu van ecu gebouw voor kan
toor, met annexe werken. 

Deventer, ten 6 urc, door bestuurders vau het groote
en voorster gasthuis: het maken vau ceu nieuw gebouw 
langs dc Hagenstecg tot aan dc Smcdcustraat. met byleve-
ring vau al dc materialen, waaronder twee ijzeren hekken 
cu dnkgootcn. 

Zaterdag , 27 Febr. 
A lkmaar , door het bestuur van den Hondsbossclie: dc 

levering van bazaltsteeu , rijsmaterialcn, eiken zcebrekers , 
perkocupalen cu dennen schociingplankcn, in drie perceelen. 

Maandag , 1 Maart . 
Enk lmlxen , ten 12 urc, op het raadhuis: de levering 

van 15,000 hecle eu 1400 halve Brabautschc straatkeien. 
Amsterdam, ten l ' / j ure, in het stationsgebouw van 

de Heil. IJzeren Spoorwegmaatschappij: het maken van ge
plaveide trottoirs op dc stations Helder cn Alkmaar. 

Dlnadag, 2 Maart . 
Leu th , bij Nijmegen, ten 1 1 ure, bij W. Lem: de ver

betering cu gedeeltelijke vernieuwing vau dc kerk, met bij-
lcvcring van de beuoodigilu materialen, uitgeuomeu metsel-
steencn, zand cu 100 mud gcbblBclite kalk, die door liet 
kerkbestuur bij dc kerk worden geleverd. 

Ki s t , teu 1 1 ure, in het Logement van J. F. Erdkauip: 
het bouweu vau een raadhuis voor de gemceute Kist. 

(•) Men spore daartoe o. a. tp luie iu ltotterdam de 
heer Adams, iu Amsterdam Kleine, hun betrekking bekleedden. 
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Woensdag, S Maart. 
Beetsterzwaag, door kerkvoogden van de Herv. ge

meente : het afbreken van de bestaande en het weder op
bouwen eener nieuwe kosterswoning. 

.si r i jp , bij Kind hoven, ten 8 are, door den heer Elias: 
het bouwen eener stoomweverij met annexe gebouwen. 

Vr i jdag . & Haa r t , 
Hindelopen, door het dijksucstuur van het waterschap 

Hcmelumer Oldchnaert en a. h. zeedijken: lo. het maken 
van eene atccnglooiing aan de waterdrjken, beuoorden Sta
voren , ter vervanging der zuidelijke of laatste 50 cl paal
werk aldaar, in een perc.; 2o. het leveren der daartoe be
noodigdc 150 last brik, in drie perc.; 8o. het leveren der 
daartoe benoodigdc 400 last zuilcnbasalt, in ccn perceel. 

Flnaterwold , ten S ure, op het raadhuis: liet leggen 
van een kunstweg op den kerkweg aldaar, ter lengte van 
3082 ellen, in écu perceel. 

Katerdag, 6 Haart. 
Amsterdam, ten 12 ure, in het wapen van Utrecht, 

bij de wed. Lapère: het driejarig onderhoud eu ceuige her
stellingen aan dc twee schepradmolcns, schuur cn bruggen 
in den polder Groot-Duivendrccht. 

Woensdag, 10 Haart. 
Zierlkzec, ten 12 ure, ten gcmecntchuizc: het bouwen 

van een gebouw voor dc nog benoodigdc loknlcn ten dienste 
der hoogere burgerschool nlclaar. 

Haandag, 15 Haart. 
Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: het onder

houd cn de vernieuwingen van het materieel van het brand* 
wezen der gemeente Amsterdam, gedurcude tien jaren. 

Dinsdag, 1B Haart. 
Alkmaar, ten 12 ure, op het raadhuis: lo. liet onder

houden van alle gemeente-gebouwen , scholen , bruggen, ri
olen en verdere gemeentewerken cn het maken van eenige 
vernieuwingen aan die gebouwen; 2o. het vernieuwen van 
eenige straten; 3o. het doen van eenige vernieuwingen aan 
bruggen cn overzetvecren en het vernieuwen van een ge
deelte beschoeiing langs het kanaal; 4o. het leveren cn ver
voeren van dc benocdigde materialen voor de buitenwegen 
en voetpaden; 5o. het opbouwen van eenige gebouwen en 
werken. 

Donderdag, IS Haart. 
Utrecht, ten 12'/* ure, in het stationsgebouw: dc leve

ring van bij de exploitatie gebruikt wordende materialen. 

Afloop van aanbestedingen. 
Utrecht, O Fcbr.: het onderhoud vau het provinciaal 

geregtshof van Utrecht, gedurende 1869—1871. Aannemers 
gebr. van Leeuwen, aldaar, voor ƒ 1585. 

'•-Hage, 11 Fcbr.: het bouwen van twee schutsluizen 
voor het kanaal door Z. Bcvcland , in 2 perc.; lc pcre. K. 
Kroon, te Buiksloot, ƒ495,000; L. J . de Borst Verdoorn, 
te Ameidc, f 449,673; J . C. v. d. Heuvel, te Utrecht, 
ƒ447,000; H. Schram de Jong, te Sliedrecht, ƒ440.000; 
P. Langeveld Pz. en T. Swcts Az., te Hardiuxvcld, ƒ437,000; 
A. Vermacs Mz. , tc Sliedrecht, ƒ 436,000; M . B. Terwindt, 
tc Pannerden, ƒ436,000; C. Bosman, te Arnhem, en A. 
dc Groot, te Sliedrecht, ƒ419,000; J . J. Bekker. tc Lent, 
ƒ414,800; A. v. Tienhoven, te Werkendam cn C. Boef, tc 
Rotterdam, ƒ 408,500; J . v. d. Velde en A. Visser Pz., te 
Sliedrecht, f 404,800; A . Serct Jz. cu W. J . Schram, idem, 
ƒ 399.500; D. R. v. Dartelen, tc Amsterdam, G. T. Kamp-
schrenr, te Vlissiugen en W. D. v. Mourik, tc Drumpt, 
ƒ394,870; J . Verwaaijcn, te Arnhem cn J. Kooij , te Am
sterdam, ƒ 394.000; P. v. Vliet Jr . , te Empel, ƒ385,300; 
D. Volker te Dordrecht, ƒ378,500; D. Broekman, te Har-
dinxveld en G. H. van Hattum, tc Sliedrecht, /372,100; 

C. Lindenberg, te Wemcldinge, Polderman, tc Kruiningen 
en W. A. Visser, tc Knttendijkc, ƒ 349,000; A. v. Pope-
ring, tc Bruinisse cn J . v. d. Klippe, te Elkcrzec, ƒ344,760; 
2e. perc, J . C. van den Heuvel, ƒ519,000; L. J. dc Borst 
Verdoorn, ƒ 488,000; M . B. Terwindt, ƒ458,000; C. Bos
man en A. de Groot, ƒ 469,000; J . J . Bekker, ƒ449,800; 
D. Volker, ƒ448,500; J . Verwaaijcn cu J . Koog, ƒ 432,000; 
A. B. van Tienhoven en C. Boef, J 430,500; C. Linden-
berg, Polderman cu W. A. Visser, ƒ430,000; A. Serct Jz. 
en W. J . Schram, /421,600; J. v. d. Velde cn A. Visser, 
P . , ƒ421,000; D. R. v. Dartelen, G. T. Kamnschrcur en 
AV. D. v. Mourik, ƒ409,700, S. d. Houter, te Steenbergen, 
/ 353,260; A. v. Popering en J. van der Klippe, ƒ349,240. 

Groningen, 12 Fcbr.: lo. het herstellen van defecte 
rijzenheofden, bermen en verdere werken wcderzjjds het 
Rcitdicp; 2o. het maken van drie vakken beschoeiing aan 
het kanaal van Groningen naar Stroobos. Aannemers wer
den van het le perceel de heer G. J . Doorenbos van Olde-
boom voor /* 15,800; van het 2e perceel dc heer J. Schuil 
van Leek voor ƒ 1285. 

Amsterdam, 12 Febr.: het maken van drie vaste hou* 
ten bruggen in den Oosteinder Poelpolder, ouder Aalsmeer. 
Aangenomen door den heer H. Eibergen, te Haarlemmer
meer, voor ƒ 3995. 

Eibergen, IB Febr.: het bouwen van cene school aldaar, 

Ïeraamd on ƒ12000. H . M . Huitiuk te Grocnlo ƒ15670; 
I. H . Meilink, te Borculo, ƒ14973; C. Emmiug, te Arn

hem, ƒ14900; J . B. Bruist, tc Locliem, ƒ 14600; 11. J. Hoij-
tiuk, tc Zutphen, ƒ14020; J. van Eerde, tc Aulteu, ƒ 18691; 
H. Flinkerts, tc Eibergen, ƒ 12952; G. Lcnsink, te Neede, 
ƒ11890; H. G. Waanders, te Tiel, ƒ11300. Den minsten 
inschrijver is terstond het werk gegund geworden. 

Advertentiën. 

Op Maandag 22 Februarij 1869 zullen ten 
Raadhuize door het dagelijksch bestuur van Zut
phen, des voormiddags ten 11 uur, in het open
baar worden aanbesteed de volgende leverancien 
ten dienste der gemeente, als: 

1. Perceel. Het leveren en leggen van 
Hardateenen Trottoirbanden. 

I 2. Perceel. De levering v a n 80 tot 110 
duizend Bazaltstraatkeijen. 

De leverancie van 150 tot 200 
duizend Straatkl inkers . 
De leverancie v a n 75 kubiek 
el len B i v i e r g r i n d . 

• • Ihtormatii'ii geeft de Stads-architect D. J. l'l'Z. 

I Perceel. 

«SWfi Perceel. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GE

MEENTE ELST, zullen op Dingsdag den 2**1 

Maart 1869, in het Logement van J . T. ERD-
KAMP te Eist, in het openbaar aanbesteden: 

het bouwen v a n een R A A D H U I S 
voor de Gemeente E i s t , met daartoe 
behoorende Grondwerken , met i n 
begrip van alle benoodigde Mate r i 
alen en Arbeidsloonen. 

Het bestek is van af den 20 Eehruarij ver
krijgbaar bij den Bockhandelaar G. W. VAN DER 
WIEL te Arnhem, tegen betaling van f 1. Dc 
teekeningen liggen van af dien datum ter inzage 
aan de Gemeente-Secretarie tc Eist, terwijl in
lichtingen zijn te bekomen bij de Architecten 
VAN GENDT te Arnhem. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 1 Maart 1809, des voormiddags ten 
11 ure. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
15 Maart 1809, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

He t o n d e r h o u d en de v e r n i e u 
w i n g e n v a n het M A T E R I E E L 
V A N H E T B E A N D W E Z E N der 
gemeente Amsterdam, gedurende 
t i e n j a r e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in ccn der localcn 
van de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken,) 
op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij dm Heer Secretaris van den Brandraad op 
het Raadhuis, en aan den Timmertuin der Ge
meente , op het Bureau van den Heer Directeur 
van het Materieel van het Brandwezen, des vóór-
middags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 5 Februarij 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

I I A V E L A A R , S C H I M & K A I S E Ï Ï 7 
CIVIEL I N G E N I E U E S 

TE 

Utrecht, Luik en Ehrenfeld, by Keulen. 
Technische Bureaux voor de vervaardiging van 

projecten voor Spoorwegen, Bruggen, F a 
br ieken, Waterleidingen, Rioolstelsels, enz. 
en het leiden van de ui tvoering dier werken. 

Zij belasten zich ook met de bestelling en 
keur ing v a n alle B o u w m a t e r i a l e n en 
M a c h i n e s . 

Ransome's Fatent 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 Fatent 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-parquet ten: 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 Sc C». 
Adres: F O L K E R S A Cf. Rapenburg. Amsterdam. 

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 ' i 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 
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 Ehren
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 dc beste Fabrie
ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent dc PORTLAND CEMENT het attest 
voorkomende in de nommers 51 cn 52 van 1868. 

IJZEREN HOLENROEDEN. 
M E T ZES JAAR G U A R A N T I E , 

bij CfSBR". 11. P O T , 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bij wie recdH 500 roeden gemaakt zijn 
van verschillende lengten tot 

103 AniNt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 

van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
en andere Metalen 

te ARNHEM. 
Zinken Raamroeden, D a k r a m e n , Falba-

la 's , Consoles, Balusters, verschillende soor
ten van Vent i la tors , K r u i z e n voor Kerken 
en Grafteekens, Beslag voor Behangen 
Deuren cn verder allé soorten van Bouwkun
dige Ornementen, Gegolfd Z i n k voor Ver
andah's steeds in voorraad. 

l tOlM.MEt'IS dc COMP. 

De Stoomfabrjjk 
VAN 

Draadnagels, Pompen en Brandspuiten, 
gedreven onder de firma 

J . H . P O T H M A N N te Arnhem, 
i s , door het in werking brengen van nieuwe 
machines ter fabrikatie van B O U W K U N D I G E 
V O O R W E R P E N uit Ged reven , Geperst 
en Getrokken Z i n k , thans bereid orders op 
deze nieuwe fabrikatie, even als op de bekende 
artikelen, met den meesten spoed te cllcetuercn. 

De veeljarige praktijk van H. J. GERRITZEN, 
(oprigter der sedert verscheidene jaren voor eigen 
rekening gedreven Arnhemsche zinkfabrijk, 
bekroond voor zijne zinkorncmenten op tentoon
stellingen , zoowel buiten als binnen 's lands) is 
door associatie met genoemde fabrijk verbonden. 

Door deze verbinding kunnen a l l e orders 
volgens voorgelegde teekening of omschrijving 
geleverd worden, en kan het fabrikaat in prijs 
als in kwaliteit met de oudste fabrijken van het 
buitenland concurreren. 

Zich in de gunst van Heeren Architecten en 
Aannemers aanbevelende, maakt zij nog attent 
dat het kmissen van raamroeden, het aanbrengen 
van opsluitingen aan dezelve mede wordt uitge
voerd , alsmede ook op verlangen het opstellen 
van zinken Ballusters, Consoles, Ventilators, 
Windwijzers, enz. enz. 

ARNHEM, 1 Januarij 1869. 

Door IS. AN. NIJHOFF & ZOON te Arnhem, 
is uitgegeven en algemeen verkrijgbaar gesteld: 

F. B E C K E R , 
Voorschriften voor de bediening en 

het onderhond van Stoomma
chines en Stoomketels. 

P r i j s 5 0 C e n t s . 
Deze voorschriften, gedrukt in den vorm eener 

tabel, zijn bestemd om in de Machinekamer te 
worden opgehangen, tot dagelijksch gebruik van 
Machinist en Stoker. 

tJïtgegeve/ te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O», te Minster dam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BM 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 20 Februari 1869. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Het gemeentebestuur van Zwickau heeft eene 
prijsvraag uitgeschreven voor een gebouw voor 
de realschule aldaar, waarvoor dc ontwerpen vóór 
1 Mei 1869 moeten worden ingediend. Bij de 
bekendmaking van het programma zijn tevens de 
namen van de beoordeelaars medegedeeld. 

Voor de twee beste ontwerpen zijn prijzen van 
300 en 200 Thaler uitgeloofd. 

— Op de prijsvraag voor een gebouw voor 
het Museum te Stutgart, zijn 20 antwoorden in
gekomen. 

De eerste prijs werd behaald door de architec
ten Von Grosshcim en Schwarz te Berlijn en dc 
tweede prijs door een architect uit Stutgart. 

Dit is de eerste prijsvraag, waarbij het rapport 
van de prijsrichters zal worden bekend gemaakt. 

— De tentoonstelling van de ingekomen ont
werpen voor den bouw van den Dom te Berlijn, 
wordt zeer druk bezocht, zoodat er zelfs sprake 
van is, die nog te verlengen. 

Van de 52 ontwerpen, zijn 20 van Berlijnsche 
architecten, en de overigen van kunstenaars uit 
verschillende deelen van Duitschland, uit België 
en Frankrijk. Het meerendeel is ontworpen in 
den Gothischcn of wel in den Bijzantijnschen stijl. 

— Wij bevelen den werklieden en hunnen 
chefs, om zijne buitengewone duurzaamheid, het 
staal voor werktuigen van Mushet te Londen aan 
(special looi steel). Het wordt onder andere ge
bezigd bij de Etna Works, waar het zeer vol
doet. Over de wijze van bereiding schijnt nog 
een geheim te liggen. 

— Te Munchen is van 4 tot 6 dezer eene con
ferentie van gevolmachtigden der tot het Zuid-
Duitsche spoorweg-verbond behoorende spoorweg-
besturen vergaderd. Omtrent alle quaestiën, welke 
in behandeling kwamen en eene reeks verbete
ringen van den dienst betroffen, is men het eens 
geworden. Onder anderen is men ook overeen
gekomen omtrent de uitgifte van rondreis-biljet-
ten tot verlaagde prijzen. 

— In de afgcloopen week is weder een schouw
burg afgebrand en wel het stedelijk theater te 
Keulen ; de brand werd in den morgenstond tus
schen 4 en 5 uur waargenomen cn nam, bij de 
groote hoeveelheid licht brandbare voorwerpen, 
die zich daar bevonden, zoosnel toe, dat weldra 
het gansche dak in vlammen stond. Omstreeks 
7 ure was het gebouw tot den grond afgebrand, 
zoodat alleen de buitenmuren nog stonden, Groot 
gevaar bestond ook voor de naburige huizen, 
waaruit reeds het meubilair was geborgen , maai 
dit is gelukkig voorkomen. Een slotenmaker 
werd door een instortenden muur gedood. Een 
slachtersgezel werd door denzelfden muur getrof
fen , en zwaar gewond naar het hospitaal ge
bracht, waar bij kort daarna is overleden. De 
kassier van den schouwburg, de heer Backhaus, 
diens vrouw on vijf kinderen, die in het gebouw 
woonden , zijn, niettegenstaande alle aangewende 
pogingen tot redding, in de vlammen omgeko
men. De oorzaak van den brand is onbekend; 
men vermoedt dat hij in de kleedkamers is ont
staan, liet is sedert 10 jaren de tweede maal 
dat de stads-schouwburg afbrandt; het vorige 
gebouw werd in den nacht van 21 op 22 Juli 
1859 door de vlammen vernield. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heeft lo. ingesteld 

eene commissie, ten einde de bezwaren te on
derzoeken , die tegen de werken tot vorming der 
Nieuwe Menvede zijn gerezen, en, zoo noodig, 
de middelen aan te wijzen, waardoor die bezwa
ren zouden kunnen worden weggenomen; en 2°. 
tot leden dier commissie benoemd de heeren: mr. 
C. de Vries A z , lid van den raad van state, voor
zitter; J, G. W. Fijnje, hoofdingenieur, direc
teur der Maatschappij tot exploitatie der staats
spoorwegen ; H. E. Verschoor, dijkgraaf van het 
0l>de land van Altena; A. J. van Hoytema, dyk-

graaf van het polderdistrict van Culemborg; A. 
H. van Tienhoven, dijkgraaf van den Alblasser-
waard met Arkel beneden de Zouwe; G. Bodde, 
dijkgraaf der Vijfheerenlanden ; Jhr. J. N. J. Jantzon 
van Erflïenten van Babylonienbroek, dijkgraaf 
der Vierpolders op het eiland van Dordrecht; P. 
Caland, hoofdingenieur van den waterstaat in 
algemecnen dienst; F. W. H. van Opstall,ingenieur 
van den waterstaat te Gorinchem, tevens secretaris. 

— Door den Minister van Binnenlandsche Za
ken zijn, met ingang van 1 Maart e. k., bevor
derd bij den aanleg der Staatsspoorwegen: 

tot bouw- en werktuigkundige 3 d ' klasse, de 
opzichters der lsto klasse M. van Ruth, A . J. 
van der Heyden en de opzichter der 2de klasse 
L. A. Brouwer; 

tot hoofd-opzichter, de opzichter dor lstc klasse 
J. C. Springer; 

tot opzichter der l«tc klasse, de opzichters der 
2de klasse M. J. Meeter, W. J. van Campen en 
A. Liese; 

tot opzichter der 2de klasse, de opzichter der 
3de klasse Th. M. M. van Grieken; 

tot opzichter der 3de klasse, de opzichters der 
4d<= klasse M. J. van Visvliet, H. Th. Klompd en 
M. Vlamings. 

— Z. M. heeft benoemd tot ridder der orde 
van den Ncderlandschen Leeuw den heer A. J. H. 
van der Toorn , lid der Provinciale Staten van 
Noord-Holland en arrondissements-ijker der maten 
en gewichten te Amsterdam. 

Amsterdam. In de zitting van den Gemeen
teraad van Woensdag II. is het maken van berg
plaatsen voor baggerspecie, en de aanvrage eener 
wateroppervlakte in het IJ tot dit doel, opnieuw 
ter sprake gebracht. 

Op een daartoe strekkend verzoek aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, was de stad 
naar de Kanaalmaatschappij verwezen , maar over 
het eigendomsrecht dier maatschappij bestond twij
fel bij den Raad. Na discussie werd door den 
heer Rahusen als motie van orde voorgesteld de 
discusiën te sluiten en B. en W. te 'verzoeken in 
de volgende zitting te antwoorden op de vraag 
of ook elders gelegenheid bestaat, tot het maken 
der bedoelde bergplaatsen. Deze motie is aan
genomen met 17 tegen 15 stemmen. 

— De heeren Fijnje, Stieltjes en Frogcr hebben 
kennis gegeven de uitgebrachte benoeming tot le
den der commissie, in de vorige vergadering 
benoemd, betredende de zaak ever het centraal
station , aan te nemen. De heeren Strootman en 
Caland hebben nog geen antwoord gezonden. 

Utrecht . Men verneemt dat reeds nu talrijke 
aanvragen om plaats inkomen bij do commissie 
voor de aanstaande tentoonstelling, hier ter stede 
tc houden; vooral het buitenland, cn in het bij
zonder Engeland cn België, schijnen met deze ten
toonstelling groote ingenomenheid tc bctoonen. 

Groningen. Bij den Raad dezer gemeente is 
o. a. ingekomen eene voordracht van den stads
bouwmeester, meteen ontwerpcontract over eene 
inrichting tot doorspoeling der riolen cn inloopen. 

't Voorstel houdt in , om cene proef tc nemen 
door eene locomobile, voorzien van zuig- en pers
pompen , te plaatsen aan den Diepswal, dan het 
water uit het Diep op te voeren, en op het hoog
ste punt der straat weder vrij te laten loopen. 

De kosten bij aankoop van zoodanig werktuig 
worden op f 2600 jaarlijks geraamd, terwijl de 
kosten, wanneer het ontwerp-contract tot huur 
van eene locomobile van den heer G. J. Bosch 
wordt goedgekeurd, 'teerste jaar /* 138 meer, bij 
voortduring echter ƒ362 minder zullen bedragen. 

De commissie van openbare werken adviseert 
de proef te nemen, welk advies door burgemees
ter en wethouders wordt ondersteund. 

— In do vergadering van den Raad dezer ge
meente is besloten aan den aannemer Reijenga 
een gedeelte der boete, opgelegd wegens te late 
oplevering van den Eelderweg, kwijt te schelden. 

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een 
voorstel van den heer J. Swaagman Jr., die in 

herinnering bracht, dat van de 82 dagen, waar
over de boete liep, moest afgetrokken worden de 
zon- en feestdagen, iets dat bij vroegere gelegen
heden steeds had plaats gevonden. 

Dit voorstel lokte vele discussiën uit; een der 
leden meende te mogen verklaren, dat de Raad 
in deze zaak te weinig toegevendheid had betoond, 
en dat de aannemer er misschien beter aan toe 
ware geweest als het cene particuliere ondorne-
ming geweest ware. 

De voorzitter van de commissie van openbare 
werken verklaarde daarentegen, dat de aannemer 
een weg, die alles behalve deugdelijk was, had 
geleverd. 

Na veel voor en tegen, werd echter het voor
stel van den heer Swaagman aangenomen, nadat 
eerst verworpen was een amendement van dien-
zelfden heer, waarin voorgesteld was, om de boete 
kwijt te schelden, maar alleen den aannemer 
het opzichters loon gedurende 82 dagen te laten 
betalen. 

Nieuwediep. Het goederen-bassin met de 
groote loods van den staatsspoorweg is in den 
laatsten tijd, na het plaatsen van kranen op de 
steigers, meer in gebruik gekomen. 

De stoombootcn cn schepen kunnen met den 
grootsten diepgang in het bassin komen en maken 
meermalen gebruik van het lossen der bovenla-
ding op den spoorweg, om zoodoende tot den ge
vorderden minderen diepgang op het N. II. Kanaal 
te lichten; alle booten van de Koninkl.Ned. Stoom
bootmaatschappij maken hiervan o. a. op deze 
wijze gebruik. 

In de laatste dagen nog loste het stoomschip 
Orion 330 ton (waarbij stukken marmer van 6 
ton) en laadde omstreeks 500 ton aan koopmans
goederen, die vervoerd en aangebracht werden 
naar en van Amsterdam en Rotterdam, waartoe 
te zamen slechts 5 dagen werkens werden ge
vorderd. 

Alzoo begint zich reeds nu deze handelsweg 
te tcckenen, terwijl de H. IJ. spoorweg nog in 
het geheel niet is aangesloten aan andere spoor
wegen en do goedereninrichtingen te Amsterdam 
cn te Rotterdam, zooals bekend is, alleszins on
voldoende zijn. 

Wij vermelden dan ook het bovenstaande als 
tegenstelling van de mcening o. a. in de laatste 
dagen te Amsterdam geuit, als zoude de goedo-
reninrichting alhier, gelijk die bestaat, overdre
ven blijken te zijn, en vertrouwen, dat, wanneer 
eenmaal de onderlinge spoorwegverbindingen zijn 
verkregen, het goederenstation alhier geheel zal 
beantwoorden aan de verwachting, waarmede deze 
schoone inrichting is tot stand gebracht. 

Boekaankondiging. 

Bij de uitgevers Spon , te Londen , is versche
nen : Irrigation in Southern Europe. Being 
the Report of a Tour of inspection of the Irri
gation Works of France, Spain and Italg, un
dertaken in 1867—68, for the Government of 
India. By Lieut. C. C. Scott Moncrieff, Rogal 
Engineers. Het bevat o. a. eene beschrijving van 
het Henares-kanaal, in Spanje, aangelegd dooi
de Iberische Vloeiings-Maatschappij, onder lei
ding van den Engelschen ingenieur Bateman; van 
het kanaal van Marseille, de kanalen van Cra-
ponne, Les Alpines, Vaucluse en Carpcntras, 
van de vloeiingen voor weilanden in het depar
tement der"Vogesen in Frankrijk ; van het Cavour-
kanaal in Italië. Door het weerstandsvermogen 
van eenige dezer werken tegen bergstroomen is 
het werk zeer belangrijk voor Indische ingeni
eurs. Het zal door hen met genoegen, ja, met 
bewondering worden gelezen, b. v. om de be
schrijvingen van den Roqucfavour—aqueduct, 
hoog 265 voeten boven het dal en lang 1312 
voeten, van dien over de Dora Baltea, in Pie-
inont, van den grooten hevel onder dc Sesia. 
Onder de bijlagen vindt men dc Spaansche wet 
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op de verdeeling van het water, de overeenkomst 
met de Maatschappij van het Cavour-kanaal cn 
eenige nuttige tafelen. De schrijver pleit over
tuigend voor de instelling in Spanje cn Britsen 
Indië, volgens welke aan dc ingenieurs, die toe
zicht hebben over dc verdecling van het water, 
niet alleen professioneelc macht is toegekend, 
maar ook in zekere mate uitvoerende macht, zoo
als het opleggen van boeten tot zeker maximum. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

In de laatst gehouden vergadering werd bij 
afwezigheid van 3 bestuurders het voorzitterschap 
bekleed door den honorair-bestuurder, den heer 
J. H. Leliman, terwijl het secretariaat door den 
heer J. de Haan werd waargenomen. 

Na ccnigo mededeelingen en nadat weder ccn 
lid was aangenomen, ging men over tot dc kunst
beschouwing van platen en teekeningen van in 
uitvoering zijnde bouwwerken door den hcor P. 
.1. H. Cuypers ingezonden. 

Met dc meeste belangstelling werden deze tee
keningen bezichtigd cn men betreurde het dat 
dc inzender door ziekte verhinderd werd zelf 
de kunstbeschouwing te leiden, waardoor men 
zijne toelichting moest missen. 

Niets meer aan dc orde zijnde, werd deze bij
eenkomst door den heer Leliman gesloten. 

AFDEELING ZWOLLE. 

Na lezing der notulen cn aanneming van cen 
paar nieuwe leden, worden door den Voorzitter, 
in de vergadering van 13 Fcbruai 1.1. behalve dc 
proeven van Ransome's kunststeen, in dc vorige 
vergadering ter tafel gebracht, een slijpsteen en 
twee consoles van dat materiaal den leden ter be
zichtiging en onderzoek aangeboden. Vervolgens 
ging men over tot cene proefneming omtrent het 
vermogen van dien kunststeen , om water tot zich te 
nemen , in vergelijking van Bentheimer- cn Bremcr-
steen, welke proeven het resultaat opleverden, dat 
de steen van Ransome veel meer water absor
beerde dan genoemde natuurlijke steenen. De 
voorwerpen zelve zullen in eene volgende vergade
ring onder do leden worden verkocht of verloot. 

Daarna sprak dc Voorzitter, als een vervolg op 
eene vorige verhandeling, over de geschiedenis 
der Bouwkunst ten tijde der Indiërs cn Egyptc-
naren, welke voordracht door schetsen, teeke
ningen cn kaarten wordt toegelicht cn besproken. 

Ten slotte vertoonde het lid F. G. Arens, stu
kadoor tc dezer stede, nog een door hem ver
vaardigd tafelblad van lamst- of kompositiemar
mer, waarover de leden niet genoeg hunne be
wondering en tevredenheid konden betoonen cn 
dan ook dat lid hun hartelijken dank betuig
den voor zijne zoo goed gelukte proeve cn de 
moeite daaraan besteed. 

Voor heden niets meer aan dc orde zijnde, 
wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Zonder nu te spreken over het al of niet ge

schikte van het benoemen eener Nieuwe Mcrwodo-
Comniissie, ook in verband inet den Koninklijken 
Kabinetsbrief van 1 Augustus 1861, No. 48 , 
waarop belangstellenden opmerkzaam gemaakt 
worden (Boogaard, Wetten en Besluiten, 2° ver
volg , pag. 38) doet de samenstelling der boven
vermelde commissie ons vragen: 

Waarvoor heeft Nederland eene Polytechnische 
school tot opleiding van Ingenieurs ? 

Waarvoor een aantal kundige Ingenieurs, die 
op menige wijze door hunne werken of geschrif
ten toonden hun naam van Ingenieur met ccre 
te dragen? 

Waarvoor eindelijk heeft Nederland ccn corps 
Rijks-Ingenieurs, dat, al zijn dc bezoldigingen 
klein in verhouding tot het vele werk, toch geld 
aan den Staat kost? 

Waarvoor heeft Nederland dat alles? — 
Want zie, als cr in datzelfde Nederland een 

vraagstuk tc behandelen is van bij uitnemend
heid tcchnischcn aard; ccn zeer ingewikkeld cn 
moeielijk vraagstuk; een vraagstuk, in den woord, 
waarhij grondige kennis van waterbouw- cn wa-
tcrloopkunde cen eerste vereischte is, — dan 
wordt dc behandeling daarvan opgedragen aan 
eene commissie van !) leden, waarbij dc; Civicl-
Ingenieursstand door ̂ djj (toch, ook cen vroegere 

Rijks-Ingenieur) en de Rijks-Ingenicursstand door 
twee personen wordt vertegenwoordigd I — Dus 
3 technici in cene technische commissie van 0 leden! 

Gelukkig zijn zij uit de moest uitstekende ge
kozen. 

Maar dat neemt niet weg, dat ieder, die zijn 
vak en zijn stand liefheeft, zich getroffen voelt 
door het brevet van onbekwaamheid den Ncdcr-
landschcn Ingenicursstand in het algemeen uit
gereikt door dc benoeming dezer commissie. 

Voor de oplossing van cen der moest ingewik
kelde, zoo niet het ingewikkeldste en gewich
tigste waterbouwkundige vraagstuk hier te lande, 
wordt niet licht gezocht bij hen, die er hunne 
studie van gemaakt hebben , — neen, aan ande
ren, aan Dijkgraven der belanghebbende distric
ten , wordt die oplossing gevraagd. 

5 Dijkgraven in eene commissie van 9 leden. 
Wij juichen het van harte toe, dat deze 5 hee

ren, achtingswaardige mannen, die de belangen 
der bij de quaestie betrokken districten kennen 
en vertegenwoordigen, in dc commissie zijn be
noemd. 

Wij juichen het toe, dat men den vroeger ge-
volgdcn weg, het nagenoeg geheel uitsluiten der 
belanghebbenden bij discussiën over dc Nieuwe 
Mcrwede heeft verlaten. 

Maar wij vragen: is men nu niet in het andere 
uiterste gevallen? — Ligt niet in de benoeming 
van 3 technici tegenover 5 Dijkgraven cene ge
ringschatting van de wetenschap van den In
genieur ? 

Had men niet het technisch clement kunnen 
versterken door de benoeming van b. v. den 
Hoofd-Ingenicur in Noord-Brabant, die in Gorin-
chem de werken der Nieuwe Mcrwede bestuurde, 
cn van een Ingenieur als de heer Stieltjes, die 
op dit terrein door »de Nederlandsehe Hoofdri
vieren door een Oud Soldaat" zijne competentie 
om cen woordje mede te spreken, heeft bewezen ? 

Door deze benoeming behoefde men toch niet 
te vreezen, de schijn van partijdigheid op de 
commissie te laden. 

Partijdigheid, door den heer Begram aan vroe
gere technici verweten, waarop de Minister 
Heemskerk zeer te recht antwoordde, dat men 
een rapport, dat tegen eigen opinie indruiste, 
al licht partijdig noemde. 

Hoe hierdoor dc partijdigheid, die de heer 
Begram verweet, juist gekarakteriseerd werd , 
heeft deze laatste nu onlangs nog weder bewezen 
door zijn even krachtig gemotiveerd gezegde om
trent »de waarheid" cn «offlciëele waarheid." 

Wij juichen het dan ook toe, dat door de be
noeming van nieuwe technici de blaam van par
tijdigheid geweerd is, terwijl door dc benoeming 
tot voorzitter van een zoo hoog geplaatst, en 
zoo algemeen geacht man, die door zijne werken 
toonde belang in Nederlands waterstaatkundigen 
toestand te stellen, het gewicht van het te be
handelen vraagstuk wordt erkend. 

Ten slotte nog deze opmerking: 
Had men door het toevoegen van ccn der jon

gere Rijks-Ingenieurs, niet als l i d , maar als 
secretaris, niet aan een van dozen gelegenheid 
kunnen geven het belangrijkste Nederlandsehe 
Waterstaats-vraagstuk, van nabij te hooren be
handelen cn bespreken, terwijl men nu een met 
bezigheden reeds overladen Ingenieur nog het 
Secretariaat bovendien oplegt. 

Zoo had men eene commissie verkregen, be
staande uiteen algemeengeachtenPresident, wiens 
hooge positie de beste waarborg tegen al wat 
naar partijdigheid zweemt, oplevert. 

Verder vijf Dijkgraven en vijl'technici als leden 
met een secretaris, die buiten de commissie ge
plaatst, door zijne technische opleiding geschikt 
was de uitwerking der gegevens onder leiding 
der commissie te verrichten. 

Behalve uitsluitend technische voorlichting zou 
dan ook al licht technische discussie in dc com
missie mogelijk gemaakt zijn. 

Een Ingenieur. 

Mijnheer dc Redacteur I 
In nummer 5 komt een stukjo voor dat be

trekking heeft op de weinig eervolle betrekking 
van bouwmeester der gemeente Schoonhoven, 
altijd het salaris in aanmerking genomen. 

Do schrijver wijst daarin op het rapport van 
de hecren Rose c.s. Dat advies zou in de doos 
zijn mgeslopt," zooals door hom wordt beweerd. In 
dc eerste plaats had dit rapport geene de min
ste betrekking op gemeente-architecten cn hun 

salaris, cn twecdens is het niet in de doos gestopt. 
Wellicht heeft de schrijver behoord onder liet 

getal dergenen, aan wien de brochure Rose c.s. 
is toegezonden, met ccn brief, houdende het ver
zoek om advies aan dc commissie, die de ont
vangen antwoorden niet heeft bekend gemaakt, 
ten minste or is in hot verslag der algemeene 
vergadering vnn 7 Augustus 1867, gehouden 
door de Maats, tot bevordering der Bouwkunst 
niets anders van in het licht gekomen dan dat 
der commissie. «Zeer weinige antwoorden waren 
gezonden. Die zij ontving, vervallen in drie ka-
tcgoriën, als : 

1°. eenstemmigheid met of zonder opmerkingen. 
2". verwarde brieven en 3". brieven, inhoudende 

verzoeken, waai aan dc commissie het recht niet 
had tc voldoen. Men leze dc brief op kol. 63 
namens de commissie gesteld en ook al in ge
noemd verslag overgenomen. 

Zelden is ccn rapport zulk cene groote bekend
making te beurt gevallen als dat van den heer 
Rose c. s. 

Het is eerst afzonderlijk gedrukt en door ge
heel Nederland verspreid. Later is het in liet 
verslag 1109 eens overgedrukt, met het advies 
van het bestuur, dat cr zich niet mede vereenigde. 
De schrijver leze de bijlage III van het verslag 
in 1807 voorgelezen, en trekke dan zijn tin de 
doos gestopt" als eerlijk man , in. 

Nu het rapport bekend is, moet het maar zijn 
eigen weg gaan, cn als het goed en aanneme
lijk wordt geacht, dan zal het dit ook wel doen. 
Wil de schrijver kennis nemen van ccn opstel, 
dat geheel zijne omschrevene zaak van Sclioon-
hoven raakt, dan leze hij de beantwoording der 
vraag , die op de algemeene bijeenkomst van le
den der maatschappij tot bevordering der bouw
kunst, gehouden den 9 Juli 1808, uitvoerig is 
behandeld door den heer Leliman, cn in het ver
slag over dat jaar op bl. 110 is gedrukt. In deze 
verhandeling zal de schrijver alles vinden wat 
hem — cn ieder ander belangstellende — in zijn 
gevoelen versterken kan, dat vele gemeentebe
sturen allerzuinigst handelen met de betrekking 
van gemeente-bouwmeester. In dc vraag lag 
geene erkenning hiervan. 

Zij was aldus : 11 Vrij algemeen worden de ge
meente-architecten te laag bezoldigd, in even
redigheid tot hetgeen van hen wordt verlangd." 

»IIoe zou hunne maatschappelijke positie te 
verbeteren zijn?" 

De bcantwoorder der vraag onderzoekt dit 
punt, cn staaft zijn onderzoek met opgaven en 
zeer voldoende gronden , die meer algemeen bij 
gemeentebesturen hekend moesten zijn. Als de 
schrijver II. van dit uitvoerig antwoord kennis 
zal nemen, dan komt hij gewis tot de overtui
ging , dat hij ccn weinig heeft verward. Er wordt 
in deze dagen zoo ontzaglijk veel uitgegeven en 
gelezen , dat het niemand mag euvel geduid wor
den, als hij niet altijd even juist in zijne aan
halingen of gevolgtrekkingen is. En toch hangt 
van dit aanhalen veel af, als men de publieke 
opinie wil voorlichten. 

Tierde jaargang. If0. 9. 

tentlijn nttfiM itderen Zilnuf bij 
II, A. THIEME te Arnhem. 
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Varia. 
Stoommachines op ijswegen. Men meldt, 

dat zich onlangs tc Petersburg eene maatschappij 
heeft gevormd, die de stoom als trekkracht voor 
pleiziertochtcn OJI het ijs wil benuttigen. Het plan 
bestaat om locomotieven te gebruiken, evenals 
die der spoorwegen cn van 25 a 30 paardekracht; 
dc drijfraderen van deze ijslocomotieven zullen 
van vlakke tanden voorzien worden, opdat zc in 
de ijsvlakte ingrijpen, zonder daarin diep in^e 
drukken, zoodat de ijsvlakte niet zwaar bescha
digd wordt. Vóóraan deze locomotieven zal een 
sneeuwploeg worden aangebracht en op dezo wijze 
wil men groote afstanden naar Finland, Lapland 
cn andere eilanden, die in den winter door het 
ijs onbereikbaar zijn, afleggen. De aangehaakte 
wagens zijn gemakkelijk ingericht cn verwarmd 
cn daarenboven van alle benoodigd heden, slaap-, 
speel- cn lcessalons voorzien, waarbij eene restau
ratie en buffet natuurlijk niet vergeten zijn. 

He t specifiek gewicht v a n staal is gele
gen tusschen 7,2 en 7,9. Door het harden van 
dit metaal cn hot spoedige afkoelen, wordt het 
specifiek gewicht, zooals Reaumur lang te voren 
heeft gezegd, veel verminderd cn de Engelschman 
Caron heeft bevonden, dat het specifiek gewicht 
van staal in verhouding tot het aantal hardingen, 
vermindert. 
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SEALEE. GOEDKOOPE SPOORWEGEN. 

II. 
Andere Belgische spoorwegen. De spoor

weg, die de kolenmijnen van Hornu, in hctland 
van Mons, bedient, is wijd 0,90'» en wordt be
reden door locomotieven. Hij is een der oudsten 
in België, want hij klimt op tot 1834, maar in 
weerwil van het druk vervoer behoudt men het 
smalle spoor, ofschoon er eene uitgaaf van fr 0,03 
per hectoliter voor het overladen in de wagens 
van den grooten spoorweg uit voortvloeit. 

Men roemt als een zeer gewichtig voordcel van 
de kleine baan, hare buigzaamheid, die haar ver
oorlooft bochten van~25 tot 30 meters straal te 
beschrijven nabij de groeven, op dc oevers, bij 
de booten, en rondom de kolenhoopen. Door vele 
ingenieurs wordt het overladen als een voordeel 
beschouwd, want het geeft gelegenheid tot cene 
tweede schifting, waardoor zuiverder product in 
den handel wordt gebracht, in verbond met de 
steeds strenger eischen van de koopers. 

Er is nog cene spoorbaan, die door paarden 
bediend wordt, op do landbouw-onderneining van 
den heer Dumont, te Chassart; deze weg is slechts 
drie kilometers lang tot het station; hij heeft 
zijtakken naar verschillende punten van de on
derneming; zijne ontwikkelde lengte is 12 kilo
meters. Hij heeft slechts 0000 fr. per kilom. 
gekost, en vervoert jaarlijks meer dan 10,300 
tonnen naar of van het station Marbais van den 
Grand-Central-Belgc. 

In do meeste gevallen zal het overladen geen 
nieuwe last zijn, maar slechts in dc plaats tre
den van het overladen op of uit do karren, daar 
de smalle haan zich door hare buigzaamheid veel 
meer dan dc breede leent om vertakkingen te 
maken tot in de fabrieken en hoeven, en zulk 
cene overlading de oude met voordeel zal ve> 
vangen, zoowel uit hot oogpunt van dc aanleg
kosten in een behoorlijk ingericht station als van 
de beschadiging cn winst in tijd. 

Spoorweg v a n de suikerfabriek Tavaux-
Pon t sé r i cour t . Deze spoorweg bestaat uit twee 
lijnen; de cene, 4200 meters lang, is aangelegd 
in het dal van de Serre, van Tavaux naar Mo-
ranzy-Agnicourt, de andere, lang 8500 meters, 
in het dal der Bruno verbindt dc fabriek met 
het dorp Gronard. Zij voeren beetwortels aan 
en afval voor meststof terug. Zy hebben in 
het laatste jaar 12000 tonnen vervoerd, welk 
cijfer spoedig verdubbelen zal. Zij werken slechts 
drie of vier maanden in het jaar, gelijk de fabriek 
zelve. Zij zijn aangelegd op den rand van buurt-
oi gemeentewegen cn voldoen uitmuntend in de 
exploitatie. Zij doorsnijden twee dorpen in hunne 
geheele lengte; de paarden schrikken niet, en 
ofschoon er soms veertig treinen per dag gaan , 
is het verkeer er niet door gehinderd geworden. 

De administratieve formaliteiten waron zeer 
eenvoudig. Tegen eene kleine jaarlijksche uit-
«eering hebben dc twee gemeenten besloten tot 

verbrceding van den weg met l m ,10 en het 
recht ge; tind op dien rand den spoorweg aan tc 
leggen cn nog één meter van den ouden weg 
afgestaan. De weg, die 8 gieters breed was, 
werd dus 9, 1 en behoudt thans 7 voor het ge
wone vervoer. Een enkel besluit van den pre
fect was voldoende; men trad bijna dadelijk in 
het bezit; de schadeloosstellingen werden geregeld 
door de gemeente en, bij moeilijkheden, voor 
den vrederechter gebracht. Er is geene wet 
noodig, die concessie verleent ol de onderneming 
verklaart te zijn van algemeen nut. De minister 
van openbare werken heeft den trein geassimi
leerd aan de gewone vervoermiddelen en onder
worpen aan dc hiertoe betrekkelijke reglementen. 
In vele gevallen zal reeds de bestaande weg breed 
genoeg zijn, vooral op Java, waar van de zooge
naamde karrewegen partij kan worden getrokken. 

Het terrein van Tavaux naar Gronard vertoont 
eene opeenvolging van dalingen en klimmingen, 
die gewoonlijk afwisselen van 15 tot 25 millime
ters per meter. Maar bij de klimming naar den 
top, die de twee dalen scheidt, stijgen die cijfers 
tot 75 m i l l i m e t e r s over 300 meters, tot 58 over 
300 meters, cn 31 over 400 meters; bovendien 
heeft men nog cene klimming van 50 m. m. per 
meter, en eene van 52 tot 60 m. m. per meter 
over eene lengte van 1 kilom. Do klimming van 
60 m. u i . per meter in het dorp Burellcs ligt 
in eene bocht van 50 meters straal; dc andere 
krommingen zijn van 30 meters. Maar in het 
gunstiger terrein van Tavaux naar Moranzy zijn 
de klimmingen van 10 a 15 m. m., behalve drie 
zeer korte van 30 m. m. Daarentegen is hier 
het tracé zeer gewrongen en vertoont vele krom
mingen van 30 tot 45 meters. De afstand der 
spoorstaven is l , u,00, Deze zijn van den vorm 
Vignoles; zij wegen 13 k. g. per strekk. meter; 
hare lengte is 0.00. Zij rusten op eikenhouten 
dwarsliggers van l n , ,50 lengte bij 0m,10 breedte 
en 0m,08 dikte, die onder de einden der rails 
0m,20 breed zijn. Er zijn 7 dwarsliggers ver
deeld over de O1",00. De ballastlaag is slechts 
0ni,20 dik. De draaischijven zijn van hout en ge
smeed ijzer; de put of kelder is in baksteen ge
metseld. De locomotieven, ten getdc van drie 
zijn vervaardigd door de fabriek van Crcusot, vol
gens den type, dien zij in 1807 te Parijs heeft 
ten toon gesteld ouder den naam: machines van 
den weg van Blanzy. Deze machines hebben den 
cilinder aan de buitenzijde; zij hebben vier ge
koppelde raderen van 0nl,70 middellijn; dc af
stand der assen is l m ,25. De middellijn dor ci
linders is 204 m. m. en de zuigerslag 360. De 
gezamenlijke verhittingsoppervlakte is 19 m J ,68, 
waarvan 2,34 van den haard en 17,34 van dc 
pijpen; deze hebben 35 millimeters middellijn bui
tenwerks cn 1,78'" lengte. De rooster heeft cene 
oppervlakte van 0m J ,42. De hoogte van de as 
der stootveeren boven de rail is 0"',58. Deze 
machines hebben geen tender; zij dragen haar 
water en hare kolen; de capaciteit der waterbak

ken is 850 liters, die van den kolenbak 100. De 
machine weegt vol ongeveer 7500 kilogrammen 
en ledig 5700. Gebrek aan tijd belette eene 
krachtiger locomotief met grooter getal gekoppelde 
raderen, waardoor niet meer dan 4000 kilogr. 
op eene as zou hebben gedrukt, te ontwerpen. 
De thans gebezigde zijn niet aanbevelenswaardig 
uit het oogpunt van het behoud van den weg. 
De wagens wegen ledig 2100 kilogr.; do maxi
mum vracht is 6000 k. g. Het bruto-gewicht 
kan dus stijgen tot 8100 k. g. De dienst geschiedt 
met verwisseling van locomotieven. In het slechtste 
weder heeft de eerste machine altijd een wagen 
van 7,5 ton de helling van Burellcs kunnen op
voeren met eene snelheid van 15 kilom. in het 
uur; zeer dikwijls sleept zij er twee. De tweede 
machine vervoert bij gunstig weder 45 tonnen 
bruto. De derde heeft bijna altijd 9',700 de hel
ling van 75 mm. opgevoerd, bij sneeuw, ijzel of 
mist 8l,100. Bij het gebruik van zandbussen 
daalt de aanklemming niet heneden '/„. Dc klim
ming van 75 m. m. is echter in gunstigen toe
stand geplaatst, geheel open, vrij hoog en naar 
het zuiden gekeerd; zij droogt dan ook spoedig; 
het minimum aanklemming is }; die van Burel-
les is daarentegen beschaduwd door heggen en 
hoornen, die de vochtigheid onderhouden ; ofschoon 
zij slechts 00 m. m. per meter bedraagt, is toch 
het miniinum-adherentic !. 

In zes maanden moest het ontwerp van den 
spoorweg opgemaakt, aan alle administratieve 
formaliteiten voldaan cn moesten al de werken 
en het materieel voltooid worden. 

Men moest dus van alle verbetering van het 
tracé afzien, die slechts verwezenlijkt kon wor
den door minnelijke schikking met vele eigenaren 
en pachters, wat in zulk een kort tijdsbestek on
doenlijk was. In dc meeste gevallen zal men de 
te sterke hellingen kunnen brengen tot 3 centi
meters en de stralen der scherpste bochten tot 
100 meters. De baan heeft gekost per kilometer: 

Onteigening van terrein . . 857 franken. 
Aardewerken 2800 » 
Metsel- en timmerwerken. . 1107 » 
Dwarsliggers 1857 » 
Ballast cn leggen van den weg 2500 » 
Spoorstaven met tocbehooren. 7214 » 
Locomotieven, vast cn rollend 

materieel 9357 » 
Algemeene onkosten. . . . 042 » 

Totaal. . . 20334 fr. 
Reken nog iets voor ballast en andore verbe

teringen , en men komt tot 28000 fr. 
De verwisseling van locomotieven heeft gedwon

gen tot een uitgebreid materieel. Bij den spoor
weg van Malaise daarentegen, ook zeer geac
cidenteerd, heeft men óone machine, die in hon
derd dagen vijftien millioen kilogrammen beet
wortelen naar de fabriek voert. Met zulk beperkt 
materieel komt do kilometer slechts op 20 & 
22000 fr. to staan, 
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Verscheidene departementen in Frankrijk, die 
breede spoorwegen verlangen, bieden aan zich 
met den onderbouw te belasten en zoeken eene 
maatschappij, die het overige doen wil en de 
lijn exploiteeren. Nu kost de onderbouw gewoon
lijk 40000 franken per kilom.; de maatschappij 
moet zich een offer opleggen van GO a 65000 
franken minimum. De exploitatie kost haar bo
vendien minstens 6000 fr. per mijl, cn de rente 
van haar aanleg-kapitaal, 65000 fr., tegen een 
intrest van 6%, bedraagt slechts 3900 fr. Om 
dus niet te verliezen, moet zij kunnen rekenen 
op eene opbrengst van 10000 franken per kilom. 
Zulke departementale lijnen zijn zeer zeldzaam. 
Er blijft dus in de meeste gevallen niets anders 
over dan een smal spoor te leggen, en een 
tarief te heffen van 5 tot 6 centen (Ncdeil. cou
rant) per ton en per mijl. Met dc gewone mid
delen kost het vervoer per as van eene ton over 
eene mijl afstands 15 tot 20 centen. Het publiek 
zou dus >/, besparen, of, als de spoorweg ƒ 3000 
per mijl opbrengt, f6000. Is het niet eene 
goede speculatie daarvoor ƒ25000 uit te geven? 
Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn, want 
het geld brengt dan 24% op. (Mm. des ingén. 
civils, 1868). Zie ook Uittr. K. I . v. Ing. 1866. 

Brussel, 20 Jan. 1868. 
S. E. W. lloorda van Eysinga. 

Herinneringen uit het rapport der in
specteurs van den waterstaat van 
27 Sept. 1861, en uit het verslag op 
dat rapport van 27 April 1863 en 
1 Febr. 1864, uitgegeven bij Van 
Weelden Mingelen te 's-Gravenhage. 

In eerstgemeld rapport van 1861 vindt men 
bl. 30 § 78. sliet vereenigd college van het 
polderdistrict Tielerwaard meende aan de aan
dacht des Konings tc moeten onderwerpen de be
zwaren, die het oordeelt, dat bestaan tegen het 
maken der werken tot (zooals het college zich 
uitdrukte) de zoogenaamde verbetering onzer r i 
vieren." 

Na de expositie der aanvoeringen van genoemd 
college, zeggen de Inspecteuren bl. 30 , sub e: 
»Men bad zich dus tegen zware beschuldigingen 
te verdedigen; want er werd niets minder aan
gevoerd dan dat de door den waterstaat aange
legde werken tot beteugeling der killen en het 
vormen eener Nieuwe Merwede, en het dichten 
van het gat van St.-Andries de oorzaken zijn dei-
ondervonden rampen, dat de rivieren door de 
wei ken van den waterstaat bedorven zijn, en dat 
het dus zaak is de rivieren tot hunnen vorigen 
toestand terug te brengen. 

f. it Indien het aangevoerde waar was, dan moet 
men zeggen dat het cene ware ramp voor het va
derland is, dat er cen korps ingenieurs van den 
waterstaat bestaat, waaraan de algemeene rivier-
belangen zijn toevertrouwd, en die bfgeheel on
kundig zijn in hun vak, óf hunnen eed en plicht 
ongetrouw, sinds jaren bezig zijn de rivieren 
moedwillig te bederven in plaats van ze te ver
beteren, cn voorzeker het beste middel zou dan 
zijn, het oppertoezicht over de rivieren hoe eer
der hoe beter aan zulke onkundige en ontrouwe 
ambtenaren te ontnemen, cn de rivieren weder 
aan particulieren of aan zich zelve over te laten. 

g. «Gelukkig echter worden deze aanvoeringen 
door geen enkel bewijs gestaafd, enz. enz. 

De inspecteurs hebben ze toen breedvoerig wc-
derlegd; de uitslag daarvan is te vinden bl, 219 
van het rapport, bijlage n". 4. 

Daar toch vindt men 's ministers beschikking 
van 3 Sept. 1861, n". 125, van den volgenden 
inhoud : 

„De minister van binnenl. zaken krachtens 
's konings machtiging van den i Augustus 1861, 
n". 48, beschikkende op het onder dagteekening 
van den 11 Maart te voren aan Z. M . gericht 
adres van het gecombineerd college van het pol
derdistrict Tielerwaard, waarbij onder 's konings 
aandacht wordt gebracht, dat dc rampen, welke 
in den afgeloopen winter een gedeelte van Gel
derland hebben getroffen, naar het oordeel van 
dit college, het gevolg zouden zijn van daden 
en handelingen van Z. M. regeering en wel be
paaldelijk van de werken op de benedenrivieren 
tot afsluiting der killen, in verband met de vor
ming eener Nieuwe Merwede en van de afslui
ting van het kanaal van St.-Andties. 

«Verzoekende het college naar aanleiding daar
van , dat Z. M. last geve: 

«. »Tot het staken van de beteugeling der 

killen, en tot opruiming van de aangebrachte be
letselen tot afvoering van water en ijs langs de
zen weg. 

h. »Tot wederopening van de gemeenschap van 
de Waal met dc Maas bij St.-Andries. 

«Kn ingeval aan deze wenschen in het belang 
der scheepvaart, niet geheel mocht kunnen wor
den toegegeven. 

c. »Tot het maken van een overlaat door het 
land van Altena. 

"Geeft aan de adressanten te kennen: 
«Dat, ten einde op afdoende wijze, steunende 

op feitelijke toestanden, bet onjuiste en onge
gronde aan te toonen van hetgeen bij velen nog 
een te goeder trouw bestaand dwaalbegrip mag 
genoemd worden, het adres is gesteld in handen 
van dc drie inspecteurs van den waterstaat, on
der wier beheer de beklaagde werken zijn tot 
stand gebracht, cn die uit den aard hunner 
betrekking geroepen zijn, 's Konings regcering 
in zaken van den waterstaat voor te lichten. 

«Dat, na eene overweging van het door die 
hoofdambtenaren , onder dagteekening van 6 Mei 
1861, N°. 144, uitgebracht rapport, door den Ko
ning is besloten: 

1". »Mct de ontworpen cn ondernomen vor
ming eener Nieuwe Merwede én de daarmede 
in verband staande werken , krachtig te doen 
voortgaan. 

2°. sNict terug te komen op de sluiting van 
het kanaal van St.-Andries. 

3°. tüiet over te gaan tot het maken van een 
overlaat door hel land van Altena. 

«Dat, ten einde de Regeering niet telkens bloot
sta , dezelfde zaken tegen dezelfde beweringen 
bij herhaling te verdedigen , de Koning gelast 
heeft, de gronden, waarop de besluiten sub 1, 
% en 3 rusten, te doen kenbaar maken, door 
het rapport van de drie inspecteurs, waarin die 
gronden vervat zijn, mede te deelen aan hen, 
wie zulks aangaat. 

»Dat, ter voldoening aan dien last, cen ge
drukt exemplaar van het rapport der drie inspec
teurs van den 6dcn Mei 1861, N". 144, ter ken
nisneming aan het gecombineerde college hier
nevens wordt overgelegd. 

's-Gravenhage, 3 Sept. 1861. 
(get.) S. van Heemstra. 

' V o o r eensluidend afschrift: 
De Secretaris-generaal 

(get.) J. Schroder." 
Wat vindt men nu later, bl. 12, van het ver

volg op het rapport der inspecteurs? Zie § 5. 
«Evenals het gecombineerd college van den 
Tielerwaard, wendde het college van het pol
derdistrict Culenborg zich ter /.elfder tijd mede 
tot den Koning met verzoek, dat de zaak van het 
dichten der killen in den verdronken Zuid-Hol-
lnndschen waard, aan een nieuw onderzoek van 
deskundigen mocht warden onderworpen," — 
enz. enz. — 

Wat zeggen de inspecteurs daarop ? zie dezelfde 
bladz. 12. 

»Uwe Ecxell. ziet daaruit, dat het niet zonder 
reden was, loen wij in ons rapport van 6 Mei 
1861, N°. 144. op de noodzakelijkheid aandron
gen eener krachtige verklaring, om niet telkens 
dezelfde zaken op dezelfde gronden, bij herha
ling te moeten verdedigen. 

«Die krachtige verklaring werd in dc beschik
king van 3 September 1861, N". 125, genoeg
zaam gevonden. Wij zouden er ons aan kunnen 
houden, en de zaak, als door den Koning be
slist, voor afgedaan beschouwen" enz. enz. 

«Niettegenstaande deze meer algcmeene be
schouwing, vinden wij geen bezwaar de door 
den heer J. C. F. van Hoytema in zijne nota van 
1 October 1861 , tegen ons rapport van 6 Mei 
1861 , N". 144, aangevoerde punten te beant
woorden , en wij mogen ook nu geen bezwaar 
hebben dc meerdere bijzonderheden, waarop in 
het stuk van 0 December 1861 van den heer 
A. J. van Hoytema, gewezen wordt, te behan
delen." 

Toen werd er ook gesproken over eene com
missie van onpartijdige deskundigen. 

Wat zeggen de inspecteurs daarop: 
zie bl. 12 van onderen en bl. 13 van het Ver

volg rapport: 
«Dit verzoek sluit natuurlijk in , dut de onder-

geteekenden (dc drie inspecteurs) door do adres
santen als partijdig worden beschouwd, en het 
is tegen deze qualiflcatie, die wij trouwens ook 
in andere stukken vermeld vinden, dat wij 
krachtig en ernstig moeten opkomen. 

«De ingenieur van den waterstaat, die voor 

het algemeen belang moet waken, staat dikwijls 
op een standpunt, waardoor hij in dat algemeen 
belang sommige speciale belangen moet kwetsen; 
dit behoort niet tot de aangename gedeelten zij
ner betrekking, doch hij mag daarom niet van 
partijdigheid voor het een of ander gevoelen be
schuldigd worden. 

«Het staat dan onzes inziens ook aan het ge
combineerd college van Culenborg niet vrij ons 
hij den Koning van partijdigheid verdacht te wil
len maken. 

«Wijwerpen die beschuldiging verre van ons; 
zij zal ons niet van den weg brengen, die wij 
steeds voor oogen hebben gehad, namelijk: de 
waarheid en het algemeen Rijksbelang." 

De inspecteurs toonen daarbij verder aan hoe 
hierin zelfs in de meer persoonlijke quaestie werd 
misgetast, — waarna ze tot de gevraagde we
derleggingen overgaan. 

Het schijnt niet ongepast, de aandacht op dc 
in het hoofd dezes genoemde rapporten der in
specteurs van 1861—1863 en 1864 opnieuw te 
vestigen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— De koninklijke schouwburg te Hull is in 

den nacht van 5 op 6 Februari eene prooi der 
vlammen geworden. Deze schouwburg werd ge
bouwd, nadat de vorige in het jaar 1859 was 
afgebrand. 

— In eene vergadering van aandeelhouders in 
de Neder- Silezische zijbaan, den 8 Februari te 
Glogau gehouden, is besloten eene baan aan te 
leggen van Sagau naar Sorau. 

— Dc Beiersche regeering wil negen nieuwe 
Staatsbanen aanleggen: van Regensburg naar 
Donauwörth cn Offlngen; van Neurenberg over 
Ansbach naar Crailsheim; van Schweinfurt naar 
Mciningen; van Gemunden eene aansluiting met 
do baan Schluchtern-Obersinn; van Munchen 
naar Buchloe en dc Memminger grenzen; van 
Afschafl'enburg naar Miltenberg; van Ingolstadt 
naar Augsburg; van Rosenheim naar Rühldoif; 
van Neurenberg over Hersbruck naar Baireuth. 
Tot den aanleg van deze lijnen is aan den land
dag eene som van 90.842,000 florijnen- aan
gevraagd. 

— Het model van het standbeeld voor Goethe, 
van de hand van prof. Widnmann, is reeds 
naar de koninklijke gieterij te Munchen overge
bracht, waar het beeld zal gegoten worden. 

—- Het comité tot aanleg van een spoorweg 
over den Gothard legt in den jongsten tijd weder 
eene groote bedrijvigheid aan den dag, om tot 
de verwezenlijking van het ontwerp te geraken. 
Het blijft echter nog steeds eene hoofdqunestie, 
van waar het geld zal komen voor deze reusach
tige onderneming. 

— Te Leipzig heeft een burger van die stad 
eene som van 20,000 th. aan de gemeente ge
schonken , tot aanbouw van arbeiderswoningen. 

— De uitgravingen in dc marmergroeven, in 
de omstreken van Rome, worden ijverig voortge
zet cn leiden tot steeds grootere en verrassender 
ontdekkingen. Dc kostbaarste marmerblokken 
worden naar het Vaticaan overgebracht en de 
Paus wijst daar hunne bestemming aan. Onlangs 
is cene kolom van Afrikaansch marmer ontdekt, 
welke de bewondering gaande maakt, zoowel van 
de Romeinen als van de vreemdelingen. Die ko
lom zal geplaatst worden voor dc kerk van San 
I'ietro op eenige schreden afstands van de plek, 
waar de 11. Petrus, naar men wil, werd gekrui
sigd. Deze kolom zal den naam ontvangen van 
Concile. Het is de schoonste monolieth, die men 
zich denken kan. 

— Te Londen is men eergisteren begonnen 
om dc tunnel tc herstellen, die eenmaal gelegd 
werd tusschen den Tower en Southwark, onder 
de Theems. 

— Het uitgebreide gebruik , hetwelk de Noord-
Ameriknansche nieuwsbladen van den telegraaf 
maken, en de goedkoopheid van den dienst in N.
Amerika ziju merkwaardig. De Nieuw-Yorksche 
dagbladen zijn dikwijls ter helft met telegrafische 
nieuwstijdingen gevuld. De correspondenten tc 
Washington tclegrnphceren hunne brieven, en een 
N.-Amerikaansch blad van den eersten rang behelst 
niet meer in de eerste plaats geschreven correspon-
denticn. Door de Western-Union-tclegraaf maat
schappij , die de voornaamste N.-Amerikaansche 
telegraaflijn bezit, zijn in 18G7 aan de dagblad

pers 294,503,030 woorden geleverd, en wel te
gen ongeveer 10 centen Nederlandsch de 20 
woorden , en in het geheel heeft dit 521,509 dollars 
opgebracht. De dienst werd meestal des avonds 
laat verricht, en ten gerieve der dagbladpers is 
de opgegeven prijs ongeveer één derde of één 
vierde van het gewone tarief. Het aantal nieuws
tijdingen, welke langs de genoemde lijn in 1867 
zijn overgoseind, overtreft, naar men zegt, het ge-
geheele aantal berichten, welke door al do tele
graaflijnen van het vasteland van Europa in 1860 
waren overgeseind, cn toch bedroeg dc opbrengst 
daarvan 11,597.632 dollars. In de Vereenigde-
Staten zijn 4126 telegraafkantoren; d. i . één 
voor elke 7549 inwoners. Meer dan 100,000 mijlen 
telegraafdraad, waaronder 265 onderzeeschc kabels, 
zijn in werking. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. de koning heeft bewil

liging verleend tot oprichting der naamloozc ven
nootschap Ulile dulci, voor de stichting en exploi
tatie van eene concertzaal en aanhoorigheden in 
de Bazarstraat alhier, overeenkomstig de daar
voor vastgestelde statuten. Naar wij vernemen 
hebben dc oprichters der vennootschap zich dezer 
dagen den eigendom verzekerd van 630 D ellen 
gronds, ten einde op den rechtervleugel v a n het 
gebouw, over zijne volle lengte, cene vrije pas
sage met de noodige in- cn uitgangen te kunnen 
doen aanbrengen, evenals langs den linkervleu
gel was ontworpen. Het gebouw zal dientenge
volge van alle zijden vrijstaan niet alleen, maar 
ook zoo voor voetgangers als rijtuigen overal 
even gemakkelijk toegankelijk zijn. Met de 
voorbereidingen tot den bouw op het terrein zelf 
is reeds een aanvang gemaakt. 

— Wij vernemen, dat na langdurige onder
handelingen tusschen het Belgisch en het Neder
landsch gouvernement gevoerd, onze Regeering 
er in heeft toegestemd aan de Belgische vergun
ning te verlecnen tot het maken van een spoor
weg van Antwerpen naar Duitschland over Ne
derlandsch grondgebied. Deze spoorweg zal dc 
kortste verbinding zijn tusschen Parijs en Hamburg. 

Dordrecht, 22 Februari. Omtrent de wijzi
ging in het personeel van staatsspoorwegen ver
neemt men, dat omstreeks Mei a. s. de sectie
ingenieur Simons verplaatst zal worden naar 
Rotterdam en vervangen door den sectie-ingenieur 
van Hasselt, die belast zal zijn met den boven
bouw van de brug over de Maas, terwijl de 
adjunct-ingenieur Sandberg bij de uitvoering van 
het station zal worden geplaatst, waarvan , naar 
wij mcenen, het ontwerp gemaakt wordt door 
den opzigter Eeltjes, onder leiding van den eerst
aanwezend ingenieur Michaelis. Tegen dien tijd 
zullen de grondwerken voor den spoorweg, tus
schen Willemsdorp cn Dordrecht, ongeveer vol
tooid zijn. 

Varia, 
De duur van spoorweg-materieel in Indië. 

De hoofdingenieur van de East Indian line tracht 
in zijn verslag over 1807 den levensduur van elk 
gedeelte van den bovenbouw eener Indische spoor-
weglijn te bepalen. Het tijdstip is nog niet ge
komen , waarop dit niet eenigen graad van ze
kerheid kan worden vastgesteld, maar daar in 
Dec. 1. 1. cen gedeelte van achthonderd kilome
ters der genoemde lijn sinds tien jaren voor het 
verkeer was geopend geweest, tracht hij den tijd 
van duur te schatten door mede te deelen , welke 
vernieuwingen van in den aanvang gelegde stuk
ken hebben plaats gehad. De vernieuwingen van 
rails is geweest 1 per cent in tien jaren , van 
dwarsliggers 50 per cent, van stoelen 20 per 
cent, van nagels 60 per cent. De uitkomsten 
zijn niet ongunstig, want de te bereiken ouder
dom van een ligger was aanvankelijk gesteld op 
tien jaren, terwijl er nu in zulk een tijdsverloop 
slechts 50 percent (in plaats van 100 %) zijn 
vernieuwd geworden. De aard van den grond 
kan grooten invloed hierop uitoefenen, en een 
zachte dennenhouten ligger zal bij druk vervoer 
eerder versleten zijn dan een harde van de hout
soort sal, maar sinds de weinige verloopene ja
ren zijn de vernieuwingen binnen de matige 
grenzen gebleven van 0,1 tot 7,7 per jaar, 
wat een vermoedelijken duur van 15 jaren als 
gemiddelden leeftijd aanwijst. De heer Power 
schat de drukte van het vervoer gedurende deze 
tien jaren op zestien millioenen asmijlcn [Engel
sche mijlen], die 32000 treinen vertegenwoor
digen, welke, indien zij gemiddeld 400 ton we

gen, cen cijfer van 12,800,000 ton geven, die 
over eiken dwarsligger en stoel zijn gegaan; 
in dc stations echter veel meer. E<m percent 
slijting van rails is geene onbevredigende uitkomst 
voor zulk een ontzettend gewicht, maar de slij-
ting gaat daaglijks sneller voort en zal vermoe
delijk spoedig in geometrische verhouding toene
men , daar de vernieuwing in 1863 is geweest 
0,0C, in 1865 ongeveer 0,22 en in 1867 0,15 
percent. — De raming van 400 ton per trein 
schijnt veel te hoog. 

Volgens het tijdschrift (the Engineer), waaraan 
wij deze mededeeling ontleenen, voldoen Greaves' 
gietijzeren potten als steunpunten onder de rails 
in de «Noordwestelijke Provinciën'* van Britsch 
Indië niet. Wij zeggen dit, omdat wij ze vóór 
anderhalf jaar in dit Weekblad voor Java hebben 
aanbevolen. 

Correspondentie. 
Het verslag van de oprichting en eerste ver

gaderingen der afd. Leiden, van de maatschappij 
tot bevordering van bouwkunst, zal in een vol
gend nummer worden opgenomen. 

en. 
Aankondigingen 
Haandag , t Maart. 

Eiifihui7.cn, i<'ii 12 ure, up het raadhuis: dc levering 
vau 15,000 hcclc eu L400 halve Uralmntschc straatkeieu. 

Bergen-op-Zoom, teu 12 ure, hij Timbus iu de Draak: 
de verbouwing vau het winkelhuis vau den heer de Dijcker. 

Amsterdam, teu l ' / 3 ure, iu het stationsgebouw vau 
de Huil. IJzeren Spoorwegmaatschappij: het mukcu van ge
plaveide truttuirs op de statious Helder cu Alkmaar. 

Dinsdag, 2 Maart. 
's-llertogcnbosch, teu l O ' / i ure, aau het provinciaal 

bestuur: het bcplantcu met eikeu, beukeu eu iepen hees
ters vau ecu gedeelte vau deu Rijks grootcu weg, 1ste 
klasse, u°. 3, under de gemeenten Oosterhout cn Tete-
ringcu. 

Lcu th , hij Nijmegen, teu 11 urc, hij W. Lem: dc ver-
betcriug cu gedeeltelijke vernieuwing van de kerk, met bij-
lcvcriag vau de benoodigde materialen, uitgeuomcu mctsel-
stccnen, zand en 100 mud gebluschte kalk, die door het 
kerkbestuur hg dc kerk worden geleverd. 

l ' . M . teu 11 ure, iu het Logement van J . F. Erdkamp: 
het bouweu van een raadhuis voor de gemeente Kist. 

Woensdag, 3 Maart. 
Bcetstcrxwaag, door kerkvoogden vau dc llerv. ge

meente: het afbreken vau de bestaande cn het weder op-
bouwca eener nieuwe kosterswoning, 

Bolsward, ten 12 ure, ten raadhuize: het maken 
van twee nieuwe houten bruggeu, iu pluats van dc stecuen 
pijpen, genaamd de drie posten cn dc zwarte brug, gelegen 
aan cu in den Grooten Dijlakkcr te Bolsward. 

's-Ilage, teu 12 ure, aan het ministerie vau biuueul. 
zaken: het leveren van gzerdraad, isolatorstangcn, koper
en zinkwerk, bruinsteen, salmaniac, cokes, gereedschappen, 
cuz., ten diensten van dc Ryks-telcgraaf iu 1869. 

Haren, (Groningen), teu 3 urc, ten raadhuize : het bou
weu van eeue vaste brag, ter vervanging van de bestaande 
Gliiiimer-klapbrug over het Hoornsche Diep. 

Mrijp, bij Eindhoven, ten 3 urc, dour den heer Elias: 
het houwen eener stoomweverij met annexe gehouwen. 

Donderdag, 4 Haart . 
Arnhem, ten 12 urc, aan het prov. bestuur: lo. het 

van buiten verwen der provinciale gebouwen te Arnhem, in 
1869, en 2o. het doen van ccnigc vernieuwingen aan die 
gebouwen, mede iu 1869. 

'•-Hage, ten 1 2 urc, aan' het ministerie van binnenl. 
zaken i het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der 
vaste cn beweegbare bruggen in deu spuurweg van Creve-
coeur naar 's-liosch. 

's-Ilage, ten 1 2 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het bouweu bij Aruhem van ceuc sigunalwachters-
wouiug ten behoeve van den staatsspuurweg Arnhem— 
Leeuwarden, 

Haarlem, ten t'£lj., urc: aau bet prov. bestuur: het on
derhoud van het palcis vau justitie tc Amsterdam, gedurcude 
dc jaren 1809, 1870 eu 1871. 

Vri jdag, A Maart . 
Hindelopen, door het dijksbestuur van het waterschap 

Hcmclumer Oldchnaert eu a. h. zeedyken: lo. het maken 
vau ceuc stcenglooiiug aan de waterdgken, beuoorden Sta
voren, ter vervanging der zuidelgke of laatste 50 cl paal
werk aldaar, iu een pent,; 2o. het leveren der daartoe bc-
noodigde 150 last brik, iu drie perc.; 3o. het leveren der 
daartoe beuoudigdc 400 last zuilcnbasalt, iu ecu perceel. 

V l l a g e , teu 12 ure, aau hut iniuisterie vau bmu.zaken: 
het leveren, bereiden tegeu bederf, vervoeren cn opslaau 
vau telegraafpalen, schoren eu schoorpalcn, ten dienste vau 
deu Rgks-tclcgraaf in 1870, 

Flnstcrwold , ten 3 urc, op het raadhuis: het leggeu 
vau ecu kunstweg op deu kerkweg aldaar, ter lengte van 
3082 ellen, in een perceel. 

Zaterdag , A Maart . 
Amsterdam, ten 12 ure, iu het wapen van Utrecht, 

bg' de wed. Ijnière: het driejarig onderhoud en eenige her-
stelliugeu aau dc twee schcpradmuleus, schuur cn bruggeu 
iu deu polder Groot-Üuivcudrceht. 

Nchledam, tuit 12 ure, teu raadhuize: het maken, 
leveren cu stellen van eene g'zercu dubbele ophaalbrug over 
de Scliic. 

Kuluerwold , door den beer Meeuwes: het bouwen van 
cene bocrenbebuizinge cn schuur aan den straatweg te 
Havcltc. 

Maandag, 8 Maart . 
Dordrecht, teu 12 urc, ou het raadhuis: het opbreken 

vau oude cu leggeu van nieuwe kei- cn klinkerstrateu, van 
af 1 April 1869 tot 31 Maart 1870 of 1871. 

Woensdag, 10 Maar t . 
Leeuwarden, teu ll1/} »»', iu het geniccutchuis: het 

leveren cu stellcu vau eeue ijzeren vuet-draoibrug lang 
24,50 el. 

Zlcrikzec, ten 12 nre, ten gemcentchuize: het bouweu 
van een gebouw voor de nog benoodigde lokalen ten dieuste 
der hoogere burgerschool aldaar. 

Donderdag, 11 Haart . 
's-Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van biuu.zakeu: 

het maken leveren eu opstellen vau 6 draaischijven vau 4.80 
cl diameter. 

VrUdag , 12 Maart. 
Lemmer, ten 11 ure, iu het logement de Wildeman: 

het verhoogen cu verzwaren vau ceu gedeelte zeedijk, ten 
westcu vau dc Lemmer, over dc lengte vau 850 é l , met 
cene bazalt- cn balstecuglooiiug op de buitcudoceeriug, over 
circa 19.000 vierkaute cÜcu. 

Maandag, 15 Maart. 
Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: bet onder

houd cu de vernieuwingen van het materieel van het braud-
wezen der gemeente Amsterdam, gedurende tien jaren, 

Dinsdag, l O Haar t . 
A l k m a a r , teu 12 ure, op het raadhuis: lu. het onder

houden van alle gemeente-gebouwen, scholcu, bruggeu, ri
olen cn verdere gemeentewerken cu het mnkcu vau ceuigc 
vernieuwingen aan die gebouwen; 2o. het vernieuwen vau 
eenige straten; 8o. het doeu van eenige vernieuwingen aau 
bruggen en overzetvceren eu bet vernieuwen van ecu ge
deelte beschoeiing langs het kanaal; 4o. het leveren en ver
voeren vau de benoodigde materialen voor de buitenwegen 
eu voetpadcu; 5o. het opbouwen van eenige gebouwen eu 
werken. 

Donderdag, 18 Haart . 
Utrecht, teu fa 1/, ure, iu het stationsgebouw: dc leve

ring vau bij dc exploitatie gebruikt wordende materialen. 
Afloop van aanbestedingen. 

Amsterdam, 12 Febr.: het maken van drie vaste hou-
teu bruggen in den Oost-Eiuder-Poclpolder, under Aalsmeer 
Vau de 15 lnschrgviugsbiljctten, was het laagste ad ƒ3995 
van den heer J. P. van Eibergen, te Haarlemmermeer. 

Amsterdam, 1 . » Fcbr.: het buuweu van eenige steencn 
wallen langs verschillende grachteu in 2 percceleu. Minste 
iuschrijvers: voor het eerste perceel de lieer C. Rietsuy'der 
ad ƒ 34,600 eu voor het tweede perceel de heeren Gebrs. 
Schoouenburg ad f 27,400. 

Eibergen , 16 Fcbr.: het bouwen vau cene school. Ingeko-
mcu9 iuschrijviugsbiljctten, waarvan het laagste ad f\ 1,300 van 
deu heer H. G. Waaudcrs, te Tic l , aan wieu het werk is 
geguud. 

Zler lkzee, 17 Fcbr.: het bouweu vau eeue jougejvf-
vrouwcuschool. Aannemer dc heer J. vau der Liudeu, al
daar , voor ƒ 5277. 

' s- l lagc, 18 Fcbr.: lo. het makcu vnu gebuuweu eu 
eenige audcre werken aan bet hoofdmngaziju eu dc centrale 
werkplaatsen te Zwolle. Inschrijvers warcu dc Ui l . J. 
Jaarsma, tc Sucek, ƒ 115,489; E. R. Kuipers, tc Heereu-
veeu, ƒ 114,400; P. Kempenaars, te Udenhout, / 112,668; 
G. v. Bcrkum, te Aruhem, ƒ 112,630; S. Hendriks, te 
l'anucrden, ƒ 112,500; A. \V. Lensink, te Arnhem,/109,400; 
J. C. 11. dc Brain, tc Vansscu,f 108,685; S. v. d. Kamp, 
te Leiden, ƒ 108,670; A. v. d. Beek Az., te Meeuwen, 
ƒ 105,900; A. O. Vink, te Utrecht, / 104,863; I. C. Slebe, 
te Haarlem, / 104,000; \V. Beckers, te Oudeubosch , 
ƒ 103,500; B. W. Trooster, te Zwolle, / 101,933; H . Ta
verne, te Hengelo, / 101,789; E. Wansink, te Arnhem, 

ƒ 99,900; I. 1L Keijzer, te Lecuwardeu, f 96,900; G. Keg', 
te Rotterdam, / 95,550; I. C. v. d. Heuvel, te Utrecht, 
ƒ 93,876; 1. Vernimmcu. te Druuen, / 89,900; H. J . v. 
Ënst, te Zwolle, t 89,888; — 2o. het maken van eeue 
wachterswouing voor deu spoorweg tusschen Utrecht en Cu
lenborg, G. T. Kampschreur, tc Vlissingen, j 3200; W. dc 
Graaf, te Houten, ƒ 25Ü0. 

Zwol l e , IU Fcbr.: het bouweu van ecu pakhuis voor 
de firma van Engelen & van Laer. Ingekomen 10 iuscbrg-
vingsbiljcttcu, als i 

J . Lubbers, te Zwolle f 5799.00. 
W. F. fireman. „ „ „ 5790.00. 
D. J . v. Kcppel, „ „ „ 5466.00. 
J. Kroeze, „ „ „ 5429.00. 
J. F. Schoemakcr, „ „ „ 5386.00. 
l i . II. Trooster, „ „ „ 5378.00. 
L. Krook, „ „ „ 5325.00. 
D. Bruine, „ „ „ 5184.00. 
J. dc Groot, „ „ „ 5093.00. 
G. Schutte, „ „ „ 4649.00. 

Aangezien het iuschrnviugsbriefje van den heer G. Schutte 
ongeteekcud was, cn net nedrag van het later vertoonde 
geteckcudc briefje uiet overeen kwam met hctt in de bus 
gevoudeue, heeft dc heer uitbesteder dc laagste iuschry'ving 
voor nietig verklaard cu het werk geguud aau den daarop-
volgcndcu inschrijver, J. de Groot, voor / 5093.00. 

Assen, 23 Febr.: het ouderhoud van de ry'ks groote 
wegen in Drenthe, met de daarbij behoorende rijks-tele-
graallijuen tot 31 Dec. 1872. Van de zes inschrijvers was 
de hoogste L. Vcuniuk ad f 84,390 en dc laagste H. Win
ters ad f 64,380, beiden aannemers tc dezer stede. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS DER GE

MEENTE ELST, zullen op Dingsdag den 2d™ 
Maart 1869, in het Logement van J. T. ERD-
KAMP to Eist, in het openbaar aanbesteden: 

het bouwen v a n een R A A D H U I S 
voor de Qemeente E i s t , met daartoe 
behoorende Grondwerken , met in 
begrip v a n alle benoodigde Mate r i 
alen en Arbeidsloonen. 

Het bestek is van af den 20 Eebruarij ver
krijgbaar bij den Bockhandelaar G. W. VAN DER 
WIEL te Arnhem, tegen betaling van f 1. De 
teekeningen liggen van af dioa datum ter inzage 
aan de Gemeente-Secretarie tc Eist, terwijl in
lichtingen zijn te bekomen bij de Architecten 
VAN GENDT te Arnhem. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 1 Maart 1809, des voormiddags ten 
11 ure. 
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Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS v»N DE 

GEMEENTE LEEUWARDEN hebben het voornemen, 
op Woensdag den 10 Maart 1809, des voormid
dags ten l l 1 / , uur, in het Gemeentehuis aldaar, 
publiek aan te besteden: 

Het leveren en stellen van eene 
IJZER E N V O E T - D R A A I B R U G , 
lang 24.50 el. 

Bestekken en inlichtingen zijn, op franco aan
vrage, eiken werkdag te bekomen bij den Ge
meente-Architect van 's morgens 9 tot 's avonds 
6 uur. 

De inschrijvingsbillctten moeten den 9 Maart 
e. k., uiterlijk 's avonds te acht uur, aan dc 
Secretarie der Gemeente franco bezorgd wezen. 

Leeuwarden, den 25 Februarij 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D I R K Z E P E R . 

De Secretaris, D E S W A R T . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
15 Maart 1869, des middagsten 12 ure, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het onderhoud en de vernieu
wingen van het MATERIEEL 
VAN HET BRANDWEZEN der 
gemeente Amsterdam, gedurende 
tien jaren. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in een der localen 
van de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken,) 
op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij den Heer Secretaris van den Brandraad op 
het Raadhuis, en aan den Timmertuin der Ge
meente, op het Bureau van den Heer Directeur 
van het Materieel van het Brandwezen, des vóór
middags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 5 Februarij 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. -

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mathemathische en Physisclïe 

INSTRUMENTEN. 
ARNHEM, 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 Metallieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

IIAVELAAR, m\\m k KAISER, 
C I V I E L I N G E N I E U R S 

TE 

Utrecht, Luik en Ehrenfeld, bij Keulen. 
Technische Bureaux voor de vervaardiging van 

projecten voor Spoorwegen, Bruggen, Pa-
. brieken, Waterleidingen, Rioolstelsels, enz. 

«n üet leiden van de uitvoering dier werken. 
.", zij. 1 bèi'ast,en zich ook met de bestelling en 
keuring van alle Bouwmaterialen en 
Ma ohines. 
Hf I T 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- en Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekenen, cnz. 

Ransome's Patented Solutions, Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratic van 
verweerden Hardsteen, enz. 

Ransome's Patent Pree-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, Bevan &Sturze, 
Bonncr-Hütte-Vercin, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 

Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

IJZEREN I0LENR0EDEN, 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

h i j < H i : H i f i . I I . P O T , 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bij wie reedH 500 roeden gemnakt zijn 
van verschillende lengten tot 

103 A milt. vt. 
'en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 

van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

Door IS. AN. NIJHOFF & ZOON te Arnhem, 
is uitgegeven en algemeen verkrijgbaar gesteld: 

F. B E C K E R , 
Voorschriften voor de bediening en 

het onderhond van Stoomma
chines en Stoomketels. 

Prijs 5O Cents. 
Deze voorschriften, gedrukt in don vorm cener 

tabel, zijn bestemd om in de Machinekamer te 
worden opgehangen, tot dagclijkscb gebruik van 
Machinist cn Stoker. 

De ondergeteekende heeft de eer aan Heeren ARCHITECTEN, INGENIEURS, AANNEMERS en 
LEIDEKKERS te bcrigten, dat eene nieuwe lading PUI tl A K W A L I T E I T 

B L A A U W E E N G E L S C H E D A K L E I J E N 
voor hem te Botterdam is aangekomen, terwijl nog verschillende ladingen voor hem naar die 
plaats zeilende zijn, en oflereerl hij dien ten gevolge tot .11 IJ V l ' I t l . l ' / . l ' . V : 

I t l nmiwe Engelache Dakle i jen , 14/28, 15/30, 21/30, 33/18, 33/25, 30/18 . ,, ,. 
30/21, 30/25, 40/20, 40/25, 51/28, 50/28 c t c ' U s n " m « e r s ' 

Prijscourant en Monsters worden op franco aanvrage verzonden door den ondergeteekende , 
alsook door de Heeren. 

ALBERT OTTEN «Sc Co., 
DEPOTHOUDERS, 

Rotterdam, IloamiUt», !•'</* 1 .Vb. ion. 
J . W I L F E R T , 

Handelaar in Engelsche en Fransche Dakleijen , Keiden. 

PORTLAND CEMENT. 
van de Heeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ehrenfeld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de Saar; VUURVASTE STEENEN, GIPS, 
GEBAKKEN BUIZEN, SCHOORSTEEN-POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie-ken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
le Rotterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne, dat de Cement van de Heeren DIJCKERIIOFF & ZONEN 

te Amöneburg 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 byna uitsluitend gebezigd, zoowol voor Cementmortcl als voor beton. De 
Cementmortel werd zamcngesteld uit 1 deel Cement en 2 doelen 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 vorsteening 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 prooven 
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 aanwezendc Ingenieur, 
V A N DEN BERGH. 

NB, Ook de volgende Heeren kunnen zich, 
men met bovenstaand attest vereenigen 
deugdelijkheid verkregen: \ 

II. VON ESSEN 
A. VAN CUYLENBUKG, SUuls-Architcct 
F. W. VAN OENDT JGz. . 
G. J. VAN G E N D T . . . . 
H. A. DUFFELS 
G. DE RONDE & ZOON . . 
G. C. EVENWEL SCHAKEL 
S. H . JUKGENS 
J. VAN DER NET . . . . 
C. J . SCHOTEL 
P. VERHOEVEN 
J. VAN L1TH J ' . . . . . 
MOUTON & DE WIJS. . . 
E. SARABER 
II. CRAMER 

Amsterdam. 
Arnhem. 

Delft. 

Dordrecht. 

t-Gravenhage. 

Rotterdam. 

wat de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko-
, als hebbende ook zij de overtuiging van derzolver 

F. DEKKER Rotterdam. 
W. VAN GOOR 
J. VAN IIAAREN 
J. KNETEMANN 
II. A. L1EUWENS 
II. WEYMANS LIGTENBERG . 
A. WELS 
A. WJLI.EMSE Souburg bij Middelt. 
D. DE LANGE Vlaardingcn. 
J . VERKUYL QUAKKELAAR . Vlissingen. 
A. F. v. SE'I'ERS Vucht bij 's Bosch. 
H. HAAR Wageningen. 
J . REMMERSWAAL Wassenaar. 
B. REINDERS, SUrds-Architcct . '/.tootle. 
B. H . TROOSTER. 

• Uitgegeven tc Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKEN ES & O . te Amsterdam, — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. ï 0 . 10 . 

ferataijal geregeld ieierea Zaterdag bij 
I). A. THIEME to Arnhem. 

Prijs per 3 maanden frante p.p. / 1 . 6 5 . 

6 Maart 1860. 

le i aieneerl lick mr eel jaargang. 
Urerleiliêi kul» / -.SO pergenui refel 

el / - . IS raar legel ea ren I 0 . 

™ O I A D vooi AECHITECTEÏ, I I G - E n E I J E S , FABRIKANTEN AATOJÏERSeiiWERKBAZEIY. 
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, H. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, H. P. VOGEL. 

Herinneringen uit het Verslag der 
Commissie van 1856 tot onderzoek 
over den verhoogden waterspiegel 
op de rivieren de Waal en Mer-
wede, uitgegeven bij Van Weelden 
en Mingelen in 1858. 

Bij de herinneringen uit de rapporten der In
specteurs van den Waterstaat in ons vorige nom-
mer gemeld, schijnt het niet ongepast nog de 
volgende uit een ander verslag te voegen. 

De commissie, die in 1857 rapport uitbracht, 
bestond uit acht leden, waarvan maar drie in
genieurs van den Waterstaat. Onder do andere 
leilcn tolt men het lid van de Tweede Kamer, 
aan wien men in den laatsten tijd het denkbeeld 
verschuldigd is , dat cr een verschil bestaat tus
schen de ofïiciëele waarheid en de waarheid, aan 
welk lid de tegenwoordige commissie voor een 
groot deel haar aanzijn verschuldigd is. 

Op bl. 4 van het verslag leest men : 
«Voor zooverre deze werken (die van de Nieuwe 

Merwcde) zijn uitgevoerd, laat zich het wel slagen 
van eenen te vormen regehnatigen nieuwen rivier-
tak niet meer betwijfelen. 

Deze riviertak, eenmaal in vermogen krachtig 
geworden, wordt door velen beschouwd als be
vorderlijk te zullen zijn aan de belangen dei-
rivier bij ijsverstoppingen en bij hoog opperwa-
ter, terwijl dc Oude Merwedc voor dc scheep
vaart reeds zooveel verbeterd i s , dat dienaan
gaande de aangewende middelen, als ware bet 
uitsluitend daarvoor alleen, moeten worden ge
zegd met goeden uitstat/ bekroond tc zijn." 

Op bl. 12: 
»IIct eerste en incest voor dc hand liggend 

denkbeeld , om ter wegneming der' ingebrachte 
bezwaren, zoowel aan dc killen als bij St.- An-
dries, alles weder in den vroegeren toestand tc 
brengen, door het wegnemen of sloopen der ge
maakte werken, kon bij de commissie geen ern
stig punt van overweging uitmaken, zoomin 
als het gepast geacht wordt, in dit verslag zoo
danige voorstellen verder.too to lichten ofte ont
wikkelen. 

»De groote rivierverbctcringen, waarbij ccn 
zoo groot gedeelte des lands ccn ovorwegend be
lang heeft, mogen niet achterblijven, al ontstaan 
daardoor plaatselijke bezwaren , cnz. 

En verdei': 
«Ofschoon door den aanlog van hot kanaal van 

Steenenhoek de waterafvoer van de Lingo zeer 
aanmerkelijk werd verbeterd , begon men echter 
eenige jaren later in tc zien, vóórdal nog aan 
de beteugeling der killen gewerkt werd, dat die 
afvoer nog tc wenschen overliet, enz. 

Bl . 14: 
»Wel is waar stond ook zonder die beteuge

ling (der killen) ceno opstuwing der Merwedc tc 
Wachten, eene opstuwirrg wellicht grooter dan de 
thans beslaande en van meer ver uitziende ge
volgen. 

»Mcn behoeft slechts de kaarten in tc zien, 
don toestand van het Bergsche veld of Biesbosch 
voorstellende, in 1099, 1730, 1833 en 1850, 
om dc overtuiging te verkrijgen, dat vooral in 
de laatste twintig jaren de aanslibbing der kil
len zoodanig toenam , dat het tijdstip niet meer 
verwijderd te achten was, waarin dc killen ge
heel onmachtig zouden worden eenig merkbaar 
deel der Waal- cn Maaswateren af tc voeren, 
vooral bij hoog wintorwater, ten gevolge van 
ijskaring; welke schromelijke gevolgen daaruit 
voor de landen van den rechter Merwede-oever, 
en in de eerste plaats voor de Alblasserwaard 
cn Tielcrwaard waren tc vreezen, behoeft hier 
niet ontwikkeld te worden. Het is niet te veel 
gezegd, door te stellen, dat het lot in 1421 
aan den Zuid-Holl. waard overkomen , misschien 
binnen korten tijd dat van dc overzijds gelegene 
landen zou kunnen worden. Eene ramp , waarbij 
dc thans ondervonden opstuwing aan Steenen
hoek in het niet verzinkt." 

De Commissie van 1850 heeft bl. 17 tot mid
delen van voorziening, in het belang der water
lozing van Steenenhoek cn de Linge aanbevolen: 

a. »Door allo beschikbare middelen, zoo spoe
dig als dc voorzichtigheid het toelaat, de Nieuwe 
Merwedc over hare geheele uitgestrektheid aan 
hare bestemming te doen beantwoorden, cn hare 
verruiming door uitbaggering krachtig te bevor
deren." 

b. «Aan dc Oude Morwedo rlic verbeteringen 
cn opruimingen tc doen uitvoeren, die door op
zettelijke opnemingen zullen worden aan de hand 
gegeven." cnz. 

c. »Om dc lozingsmiddelen tc Asperen, te 
Gorinclrem cn te Steenenhoek te vermeerderen, 
cn bovendien op hot laatstgenoemd punt, door 
een krachtig stoomgemaal den waterafvoer te be
vorderen." 

d. «Door dc rivier dc Linge door verbrecding, 
afsnijding cn opruiming tc verbotcren." 

Aan de door de Commissie sub. a., b. cn c. aan
bevolen middelen, word sedert dien tijd voldaan. 

Men mag dus nieuwsgierig zijn naar do nieuwe 
middelen, die de nieuw bcnoenrdc Commissie zal 
aanbevelen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De prefect van de Seine heeft zijn jaar-
lijksch budget openbaar gemaakt met een ver
slag over dc werken, die voltooid of onder ban
den zijn. De brug vair Ncuilly wordt hersteld; 
cn drie nieuwe zullen eerstdaags gebouwd wor
den tot verbinding mot tie Tuilericcn, den Louvre 
cn den nieuwen boulevard Saint-Germain. Er is 
veel gedaan oir er wordt nog veel gedaan tot 
verbetering van de vaart op de Seine; tal van 
stuwen zijn omgelegd tusschen Parijs cn Montc-

reau en op de Yonne tusschen den mond van 
het Canon" </e Bourgogne cn Montcreau , cn als 
de uitbaggering van de rivier zal zijn afgeloopen, 
zal de scheepvaart tusschen Lvon en Parijs onaf
gebroken kunnen plaats hebben. Nieuwe lan
dingsplaatsen zijn aangelegd of in aanbouw op beide 
oevers van de rivier boven en beneden Parijs. 
De nu voltooide werken te Surcsncs zullen aan 
de vaart, behalve in buitengewone omstandighe
den , ccn diepgang van meer dan twee ellen ver
zekeren van bet eene uiteinde van Parijs tot hot 
andere. De verbloeding van de Manie, die te Cha-
renton in dc Seine valt, is bijna afgeloopen over 
eene lengte van meer dan vier Engelsche mijlen. 
De spoorweg om de stad en zijne gemeenschap 
met dien van Autcuil zullen binnen weinige maan
den geëxploiteerd worden. Het meeste werk ge
ven de gewone wegen, die naar de hoofdstad 
leiden; overal zijn de ingenieurs bezig met ze 
rechter, breeder en vlakker te maken. Het ont
werp van eene groote begraafplaats voor Parijs, 
op eenigen afstand van de stad, wordt nog be
studeerd, cn haar aanlog is slechts cenequaestie 
van tijd ; bijna al de bestaande kerkhoven in de 
hoofdstad zijn overvuld; te Montmartre worden 
geene nieuwe kelders geopend, en dc begraaf
plaatsen in de buitenwijken zijn niet ruim genoeg 
om de dooden van Parijs op te nemen; ook zou 
hot te kostbaar zijn zo te vergrooten. Het is daar
om bijna zeker, dat het ontwerp van c'cne en
kele groote begraafplaats voor het departement 
van do Seine, met spoorwegdienst, binnen zeer 
korten tijd tot uitvoering zal komen. Het riolen-
net zal voltooid worden door don aanleg van 
nieuwe in al de buitenwijken; de watertoevoer 
neemt van alle kanten toe. Wij zijn niet over
tuigd , dat al de groote vervormingen, die Pa
rijs in de laatste vijftien jaren ondergaan heeft, 
even verstandig zijn ; wij gelooven , dat het wijzer 
ware geweest het geld nog meer te besteden voor 
dc gezondheid cn wat minder voor vertoon, maar 
men moet toch prijzen, wat voor dc reinheid 
van de stad en voor de gezondheid van de be
volking gedaan werd, cn wij hopen, dat de Kei
zer cn zijn krachtige helper' Haussniann mogen 
blijven leven om Parijs te verlossen van zijne 
twee grootste plagen: den nachtwerker en den 
voddenraper', die den dampkring vergiftigen van 
1 Januari tot 31 December. Het ledigen van 
een secrectput is reeds walgelijk genoeg, maar 
hot is nog niets in vergelijking met de wijze, 
waarop men zich ontdoet van allerlei afval uit 
do huizen, die vroeg in den morgen of laat in 
don nacht in de goten worden geworpen, en door 
arme schepsels met een haak worden dooreenge-
woold, totdat de uitwasemingen van vergane 
groenten, verrotten visch en andere bcdorvene 
zaken zich geheel hebben vermengd met de lucht, 
die men inademt. Hot bestaan van zulke ano
malieën in het keizerlijk, kicsch Parijs, na de 
ontzettende uitgaven voor- verbeteringen en verfraai
ingen, is te ecncnnmlc onverklaarbaar, 
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— De uitslag vau de beoordccling der ontwer
pen voor het museum te Stuttgart, waarvoor 
eene prijsvraag werd uitgeschreven, is dezer da
gen bekend gemaakt. Dc eerste prijs van 1200 
florijnen werd aan de architecten Von Ciroszhciin 
en Schwarz te Berlijn, cn dc tweede van 800 flo
rijnen ann het ontwerp van professor II. Wagner 
te Stuttgart toegekend. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver
leend tot wijziging in de statuten van de naam
looze vennootschap: Nederlandsche cement-
steenfabriek tc Dclfshavcn, thans te vestigen 
te Vrijenban nabij Delft. 

— De minister van marine heeft ter kennis 
gebracht van belanghebbenden , cn zulks met wij
ziging der advertentie, voorkomende in de Ne
derl. Staats-Courant van 7/8 Juni 1808, N». 134, 
dat in het jaar 1870 ccn vergelijkend examen 
zal worden gehouden voor drie plaatsen van as
pirant-ingenieur bij de marine, volgens het pro
gramma en de verdere voorwaarden in de boven 
aangehaalde advertentie medegedeeld. 

— Volgens een schrijven uit 's-Hage aan de 
Middelb. C.t. heeft dc minister van binnenland
sche zaken bij den raad van suite een wets-ont-
werp aanhangig gemaakt, waarbij de inrichting 
der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
te Amsterdam op nieuwe en vaste grondslagen 
wordt geregeld. De academie zou naar deze 
regeling het karakter krijgen eener hoogere school 
voor kunstonderricht, zonder elementair teeken-
onderwijs. 

— Wij zijn in dc gelegenheid het adres, door 
den ingenieur Stieltjes aan dc Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ingediend in zake het ontwerp 
tot wijziging der concessie voor een spoorweg van 
Samarang over Soerakarta naar Djocjokarta in zijn 
geheel mede te deelen. 

Aau de Tweede Kamer der Staten-Gencraal geeft met vcr-
schuldigdcu eerbied te kennen T, J. Stieltics tc Delft: 

Dut hij nauwgezet heeft nagegaan liet ontwerp vau wet, 
niet bijbehoorende memorie van toelichting, den Uilen De
cember 18C8 aau uwe vergadering ouder na 8:1 ingediend 
lol wijziging der concessie tot het aanleggen en exploiteeren 
van een spoorweg van Samarang over Soerakarta naar Djoc
jokarta. Door zy'ue betrekking van Adviseur bij het Miuis
tcric vau Kolomen vau nabij met bet terrein cu met deu 
vrocgcreu loop, dien deze zaak gcuunicu beeft, bekend ge-
wordeu, neemt hij thans dc vrijheid dc volgende bcschou-
wingeu aau dc aaudaebt uwer vergadcriug te onderwerpen. 

De producten vau Java zijn meest vau groote waarde maar 
betrekkelijk klein vulumcn, als: koffie, suiker, indigo, tabak, 
rijst, zout euz. Keu zoo volumineus product als steenko-
leu, dat iu Europa zoo tneuige spoorweglyu goedmaakt, is 
cr uiet voorbanden; eveutnin viudt men er die groote cen
trums vnu productie als iu Europa, die alleen reeds bouderd 
duizenden touucu productcu opleveren. Het reeds betrek
kelijk kleine cijfer van deu tonneninhoud der productcu is 
bovendien uog zeer verdeeld, eu de afvoer op elke lijn uaar 
ecue der havens op Java's noordkust, die ongeveer allen 
even r/oed- of juister even slecht zijn, kau dus nooit het 
cijfer bereiken, dat in Europa op de groote ljjnengeconcen
treerd is. 

Ouder die omstandigheden is bet uoodig dc lijnen zoo 
goedkoop mogelijk aau tc leggcu, cn daartoe kau cene ge
ringe spaoricijdte, vnn 10 of hoogstens llpnlmcu, veel toc-
breugcu. Die spoorwijdte is in de laatste jaren meer eu 
meer toegepast geworden. Het eerst door den Belgischen 
iugcuieur Dc Ridder (ecu der ontwerpen vnn de Belgische 
Staatsspoorwegen) toegepast nu ongeveer eene kwart eeuw 
geleden in bet land vau Waas tusscneu Gent cu Antwerpen, 
is die iu de laatste jarcu meer cn meer nagevolgd cu beeft 
goede uitkomsten gegevcu: 

in Noorwcgcu, 
in Queensland, 
iu Engeland cu nu laatstelijk ook 
in Frankrijk. 
Dc ljjn door bet land van Waas vervoert tbans reeds 

jaarlijks meer dan 500,000 personen en 60,000 ton of 800,000 
pikols goederen. 

De miudcrc duurte vau aauleg spruit niet enkel of zelfs 
niet hoofdzakelijk voort uit: 

miudcrc kosten der smallere aardebnall, 
„ „ „ kunstwerken, 

kortere dwarsliggers, 
lichtere rails, 
lichter materieel, 
maur vooniuitielijk uit dc kleinere bochten, die bij smal 

spoor mogelük zyu, waardoor men terreiu bezwaren, dicau-
ders dure werkeu vorderen, als: tunnels, viaducten, enz. 
kau omtrekken. Naar de Overtuiging van den ondergetee
kende , hangt de geheele toekomst der spoorwegen op Jara, 
van de aanneming van een zeer smal spoor af. 

Uwe vergadering zou zich daarvan kliuucu overtuigen, 
indien zij KOU inzien de bestaande kaarteu eu opmetiugen 
van bet terreiu op Java. Van de resiiteuticu Samarang, 
Solo, Djocjo eu dc Kadoe, evenals reeds vroeger van de 
reaidentieu Baglccu, Baujocmaas, Cheriboa, Batavia eu Bui
tenzorg, zijn kaarteu op de schaal van 1 op 10.000 vervaar
digd, cu verzamclbladell op tic scbaul vau 1 op 100,000. 
Vnu deze laatstcu zijn die van Kadoe, Hunjociuaas eu Bng-
leeu bij bet topogranhisch bureau reeds gedrukt, die van 
Sainaraug, Solo en Djocjo schyucu uog niet te zijn ojige-
zondcu, ofschoon de kanrteu van 1 op 10,000 reeds grootcu-
dccls iu September 18G3, bij mijn vertrek uit Java, gcrccil 
waren. Uit die kaarteu zou uwe vergadcriug kunnen zien, 
waar Kerkelijk bosscbeu, koffie- cu suikcrtuiuen , rijstvcldeu, 
euz. bestaan, eu waar zij niet bestaan. 

Ook zal het noodig ziiu de vele upuietiugcu der couunis-
Bic voor de vervoermiddelen, bevattende uitgebreide water
passingen over Java cn andere gegeveus, le raadplcgcu, dan 
zal uwe vergadering zien, boe bet met dc terreinbezwnreu 
op Java gesteld is. Ook dc latere waterpassingen, door de 
spoorwcg-niantscbappij verricht, zal bet goed zijn te lnleu 
overkomen. 

Uwe vergadcriug is in 180:1 eu later door verkeerde stuk
keu op ecu dwaalspoor gebracht. 

Niet alleen bestaat er uiet dc minste haast om het voor
gestelde ontwerp vau wet van 18 December 1808 te liclinu-
dclcu, maar het algemeen belang vordert driugcud dat die 
wet uiet worde goedgekeurd. Door dc anuuciuiiig van die 
wet zou bestendigd cu uitgebreid worden dc verkeerde spoor-
wijdte; zou eiken waarborg voor sucl afmaken der onder
banden lijucu uit de baud gegeven en dc Staat uoodelooB 
financieel gedrukt worden. Lr zijn andere, veel eenvoudi
ger middelen, om dc spoorwegmaatschappij te helpen. Iu 
net gedrukte verslag toeb vnn :I0 Juni 18(18 nau de aan
deelhouders, wordt op blz. 15 duidelijk gezegd: 

„Het kapitaal ten onzen dienste is volkomen voldoende 
„om drie sectiën van den weg tc voltooien en ile werken op 
„dc overblijvende sectie aan tc vangen." 

Geeft ile daartoe bevoegde macht nu bovendien machtiging 
tot tijdelijke staking der werkzaamheden op den zijtak naar 
Willem 1, dan kunnen alle krachten gcconccutreerd worden 
op de liju naar Solo. De Regeering zou later uc_ aardebuan 
cn de reeds voltooide kunstwerken op deu zijtak, tegen 
taxatie cu als gewone weg kannen overnemen. 

Om deze redcucu heeft dc ondergeteekcuile de eer uwe 
vergadering te verzoeken: 

ft Gecue beslissiug in deze zaak te urmen, alvorens de 
reeds sedert jarcu bestaaudc kaarten op de schaal van 1 op 
10,000 eu de daaruit gemnuktc vcrznmclkuartcu op dc schaal 
van 1 op 100,000, en hel geheele archief der communie tot 
dc vervoermiddelen, in Kuropn zijn gekomen. 

2°. Dan iu te stellen eene enquête, wat des te gemakke
lijker is, daar de ambtenaren, die iu 1802 en 180:1 op.lava 
iu de zank waren betrokken, zooals de 

Gouverueur-Gcneraal Sloet, 
Resident Vau Capeile (uit Samarang), 
Assistent-Resident De Vogel (uit Snlatiga), 
Directeur Dc Bruiju (uit Hntuviu), 
Adviseur Stieltjes, 
Majoor Bcijeriuck, 
Ingenieurs llcukct, 

Vau Gemlt, 
Roorda van Kijsinga, 
Van Doorn 

thaus iu Europa zijn. 
.'1°. Daartoe mede tc werken, dat de werkzaamheden aau 

deu zijtak Kcdocng-Djati-Willem 1 voorloopig gestaakt worden. 

Op die wijze zullen dc belangen vnu Nederland, van Java 
cn van dc spoorweg-maatschappij gelijkelijk behartigd wor
den, en zal uwe vergadering na eene ennuetc cu 0 u_7 
maanden exploitatie van dc lijn Sanmraug-Solo in slant zijn 
op goede gronden eeuc beslissiug te uciucll. 

Delft, 15 Februari 1801). 
T. J. STIELTJES. 

Wij zien met belangstelling de afloop der dis
cussiën in de Tweede Kamer, die op Vrijdag aan 
dc orde zijn gesteld, tc gemoct cn vertrouwen 
dat de Staten-Gencraal alle middelen zullen aan
grijpen, om in deze hoogst belangrijke zaak de 
noodige inlichtingen te verkrijgen. 

Amsterdam, 2 Maart. Naar de crimineels te
rechtzitting van liet provinciaal gerechtshof alhier 
zijn dezer dagen verwezen een hoofd-opzichtcr, drie 
opzichters en een klerk bij de stads-bcstrating-
werken alhier; dc eerstgenoemde is voortvluchtig, 
dc vier laatsten bevinder zich geruiincn tijd in 
hechtenis. 

Zij zullen aldaar terecht staan ter zake van 
verschillende hun, in gemelde betrekkingen, ten 
laste gelegde verduisteringen ten nadeele der ge
meente Amsterdam. 

Rotterdam. De heer Henri Cuylits, architect 
alhier, heeft een plan ontworpen waarop wij gaai ne 
de aandacht vestigen. Dat plan gaat uit van de 
veronderstelling, dat het gemeentebestuur vergun
ning zal geven om dc Blaak tot aan de Luther-
schc kerk tc dempen. Een gedeelte grond, bij 
de Beurs, is beschikbaar gelaten voor het door 
het llijk op te richten nieuwe postkantoor. Al 
het overige zal volgens het plan van den heer 
Cuylits volgenderwijs worden bebouwd. Hij dc 
I.ui hei sche kerk komt met het front naar de Lcu-
vchaven cn dus dwars over de tegenwoordige 
Houtbrug, een nieuw schouwburglokaal, geheel 
naar de cischen van den tegenwoordigen tijd in
gericht en gemachineerd. Het gebouw zal om
streeks 2000 toeschouwers kunnen bevatten, en 
bovendien 4 foyers bezitten. Met dien schouw
burg is cene concertzaal veicenigd, iets grooter 
dan dc groote Doelezaal, maar van geheel andereu 
bouwtrant; naast die groote zaal bevinden zich 
vier kleinere. Beneden twee groote koffiehuizen. 
Aan die lokalen sluit zich onmiddellijk eene over
dekte markt aan met gaanderijen, bestemd tot 
verkoop van groenten, fruit, bloemen, gevogelte, 
enz. Het gansehe blok beslaat het water van dc 
Blaak van de Lutlierschc kerk tot aan do Hol
steeg en is in het vierkant ombouwd door prach
tige winkels, ruim 50 in getal. Die winkels zijn 
voorzien van ruime woonhuizen, kelders en vuur
vaste pakhuizen. 

Wij hebben dc teekeningen (plattegrond, door

snede en voor- cn zijgevels) gezien cn kunnen 
er de meest gunstige getuigenis van afleggen. 
Het ligt in de bedoeling om op de eene of an
dere wijze cene linnnciëcle combinatie te maken, 
die het kapitaal voor demping en bouw verschaft, 
dat geschat wordt op- 1 a l ' / 2 millioen gulden. 
Dat kapitaal zou, door de opbrengst der huren 
in 50 of 00 jaren met winst cn intrest uit te 
delgen zijn, waarna het ganschc blok aan dc ge
meente Rotterdam geheel onbezwaard ten geschenke 
zou worden gegeven. Met het oog daarop zou 
de gemeente het water van de Blaak kosteloos 
afstaan en zich verbinden tot het maken en on
derhouden van straten cn riolen. Ziedaar het 
plan van den heer Cuylits in brcede trekken om
schreven. Het zal zeker de belangstelling onzer 
ingezetenen wekken. Zoodra wij iets nader om
trent dc finnnciëele plannen vernemen, deelen 
wij bet onzen lezers mede. 

(N. R. C.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
VAN BOUWKUNST. 

AFJIEELINO ROTTERDAM. 

In de vergadering van den 2G"'1' der vorige 
maand werden door de daartoe benoemde com-
missiën rapporten uitgebracht omtrent de hoe
danigheid der velschillende in gebruik zijnde 
ceincntsoorten. De. conclusie dier rapporten leidde 
tot de verklaring, dat de Portlandsche cement uit 
de fabriek van de heeren Dijckerholl' en zonen 
te Amöneburg bij Biebrich, waarvan liet hoofd-
depót voor Nederland bij den heer Jan van dei-
Pot, te Rotterdam gevestigd is, bijzondere aan
beveling verdient. 

Door de vergadering werd goedgekeurd een 
voorstel van het bestuur, om als prijsvragen voor 
de jeugdige leden der afdeeling uit te schrijven 
dc teekeningen : 

I". van een stel schuifdeuren voor kamers cn 
suite in een voornaam huis, waarvan de 
verdiepingshoogte 4 el bedraagt. 

2". van eene bekapping voor een scheefhoekig 
gebouw. 

De programma's met uitvoerige omschrijving 
en algemeene bepalingen zullen worden gedrukt 
en aan dc leden verzonden. 

Verder werd het bestuur gemachtigd, om naar 
aanleiding van een ingekomen verzoek van het 
hoofdbestuur tot het samenstellen van prijsopga
ven , een programma op te maken voor een ont
werp van eene infanterie-kazerne. 

Door den heer W. C. van Goor werd eene le
zing gehouden over: »de kleuren en haar gebruik" 
toegelicht met chromolithographieën uit het werk 
van Owen Jones, the grammar of ornament. 
Dc vele daarbij gegeven nuttige wenken voor dc 
practijk gaven aanleiding tot den wensch van 
enkele leden , om het gesprokene door den druk 
te verspreiden , hetgeen door het bestuur in over
weging zal worden genomen. 

De heer Van Eikel, waarnemend voorzitter, be
dankte de verschillende sprekers en sloot de ver
gadering. 

AFDEELING ZWOLLE. 

Vergadering van 20 Febr. 1809. Na lezing 
cn goedkeuring der notulen van de laatstvoor-
gaande vergadering worden een paar nieuwe le
den aangenomen cn daarna de vraag gesteld, ol' 
do kosten der voorwerpen van Ransome's kunst
steen, welke voorwerpen volgens besluit eener 
vroegere bijeenkomst onderling zullen worden ver
loot, geheel, gedeeltelijk, of in het geheel niet, 
uit de kas der afdeeling zullen worden betaald. 

Daaromtrent besluit de meerderheid, dat de helft 
der kosten door de kas zal worden gedragen, dc 
andere helft door de aanwezige leden. 

Uit de loting, die daarop volgde, bleek, dat de 
l ' prijs, een slijpsteen, getrokken was door het lid 
.1. Kroeze, de 2", twee consoles, door F . G. Arcns 
en de 3', eenigc kleinere voorwerpen door J. Stap, 
allen tc Zwolle. 

Genoemde leden zullen verder met den steende 
noodige proiven doen, om alzoo de meerdere of 
mindere doelmatigheid, vooral bij dagelijksch ge
bruik , te kunnen constateeron. 

Na afloop van een cn ander vervolgde de voor
zitter zijne in vorige vergaderingen nangevnngene 
rede over de geschiedenis der Houwkunst en be
sprak thans de bouwwijzen der Assyriërs, Modiërs, 
Perzen, Babyloniërs en Chineezen. Ook nu wordt 
deze bijdrage door teekeningen, kaarten cn pla

ten opgehelderd en den leden zoodoende cene meer 
bepaalde denkwijze van het bouwen der aloude 
volkeren gegeven. 

Met de belofte, dat deze voordracht bij volgende 
vergaderingen, wanneer die niet aan bepaalde za
ken of personen zijn gewijd, door den spreker zal 
worden voortgezet, sluit de voorzitter de verga
dering. 

VERSLAG VAN DE OPRICHTING EN EERSTE 
VERGADERINGEN VAN DE AFDEELING 

LEIDEN EN OMSTREKEN VAN DE 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVOR
DERING DER BOUWKUNST. 

Op 26 October 1808 waren door den Heer 
J. W. Schaap, gemeente-architect alhier, teu zij
nen huize uitgenoodigd de heeren leden van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst: 
G. H. Bertrand, C. Blansjaar, P. G. Munthuizen, 
j , v. Lith en J. C. Rijk, met het doel om voor
stellen te doen tot oprichting van cene afdeeling 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Op deze bijeenkomst werd besloten van dat 
voornemen kennis te geven aan den heer corres
pondenten de onder het correspondentschap Leiden 
wonende leden der Maatschappij, en tevens de 
meest bekende practische beoefenaars van het 
bouwkundige vak tot eene bijeenkomst uit te noo
digen op 2 November 1868. Behalve de 6 bo-
vengenoemden waren 26 personen uitgenoodigd, 
waarvan 21 tegenwoordig waren, terwijl 1 kennis 
had gegeven verhinderd te zijn de bijeenkomst 
bij te wonen. De vergadering werd geleid dooi
den heer J. VV. Schaap, die in brecde trekken 
het doel der Maatschappij tot Bevordering dei-
Bouwkunst schetste cn eenige mededeelingen gaf 
aangaande het bestaan en de werkkring der af
deelingen en daarbij het wenschelijke deed uit
komen , om ook eene afdeeling Leiden op te rich
ten, waarin de vergadering bij acclamatie instemde. 
Vervolgens de lijst tot deelneming aangeboden 
zijnde, werd deze geteekend door 30 personen. 
Op dezelfde vergadering werd voorgesteld, om 
eene commissie tot het ontwerpen van een concept
reglement of een bestuur te benoemen. Met meer
derheid van stemmen werd in laatsten zin be
sloten, en werden, nadat het getal van 5 was 
bepaald, als zoodanig gekozen : J. VV. Schaap , 
G. II. Bertrand, C. Blansjaar, P. v. d. Kampen 
J. C. Timmermans, waarna de eerste bijeenkomst 
wordt gesloten. 

Op de eerste bestuurs-vergadering tot opmaken 
van een concept-reglement werd het bestuur aldus 
samengesteld: 

J. W. Schaap, Voorzitter. 
Leden G. H. Bertrand. Penningmeester, 

der C. Blansjaar, Secretaris. 
Maatschappij. P. v. d. Kamp, Vice-Voorzitter. 

J. C. Timmermans. 
Do eerste gewone vergadering is gehouden 25 

November en bijna geheel besteed aan de vast
stelling van een reglement. 

Voor de 2' vergadering, 29 December, was aan 
de orde 1°. Kunstbeschouwing, bestaande in eenige 
platen uit de werken der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst; 2". Voorstel tot opmeten 
en in teekening brengen van een oud gebouw, 
waartoe wordt besloten en wel als prijsvraag voor 
jongelieden, leden der afdeeling; 3". Vrang, wat 
heeft de ondervinding geleerd aangaande het ge
bruik van Portlandsche cement? 

Door drie leden was daarover een stuk opgesteld, 
dat werd voorgelezen, waarna de voorzitter voor
stelt het tc doen drukken en aan de leden rond 
te deelen. Op de discussiën over dit onderwerp 
volgt nog eene mededeeling van den heer J. W. 
Schaap, die cene ventilatie-kachcl, volgens het sys
teem van Boyer en consorten, op % ( ' e r w a r c 

grootte geteekend, voorstelde en verklaarde, waarna 
met benoemen van nieuwe leden de tweede ver
gadering eindigde. 

De 3' vergadering is gehouden 27 Januari 1869. 
Alstoen was aan de orde kunstbeschouwing van 
eene collectie platen; vervolgens beschouwing van 
eene verzameling ornementen van terra-cotta, 
waarbij eenige mededeelingen werden gedaan, 
waarna aan de orde was de vraag: is het gebruik 
van draadnagels boven dat van gewone spijkers 
aan te bevelen? Verschillende leden deden hier
over eenige mededeelingen, bijna alle hierop neer
komende, dat de aard van het werken soort van 
l'out in het oog moet gehouden worden. Ten 
slotte moest nog gedachtewisseling plaats heb
ben over metselen in het winterseizoen. Nadat 

daarover een cn ander was voor en tegen gezegd, 
werd de verdere behandeling uitgesteld tot de 
volgende vergadering. 

Tot zoover strekt de geschiedenis der afdeeling 
Leiden, die thans 43 gewone leden telt, uitslui
tend practische beoelenaars van het bouwkun
dige vak. 

LEIDEN, Fcbr. 1809. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag, 8 Maart. 

Dordreehl , ten 12 ure, op het raadhuis: het opbreken 
van oiulo en leggen van nieuwe kei- eu kliukerstrateu, vau 
af I April 1809 tol : l l Maart 1870 of 1871. 

Twell», teu 0 ure, bij W. J. van Enter: het bouwen 
vnn eene nieuwe schuur, lang 24 en breed 12 ellen. 

IHnadng, II Mnnrt. 
Haarlem, ten 1 ure, ter secretarie vau den Haarlemmer-

incer-pobler: het vei-hoogeii vnu de Inge gedeelten vau den 
Jaagwef, met de bennen titsschcn tb: westelijke nitwegeu 
vuu de Vijfhuizir- eu Spnarnwouder dwarswegen. 

Woensdag, 1 0 Mnur l . 
Lcciiivitri len, ten H l 1 , ure, in het gemeentehuis: het 

leveren cn stellen van eene ijzeren voet-draaibrug lam: 
21,50 el. 

Zierlkzee, ten 12 ure, teu gcmeeulebiiizc: het bouwen 
van een gebouw voor de nog benoodigdc lokalen ten dienste 
der huogcre burgerschool nlilnnr. 

Itollerdatn, ten 1 ure, ten raadhuize: het vernieu
wen van eenigc kaaimuren iu de bllitenstad. 

HO.IKC7.UIM1 , ten 2 ure, bij K. .1. Neven: het daarstcl-
len vnu ecu hceieuhuis te Hoogeznud, met bijlcvering vau 
nllc materialen, voor den heer S. 1'. Hoon. 

I n v i i i l . iu het stationsgebouw van dc Ned. Rijnspoor
weg-maatschappij: het makcu call eenige gebouwen, euz.oji 
bet statiousterrein te 's-IIügc. 

Donderdag, I I Mnnrt. 
'«•llagc, ten t2 ure, nau bet ministerie van binn.aken: 

het maken leveren en opstellen vau 8 draaischijven vau 4.80 
el diameter. 

AmerNfoorl, ten 12 ure, door het collcgic vau Water-
graaf en Heemraden over de rivier de Eem, bekcu, enz.: 
het verdiepen van ecu gedeelte van ile Luntersclie of Heili
gen bergerbeek van uf de Ruodebrug, of de grens tusschen 
dc gemeenten Woudenberg en Lensden tot aau de stad 
Amersfoort. 

Wouliruggc, teu 12 ure, iu het gemeentehuis: lo. 
het stichten van een nieuwen scheprad watermolen, cn 
het doen rijzen van ceu dito molen; 2o. bet bouwen vau 
een poldcrmagazijn; 3o. de vcrtiooging vnn boezcinkadcn, 
alles nau den Ilcitvelgnng tc Oudshoorn. 

Vri jdag, 12 Mnnrt. 
Lexnmer, ten I I ure, in het logement dc Wildeman: 

het verhoogeu cu verswaren vnn ceu gedeelte zeedijk, teu 
westeu vnn de Lemmer, over dc lengte van 850 el , met 
cene liaznlt- eu balsteenglooiing op dc lntitcudocccriug, over 
circa 19.000 vierkante ellen. 

Mliicrtxgn, (Friesland), ten 12 ure, bij T.. J . Ozenga: 
het bouwen van ecu achtkanten wiiidwatcrmolcu, vnu 22 
ellen vlucht, ouder Minncrtsgn. 

/ . . l en ing , 13 Mnnrt. 
Kotlerdnm , ten 11 ure, door dc hcercu Salomonsou & 

Co.: liet maken van ccn gebouw voor een luncbiuclokaal, 
mnidkantoor cu nanlioorcn, met de leverantie van alle daar
voor benoodigdc inntcrialcu. 

Zondag , 14 Mnnrt. 
Uar l lngcn , door bet dijksbestuur vau de Vijfdeelcn 

Zeedijken tlinueudijks: de levering vnu diverse inntcrialcu. 
Maandag . 15 Mnnrt. 

Koudekerke, ten 11 ure, op het raadhuis: het afbreken 
van het oude cu bouweu van ecu nieuw schoolgebouw al
daar, met bijlcvering der materialen. 

Viiistenliiiii . ten 12 ure, op het rnadhuis: het onder
houd cn dc vernieuwingen vnn het materieel vau liet braud-
wezen der gemeente Amsterdam, gedurende tien jolen. 

Amsterdam, ten IV. ure, iu Het stationsgebouw van deu 
Hull. IJzeren spoorwegmaatschappij: het maken vau eenigc 
gebouwen eu verdere werken op tic werkplaats tc Haarlem. 

Arnhem, ten 2 ure, in ecu der lokalen der Stoomfa
briek van Zinkwerken: bet bouweu vnn ccn woonhuis bijilc 
Stoomfabriek van Zinkwerken, met dnnrmedc in verhnud 
staande werken. 

I l inadng, 10 Mnnrt. 
Alkmnnr , teu 12 ure, op het raadhuis: lo. hel oudcr-

hoiidcn van alle gciiiccute-gcbouwen , scholen , bruggen, ri
olen eu verdere gemeentewerken en het inuken van eenigc 
vernieuwingen nan die gebouwen; So. het vernieuwen van 
eenigc straten ; .'lo. het doen vnu eenige vernieuwingen aau 
bruggen eu ovcrzctvccren en het vernieuwen van ecu ge
deelte beschoeiing langs het kanaal; 4o. het leveren cn ver
voeren van dc bcnoodigilc materialen voor de buitenwegen 
en voctpndcil; 5o. het opbouwen vnu eenige gebouwen cu 
werken. 

V l l u g c , ten 12 ure, nau het miuistcric vau binnenl. 
znkeu: het maken eu stellen van den ijzeren bovenbouw der 
vaste cn beweegbare bruggen in den spoorweg van Crevc-
ooettr naar 's-Hoscb. 

'a-llngc, ten 12 ure, aan het ministerie vau binneul. 
zaken: het bouwen hij Arnhem van cene sigunalwachtcrs-
woning, ten behoeve vnn deu Staatsspoorweg Arultcm— 
Leeuwarden, 

l lnnrlein, ten 2'/̂  ure, nau het prov. bestuur: het on
derhond van het paleis van justitie te Amstcritnm, gedu
rende ilc jaren 1800, 1870 eu 1871. 

Dulldrrdng, IN Mnnrt. 
Hoorn, ten 11 ure, iu den Doclc: lo. het leveren van 

1487 kub. ellen grind, 58:1 kub. el lijn geslagen hn'-ile puiu, 
400,000 Wualsehe straatklinkers cu 410 kub. ellen zaad , 
niet het vervoeren van dezelve nau de Drcchtcrl. wegeu; 2o. 
het onderhond vau dc straatwegen deu Nicuwcnwcgtelioog-
enrspe) en liet Hroekerhnveuerpad tc Bovcucurspcl, geit. 
1860; .'lo. het lunkeu van ceu:- kliukerstraat te Berkhout. 

l l i i ' t l i t . teu 12Vt ure, iu liet stationsgebouw: dc leve
ring van bij dc exploitatie gebruikt wordende materialen. 

Zaterdag, 20 Maart . 
El si . ten 12 ure, iu bet Ambtshuis vau het polder-dis

trict Over-ilctuwe: lo. bet verhoogeu en verzwaren van 

deu I!ijuleiMilijk vnu Ovcr-Hctuwc, onder Huisseu; 2o. liet 
nuusliiiteu van deu verhoogden eu verzwaarden dijk, enz.; 
•lo. het leveren cu over deu dnk brcugen vau 500 kub. el
len gehorden of gewasschcu griud cu 200 kub. elicit gewone 
riviergrind, bet herstellen van den afslag, enz., in 2 per
ceelen. 

Donderdag, 25 Maart. 

f-rostliuizetl, teu 1 2 ure, iu dc Dorpsherberg: liet 
amovecreu vau het bestaande kerkgebouw en liet bouweu 
eeucr nieuwe kerk niet toreu eu cousistorie. 

Afloop van aanbestedingen. 

Zullen , 22 Fcbr. lo. hardsteeucu trottoirbamlcu , A. J . 
Uitcrwijk, tc Zutfcn, / 2130; A. Nicola en Comp., te 
Arnhem, ƒ 2112; II. Rcvelmnu (Ju., te Zutfcn, f 1040; 
A. Gen-etsen, idem, / 10:15; 2c. pere. 80—110.000 bazalt-
kcicu 14/10 dm.; \v. do Bruin ,j te Vaatten, ƒ 58,87; 
A. W. Lcnsink, tcAruhem, /' 5G,:t5; Klooscn Liinburgh, te 
Rotterdam, / 53,9.1; Erven Trip, tc l'trecht, ƒ 52,65; vnu 
Noorden cn Schwerzel, te Rotterdam, f 50.75; T. J . Smits 
Jr., te Dordrecht, ƒ 46.96j A. Koper cn Zn., te Schiedam, 
f 44,95 per 1000 stuks; 3c. perc. 150000—200000 straal-
tliukers , 'l'erwiudt cn Arntz, te Nijmegen, f 13,99; T. E. 
Putters, te Huisseu, ƒ 14.90; van Berckel & Co., te Krle-
coni, ƒ13,50; v. d. Loo eu Walters, tc l'unucrdcn, ƒ 1" " 
jï. A. Nispen, te Zcveuaar, ƒ 13.40; Tjccnk Willink, te 
Zulfcu, ƒ 12,50; 1'. llnssclo, tc Zittfeu , ƒ 11,70 per 1000 
stuks; 4e. perc. 75 kub. cl riviergrind, Th. Ilekinan,/'3.05 
per kub. el. 

Enkliiilzcn , 23 Fcbr.: het nmoveren der oude en het 
bouwen van eene nieuwe kerk cn toren voor de oud bis-
schoppclijke clcrezy: J. Meijer, te Hoorn, ƒ 22,080; R. bi-
kemau, idem, f 22,479; J. lï. Duijf eu f'. O. Fekkes, te 
Ilindcloopeu, ƒ 21,521; A. Lak, te Midwoud, ƒ 20,229 ; 
Jb. Holland, tc Grootebrock, ƒ 19,500; l). J. v. Rijncvcld, 
te Eukhuizeu, ƒ 18,954; P. dc Vos eu R. lïijl, klein, 
ƒ 18,348; aau welke laatste het werk is gegund. 

1 Ireehl , 23 Fcbr.: bet ouderhoud vnu al dc gebou
wen, tot dc hoogeschool behoorende, met uitzondering 
vau het gewezen policic gebouw eu van het gebouw op dc 
Hoogt. Aangenomen door P, vau Zutphen nldaai- voor /4212. 

'g-llage, 25 Febr.: lo. bet uinkcii vau een gebouw 
voor den portier cn van eenigc auderiMVcrkcn vuor het hoofd-
magazijn cn dc centrale werkplaats tc Zwolle, ten behoeve 
der staatspoorwegcu; 2o. het makcu vau ecu gedeelte 
vun den Westlinvendani cn dc havengeul voor de bui-
teulinven aan den mond vnu bet kakaal iloor Walcheren 
te Veere. Minste inschrijvers: n°. 1 dc heer G. Key , 
te Rotterdam, voor / 10,050; n n. 2 de heeren V. S. Blnu-
clieiuuuchc, te Maastricht eu M . II. Terwindt, te Panuer-
den , voor ƒ 223,800. 

Tlel, 20 Febr.: het bouwen van een kantoor met an
nexe werken. Ingekomen 5 biljetten, waarvan 3 iu blanco. 
Dc miuste inschrijver was tie heer A. Oenniflten aldaar voor 
f 5470, terwijl de begroeting bedroeg ƒ 5514,72. 

'a-Mngt-, 20 Febr.: het maken vun paalfuiidcering, euz. 
voor bet gebouw vnu dc adelborsten te Nieuwe Diep. Inge
komen 21 biljetten, als vim de IMI. L. .1. de borst Ver-
doorn, te Aiueiilc, f 79,500; J. J . Bekker, tc Lent, /'72.500; 
C. Hoef, tc Rotterdam, ƒ 03,500; A. Vos, lc Nieuwe Diep, 
/'59,987; B , Swets, te Petten, ƒ 59,800; Staal cu Haal-
meijcr, tc Amsterdam, /'59,500; G. Kev, te Rotterdam , 
f 58,000; W. M. Schram, tc Sliedrecht, f 58,000; A. Scret 
Jz., idem, ƒ 57,400; 1. A . V. d. Eerde Wz., tc Boxtel, 
ƒ 56,900; J . C. v. d. Heuvel, te Utrecht, ƒ 55,830; G. 
Toornvliet, te Gouda, ƒ 55,500; W. 3. v. Hcrkitni, tc Am
sterdam, ƒ 55,000; Gcbr. Scbooncnburg, idem. ƒ 54,790; 
(I. Bosman, tc Arnhem, f 54,500; S. v. d. Kamp, tc le i 
den, ƒ 53,900; .1. J. Visser, te Helder, f 52,900; Gebrs. 
Jansen. te Nieuwe Diep, ƒ 51,722; H. Sonuevcld, teSchie-
dam, ƒ 49,300; D. l i . van Dartelen, tc Amsterdam, ƒ48,830; 
M . Dcutekoin , te Anisterdnui, ƒ 47,747. 

Leeuwarden. 20 Fcbr.: het bouweu van eeuc rijks 
hoogere burgerschool tc Hcercuvecn. Ijmgste inschrijver 
was K. T. Oziuga, tc Do!:kuui, voor ƒ 38,800. Er waren 
in het geheel 14 biljetten ingekomen.' De hoogste iuscbrij-
\ ing wns ƒ 55,555. 

Amsterdam, 1 Maart: het ninkcu van geplaveide trot
toirs op de stations Helder cu Alkmaar. Aannemer de 
heer Vos, te Nieuweilicp, voor ƒ 3789. 

BUI , 2 Maart: het Douwen vnn een raadhuis; waarvoor 
13 biljetten, als van: 

II. lloorueiuau, te Kist, ƒ 15,887. 
S. II. van den Steen, „ Arnhem, „ 16,000. 
G. J . vnu den Hurk, „ Eist, „ 16,719. 
J. II. vnu Holten, „ Eist, „ 17,000. 
A. Brnuils, „ Eist, „ 17,000. 
W. van der Heijden, „ Arnhem, „ 17,200. 
T. Hoojjinck . „ l'nnuerdcu, „ 17,390. 
C. Eijkelcn, „ Lent, „ 17,000. 
C. Verbarg, „ Nijmegen, „ 18,092. 
A. W. Leusiuk: „ Arnhem, „ 18,400. 
1*. 11. in den Hosch, „ Nunicgcu, „ 18,650. 
O. Bosman, „ Arnhem, „ 18,800. 
G. vnn Berknni, „ Arnhem, „ 23,820. 

Advertentiën. 

B E S C H R I J V I N G 

C E \ T RIF l li A A L-W A T E K M 0 L E \r S 
welke door ronddraaiende buizen het water 

opvoeren. 
Geschikt tot het droogmalen van groote of 

kleine Polders cn Plassen, enz. 
MET EENE PLAAT. 

Gcoetroijeerd bij "/.. Af. Besluit van 1 Oct. 1868. 
ONTWORPEN liOOIt 

J h r . T. II. s \ « i : t l i . 
Gep. ƒ,'. Kol. der Art. 
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OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER e» WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
15 Mauri 1809, des middags ten 12 me, opliet 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden : 

Het o n d e r h o u d en de v e r n i e u 
w i n g e n van het M A T E R I E E L 
V A N H E T B R A N D W E Z E N der 
gemeente Amste rdam, gedurende 
t i e n j a r e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in een der localen 
van de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken ,) 
op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij ihn Heer Secretaris van den Brandraad op 
het Raadhuis, en aan don Timmertuin der Ge
meente, op het Bureau van den lieer Directeur 
van het Materieel van het Brandwozen, des vóór
middags van 1Ü tot 12 ure. 

Amsterdam, den 5 Februarij 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

D E N T E X. 
de Secretaris, 

C E. VAILLANT. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 15a'" Maart 1869, des na

middags ten 2 ure, zal in een der lokalen van 
de Stoomfabriek van Zinkwerken te Arnhem, 
in het openbaar bij enkele inschrijving, worden 
aanbesteed : 

Het B O U W E N v a n een W O O N 
H U I S bij de Stoomfabriek van Zink
werken , met daarmede i n verhand 
staande W E R K E N . 

De bestekken zijn verkrijgbaar tegen betaling 
van f 0.50, ter Boekdrukkerij van den Heer 
G. J. THIEME te Arnhem, terwijl de teekenin
gen van den 8 ! t '" Maart af, ter inzage liggen 
hij dc Architecten VAN GENDT te Arnhem, bij 
wie op franco aanvrage nadere inlichtingen zijn 
te bekomen. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Vrijdag 12 Maart, des voormiddags ten 10 ure. 

AANBESTEDINGT 
Het KERKBESTUUR der Hervormde Gemeente 

te GROSTHUIZEN, is voornemens op Donderdag 
25 Maart a. s. des middags ten 12 urc, bij 
I'. P. HOFF, in de Dorpsherberg aldaar, ann 
te besteden: 

Het amoveren v a n het bestaande 
Kerkgebouw en het Bouwen eener 
N I E U W E K E R K met T O R E N en 
C O N S I S T O R I E . 

De Teekeningen liggen op icderen werkdag van 
den 17d"1 Maart a. s. tot den dag der aan
besteding ter inzage in de Ondcrwijzerswoning 
tc Grosthuizcn , alwaar gedurende dien tijd de 
noodige inlichtingen en aanwijzingen gegeven 
zullen worden. 

Het Bestek cn voorwaarden is tegen betaling 
van ƒ 1 te bekomen bij den Boekhandelaar J. 
SCIIU1TEMAKKR tc Purmerende, en ligt ter visie 
te Amsterdam in het Vosje; te Haarlem in de 
Lceuwrik; te Hoorn in de Doelen; tc Purme
rende in het Bccren-Logcmcnl; alsook te Grost-
huizen in dc Dorpsherberg. 

Nadere inlichtingen geeft op franco aanvrage 
van af 8 Maart dc Architect J. DE HAAN tc 
Amsterdam. 

_ H A V Ë L A A R , 8CHENCK & K A I S E R , 
, •• . X C I V I E L I N G E N I E U R S 

p Utrecht, Luik en EhrenfeJd, hij Keulen. 
'•:.••> .^Technische Bureaux voor dc vervaardiging van 
.i'\projecten voor Spoorwegen, Bruggen, F a -

^ - J = L ^ b r i e k e n , Waterleidingen, Rioolstelsels, enz. 
en her le iden v a n de ui tvoer ing dier werken. 

.Zij ,%elasten zich ook met de bestelling en 
keuring van alle B o u w m a t e r i a l e n en 

De Stoomfabrjjk 
VAN 

Draadnagels, Pompen en Brandspuiten, 
gedreven onder de firma 

J . H . P O T H M A N N tc Arnhem, 
is, door het in werking brengen van nieuwe 
machines ter fabrikatie van B O U W K U N D I G E 
V O O R W E R P E N uit Gedreven, Geperst 
en Getrokken Z i n k , thans bereid orders op 
deze nieuwe fabrikatie, even als op de bekende 
artikelen, met den moesten spoed te effectueren. 

De veeljarige praktijk van II. .1. GERRITZEN, 
(oprigter der sedert verscheidene jaren voor eigen 
rekening gedreven Arnhemsche zinkfabrijk, 
bekroond voor zijne zinkurnementen op tentoon
stellingen , zoowel huiten als binnen 's lauds) is 
door associatie met genoemde fabrijk verbonden. 

Door deze verbinding kunnen a l l e orders 
volgens voorgelegde teekening of omschrijving 
geleverd worden, en kan het fabrikaat in prijs 
als in kwaliteit met de oudste fabrijken van het 
buitenland concurreren. 

Zich in de gunst van Heeren Architecten cn 
Aannemers aanbevelende, maakt zij nog attent 
dat het kruissen van raamroeden, het aanbrengen 
van opsluitingen aan dezelve mede wordt uitge
voerd, alsmede ook op verlangen het opstellen 
van zinken Ballusters, Consoles, Ventilators, 
Windwijzers, enz. enz. 

ARNHEM , 1 Januarij 1809. 

IJZEREN l O L I H R O I D I Ü . 
M E T ZES JAAR G U A R A N T E E , 

bij G r E U H H . .15. P O T . 
te Elshout a/d. Kinderdijk, 

bi j w i e rctMlN 5 0 0 roeden gcinnnKt z i jn 
vnn verNcl i i l l ende lengten tot 

l O » A n e t . v t . 
cn tevens eene menigte attesten te bekomen zijn 

van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

I VEIIWfflNGS-
TOBBLIM 

(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & P O E N S G E N te Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouw burgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met OARANTIE. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Haam-eu Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafleekenon, enz. 

Ransome's Patented Solu t ions , Kiezel-
zuur- en Calcium-preparaten tot restauratie van 
verweerden Hardsteen., enz. 

Ransome's Patent Pree-grit Grindstone. 
Slijpstcenen van 1 2 x 2 tot 48 x 0 Engelsche 
duimen, gelijk van textuur, besparing van ar
beid dooi" snelheid van werking. Zie Engineer 
25 Oct., Engineering 25 Oct. pag. .'192. 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, 
Bonner-Hüttc-Verein, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C . 
Adres: F O L K E R S & C". Rapenburg. Amsterdam. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , IIE 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 , 
B a s o n l e s , W e e g b r u g g e n enz. 

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 dc Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ehrrnfcld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROV & BOSCH tc 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 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 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Oor pie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne , dat de Cement van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

tc Ambneburg bij Biebrich hij verschillende door hein gedane proefnemingen is gebleken, cene 
zeer goede Cementsoort te zijn. 

Bij den bouw der pijlers voor dc brug over het Rnllandsch Diep tc Moerdijk, is genoemde Ce
ment dan ook tot heden bijna uitsluitend gebezigd, zoowel voor Cementmortel als voor beton. Dc 
Cemontroortel werd samengesteld uit 1 deel Cement en 2 deelen zand, de beton bestond uit 1 deel 
Cement, 2 doelen 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 dc verstccning niet min
der sterk is , dan bij dc hier te lande gebruikelijke Engelsche Cementen. 

Van het draagvermogen van niet deze Cement vervaardigde beton, zijn ook verschillende proeven 
genomen, die allen zeer bevredigende uitkomsten hebben opgclevord. 

MOERDIJK, 10 November 1808. 

(was get.) De Sectie-Ingenieur bij dc Staatsspoorwegen, 
B A S E . 

Gezien de eerst aanwezende Ingenieur, 

VAK DEW BERGH. 
wat de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko-
, als hebbende ook zij dc overtuiging van derzclver 

N B . Ook do volgende Heeren kunnen zich, 
men met bovenstaand attest vereenigen 
deugdelijkheid verkregen : 

II. VON ESSEN Amsterdam. 
A. VAN OÜVl.ENIIUUti, Stads-Architcct Arnhem. 
F. W. VAN GENDT JGz 
G. J . VAN GENDT 
II. A. DUFfELS helft. 
ti. DE RONDE & ZOON 
G. C. EVENWEL SOHAKEI Dordrecht. 
S. II. JUKGENS 
J. VAN DEK NET 
C. J . SCHOTEL 
1'. VERHOEVEN 
.1. VAN I.1T1I .1' 's-Grurcnhai/e. 
MOLTON & DE WIJS 
E. SARABER 
II. CIIA.MER Itallen/am. 

D E K K E R Bollerdam. 
V A N G O O l t 

V A N H A A R E N 
K N E T E . M A N N 
A . L I E U W E N S 
W E Y M A N S 1.IGTEN B E R G . 
VÏE1.S , 
W1XLEMSE Souburg V& Middelt. 
D E L A N G E Vlaardingen. 

V E R K U Ï L Q U A K K E L A A K . Vlissingtn. 
V. v. SETERS Vacht lij 's Bosch. 
H A A I t Wageningen. 

It K M M K R S W A A I Wassenaar. 
I t E I N D E H S , Stade-Architect . Zwolle. 
II. T R O O S T E R 

, 7 - , . . M I J — 

iw. tlrtgegevcii te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. V. 11. 

wwtijnl {eregeld iidirtn Zaltrdig bij 
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Men ibonnwl irti foor etn jaargang. 
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D I R K J O H A N N E S C R A M E R . 

De heer D i r k Johannes Cramer , hoofdop
zichter bij dc gemeentewerken binnendijks, oud-
onderwijzer aan de akademie van beeldende 
kunsten en technische wetenschappen te Rotter
dam , overleed aldaar in den avond van den 4'1™ 
dezer maand in den ouderdom van ruim 00 jaren. 

Gedurende bijna 27 jaren (') wijdde hij zijne 
beste krachten aan de belangen dier gemeente. 
Door zijne nnauwgezette plichtsbetrachting, door 
zijn ijver en minzaamheid verwierf hij dc alge
meene achting. 

Eene groote schaar van belangstellenden, waar
onder vele bouwkundigen, had zich heden, op 
dc begraafplaats aan den Crooswijk vereenigd, 
ten einde getuige te zijn van dc teraardebestel
ling van den zoo terecht betreurden doodo. 

Het was een treffend, een aandoenlijk schouw
spel die zaamgevlocide menigte op den grafheu
vel gade te slaan. Woorden van hulde en lof, 
ze werden daar niet geuit, maar welsprekender 
dan eenige lofreden die vermag uit te drukken, 
was de zichtbare aandoening die zich op 
veler gelaat vertoonde, vooral toen hot stoffelijk 
overschot aan de schoot der aarde werd toever
trouwd. De aanblik van zóó groote deelneming 
ontlokte den oudsten der vier zonen van don over
ledene eenige woorden van dankbetuiging aan 
allen, die zijn onvergetelijken vndcr zoo ruim
schoots achting en vriendschap hadden betoond. 

Weemoedig staren wij op hot graf van een 
liefhebbend vader, van een eenvoudig, hulpvaar
dig mensch, van cen uitstekend ambtenaar. 

Rotterdam, den 8 Maart 1869. 

HET MONOPOLIE VAN SPOORWEGEN. 

I. 
In minder dan een menschcnleeftijd zijn dc 

spoorwegen in de beschaafde wereld het voor
naamste middel van vervoer geworden; 40 jaar 
is het geleden, dat in Engeland dc eerste spoorweg 
in exploitatie kwam, dc lijn namelijk van Man
chester naar Liverpool; cn sedert is er ccn kapi
taal in bolcgd grooter dan dc helft der Nat. 
schuld van geheel Engeland. In 1825, toen dc 
poging, waardoor voornoemde lijn is ontstaan, 
in 't werk werd gesteld, cn cene commissie van 
kooplieden uit Liverpool aan 't parlement conces
sie vroeg, bad men uitsluitend het goederenver
voer op 't oog, bepaaldelijk katoen. Van cen 
personentransport als thans bestaat, had men 
natuurlijk zelfs geen flauw denkbeeld; de dwaling 
was destijds algemeen, dat cene passage met zoo'n 
vuurmachine in ieder geval te gevaarlijk was; 
hot vorvocr van menschen werd dan ook in de 

(') Ongeveer twee jnreu geleden vierde D. J. Cramer liet 
feest ziiiiS 25-jarige ambtsvervulling cn mocht nlstaii me
nig bluk vnu sympathie ondervinden. Zie Opmerker, Jnarg. 
1807, Nu. 27. 

aanvrage niet genoemd. Toen (in 1825) onder
hielden de schepen het vervoer, bepaald der ruwe 
koopwaren, tusschen heide steden, en ofschoon 
dat vervoer cene hoeveelheid van 1200 ton daags 
niet tc boven ging, gebeurde het toch dat er 
zoo groote opeenhooping van schepen plaats had, 
dat cr meer dan acht dagen noodig waren, om 
zc uit de zeeplaats naar dc fabriekstad Manches
ter over te brengen. 

Men, betaalde toen aan vracht dc enorme prijs 
van 18 shillings per ton; doch uitsluitend grondde 
zich dc klacht op het geruime tijdsverloop (niet 
op den prijs) tusschen de ontvangst der ruwe 
grondstoffen en dc aflevering der daaruit ver
vaardigde goederen; 't moet nog worden herin
nerd, dat de 1* aanvraag bij 't parlement werd 
afgestemd, en na talrijke pogingen cn ernstige 
debatten eerst later definitief toestemming voor 
den houw der eerste lijn werd gegeven, met be
paling, dat men daarvoor 820 000 pond sterling 
mocht besteden; die eerste lijn, de eerste spoor
wegen in Engeland, werd in 1830 geopend, cn 
zoo wc weten, dc uitkomst heeft ten volle aan 
de verwachting beantwoord. 

In dc eerste 0 maanden na de opening tus
schen Liverpool cn Manchester werden 42.097 
tonnen vervoerd, waarvoor por ton werd betaald 
10 shilling 3p. (*), waarvan slechts 2 s. 8 p. aan 
de maatschappij verbleef, aangezien het restant 
7 s. 7 p. aan exploitatie werd besteed; al zeer 
spoedig echter werden de financieels resultaten 
beter, toen hij het toenemende vervoer dc ver
kregen ondervinding ten nutte werd gemaakt. 
Met deze eerste lijn was de grondslag gelegd voor 
het tegenwoordige reuzennet van spoorwegen; 
'twas evenzeer een wenk, waardoor zc in België 
en Amerika begin van uitvoering kregen. 

Dc lijn Manchester-Liverpool, slechts 30 m. lang, 
werd weldra aan iedere voorname handelsstad 
verbonden, terwijl thans die 30 m. zijn aange
groeid tot 1400 mijlen, uitsluitend eigendom der 
maatschappij, vertegenwoordigende eene waarde 
van bijna 50 millioen pond sterling. 

Vooral daar, waar dc eerste spoorwegen zijn 
aangelegd, waren de resultaten op bevolking en 
industrie van een zeer opmerkelijk karakter. Zoo 
hebben zc o. a. in dc streek Zuid-Laacashire ccn 
handel in 't leven geroepen, grooter dan ooit te 
voren bestond; de bevolking, die cr in 1824 
164,000 inwoners telde, beliep in 1808 reeds 
500,000; van gelijken aard vinden we dc voor
uitgang in Manchester. In Liverpool is de omzet 
van koopwaren viermaal grooter geworden ; ze is 
bijna tweemaal die van Londen, en grooter dan in 
alle andere deelen van Engeland te tarnen. En 
zoo volgde een toenemend verkeer op de succes-
sivelijke uitbreiding van do lijnen, en ontston
den de vier groote spoorweg-maatschappijen, die 
wc thans in Engeland kennen. 

(*) Mcu weet dnt 1 sh. gelijk is anu 12 pence of ook 
bijna /U.5U. 

Dc North.-Western.-Company, de eigenaar der 
oorspronkelijke lijn Manchester—Liverpool, heeft 
bv. dc reusachtige uitgebreidheid van 21 vierk. 
mijlen stations-terreinen, en de Lancashire- en 
Vorkshire-comp. niet minder dan 82 acres voor 
goederen- cn passagiers-stations op 0 verschillende 
plaatsen. 

Schitterend staat thans dc uitkomst tegenover 
de beperkte, ja belachelijke beschouwing van het 
parlement, toen in 1825 de Heer Adams, advo
caat der maatschappij Manchester—Liverpool, de 
voordeden der spoorwegen aantoonde, cn de over
dreven gevaren trachtte te ontzenuwen; het wa
ren vooral de eigenaars der schepen langs de 
Mercy, bijgestaan door zekeren Harrison, die de 
zaak enorm tegenwerkten. Dat spoorwagens an
ders zouden kunnen worden voortbewogen dan 
door paarden, was onmogelijk ; dat eene snelheid' 
van 8 ii 9 mijlen per uur, onpractisch, ja cene 
finale dwaasheid ware, cn dat storm, diode sche
pen op de Mercy het varen zou bcmoeiclijkcn, 
evenzeer het transport van spoorwagens ondoen
lijk zou maken; en eindelijk dat in ieder geval 
het springen van stoomketels, door overdreven 
stoomspanning, het onvermijdelijk gevolg moest 
zijn. ' l i s stellig overbelangrijk in de gcscliiedenis 
van spoorwegen, dat niettegenstaande thans van 
Liverpool af 3 systcemen spoorweglijnen loopen, 
ten noorden en ten zuiden van do Mercy, ieder 
een kolossaal vervoer hebbende, niet alleen de 
handel tc water niet is verdwenen, maar dat de 
schepen hel dubbele aantal bedragen van eertijds, 
2 maal grooter inhoud hebben en de aandeelhou
ders dividenden genieten grooter dan vóór 1825; 
ja, wat nog opmerkelijker is, dat in 1805 zekeren 
Clark voor de kamer van koophandel tc Liverpool 
uit bepaaide feiten heeft aangetoond, dat dc 
spoorwegmaatschappijen, mot hun ruime goederen-
stations, active administraties enz., voorden he-
staanden (egenwoordLren handel ontoereikend wa
ren, eenf klacht, dus geheel van gelijke betecke-
nis als in 1825, toen slechts vervoer alleen te 
water plaats had. 

Dat die uitbreiding van vervoermiddelen, ver
laging ran dc tarieven per ton koopwaar moest 
ten gevolge hebben, ligt voor de hand; zoo 
bedroeg de vermindering in prijs enkel van do 
katoei, getransporteerd in 1820 tusschen Man
chester cn Liverpool, het verbazende cijfer van 
20.0J0 pond sterling. Doch hoe groot die re-
ducpe ook zij, komt ze nauwelijks in aanmerking 
bij tien spoed en de zekerheid, waarmee thans 
de/koopwaren worden verzonden, cen voordeel, 
dil onder cijfers gebracht, noodzakelijk verbazing 
npet wekken. Vóór den tijd der spoorwegen 
bitaaldc men voor alle goederen 13 pence per 
nn, per mijl; alleen baalgocdcrcn per volle la
ding en op groote reizen genoten cenig rabat, 
nu bedraagt de prijs slechts 30 i\ 40 s. por ton; 
en wat voor alles in aanmerking komt: dc enorme 
besparing in lijd. Immers, wanneer nu 's avonds 
per telegram uit Manchester goederen worden 
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ontboden, zijn ze 's morgens daaraan volgende 
veilig aan den besteller in Londen afgeleverd. 

Frankrijk heeft vóór eenige jaren eene commis
sie benoemd, waarvan dc heer Chevalier voorzitter 
was, om een onderzoek in te stellen naar den 
toestand der spoorwegen in Engeland; o. a. komt in 
het daarop uitgebracht rapport scherp uit liet 
verschil in snelheid op de spoorwegen in beide 
rijken; zoo haalt men er in aan, dat voor het 
vervoer van goederen van Parijs naar Rheims, 
een afstand van 107 mijlen, 4 dagen noodig 
zijn, meer tijd dan het vervoer per gewonen 
weg vordert, terwijl b. v. in EngelarJ slechts 
12 uur noodig zijn, om goederen uit Manchester 
naar Londen te transporteeren, wat naar de 
bovengenoemde snelheid, in Frankrijk 7 dagen 
zou vorderen; evenzoo tusschen Edinburg—Lon
den 30 uur, tegen 9 dagen, en voor Bristol— 
Londen 14 uur in plaats van 6 dagen. 

De heer Chevalier drong in zijne conclusie sterk 
aan op het wijzigen der treinen, rijdende met 
petite vitesse. 

In Engeland is cr geen stad van eenigszins be
langrijken handel, of ze heeft meerdere spoorweg-
communicaties met Londen; zoo heeft Liverpool 
er 4 ; Manchester 4 ; Leeds , Birmingham, Pe
terborough en Reeding ieder 3, en de andere 
steden minstens 2 gemcenschaps-wegen. De 
spoorweg-trafiek in Londen is onbegrijpelijk groot; 
dat niet alleen is toe te schrijven aan de om
standigheid, dat Londen het groote handelscen
trum is van Engeland, of liever van de geheele 
Europeesche markt, doch omdat het 4 millioen 
inwoners bevat, die in groote mate in hun da-
gelijksch bedrijf en voedsel van het spoorwegver
keer afhankelijk zijn. Zoo b. v. worden koop
waren uit Manchester, Liverpool, Cheffield, 
Glasgow, Leeds, North en andere steden, naar 
Londen overgebracht, niet alleen om vandaar 
naar het overige Europa, Indië, China en Ame
rika te worden verzonden , maar niet minder om 
van Londen als marktplaats, naar dc meest af
gelegen deelcn van geheel Engeland tc worden 
geëxpedieerd, 't Is opmerkelijk, maar de over
vloed van koorn komt eerst te Londen, van
waar ze wordt gedistribueerd of in de hoofdstad 
zelve of naar elders. Ruwe materialen uit alle 
oorden der wereld, thee uit China en Japan, 
rijst en indigo uit Indië, suiker uit de West en 
Brazilië, wijn uit Spanje en Frankrijk, port a 
port en tabak uit Virginië en Cuba, allen komen 
eerst te Londen in de dokken, vanwaar de dis
tributie per spoor naar elders plaats vindt. Zoo 
ook is Londen evenzeer de stapelplaats der 
edele metalen , goud , zilver, enz., ja niet min
der dan van boter en kaas. De meest reusach
tige spoorweghandel is dan ook het noodzakelijk 
gevolg, en kolossaal is hot verschil in vervoer 
bij een 30 jaar vroeger. Maandelijks worden nu 
b. v. tusschen Londen en Birmingham 30.000 
ton goederen over het station Londen North
western Company, behalve de steenkolen , ver
voerd. Van de 32.439,891 tonnen in 1800 in 
Engeland verplaatst, verzond die Maatschappij 
alleen 4.693,832 ton, d. i . meer dan de jaarlijk
schc expeditie van geheel Schotland, cn 3 maal 
grooter dan van geheel Ierland ; '/,„ deel dei-
kolossale verzending komt over laatstgenoemd 
station. De werking van een Londcnsch spoorweg
station is dan ook eene der bedrijvigstc die men 
zich kan voorstellen, omdat alle koopwu-en voor 
de provinciën er 's nachts worden vtrzonden; 
terwijl die uit alle richtingen, voor Loaclen be
stemd, er in den vroegen morgen aankoncn. Een 
heir legerarbeiders is onophoudelijk bizig met 
het laden der wagens; een arbeid, dit a pre
mière vue, de meest mogelijke verwarring schijnt, 
slechts schijnt, want het gaat er integendeel 
hoogst nauwkeurig toe, zoodat weinige oojenblik-
ken vóór de aankomst der treinen uit de irovin-
cicn de laatste uit Londen is vertrokken. loogst 
belangrijk zijn daartoe de volgende cijfer;. In 
1867 hebben dc spoorwegen in Londen vei-oerd 
1.319.900 stuks vee; een equivalent aan gesacht 
vleesch voor 1.379,000 menschen; 72 milloen 
quarters of 63.000.000 ponden koorn ; GO.tOO 
ton visch; 28.000.000 litres melk; 15000 on 
boter; 11000 ton eieren; en de Grent-Northeii-
lijn alleen, 3 millioen eijeren, bijna allen Ut 
Frankrijk aangevoerd. 

Niet minder opmerkelijk nog zijn de vleesch 
treinen , hoofdzakelijk de directe plaatsvervangers 
der beestentreinen uit de Hooglanden, meer be
paald regelrecht uit Iverness, Aberdeen en do 
geheele streek benoorden de Tay. De 1° trein 
daags, bestaande uit 44 wagens, geheel gevuld 
met versch vleesch, volbrengt het traject in 3 

uur; een 2 1 ' uit 50 wagens, getrokken door 
dubbele locomotief, met vleesch, boter, enz., komt 
te 11 ure 's morgens in Londen aan, zoodat 
het vleesch der dieren, grazende in de omstre
ken van Brenwijves, in 40 uur als 't voornaam
ste voedsel prijkt op eene tafel tc West-End. Zoo 
komen de niet minder belangrijke treinen met 
boter en melk, 20 wagens groot, uit Alesburg 
aan; en zoo met tal van andore producten, die 
immer 's nachts aankomen, cn direct vandaar 
over geheel Londen worden verzonden. Ongeacht 
die speciale vleeschtreinen zijn door do N.- W.-
Company in 1867 nog vervoerd 49000 ossen, 
200.000 schapen en 55.000 zwijnen, ofschoon 
de verzending van levend vee belangrijke ver
mindering heeft ondergaan, sedert ook in Enge
land de veeziekte woedde; doch tegelijk nam de 
toevoer van treinen met voedsel enorm toe. 'T is 
tevens geconstateerd, dat hot belangrijke voordee-
len aanbiedt het vleesch geslacht tc verzenden, 
daar b. v. een os iederen dag bij vervoer te voet 
of per spoor, 8 pond verliest, zonder nog van 
de kwellingen der dieren tijdens de reis te ge
wagen ; die treinen zijn buitendien afhankelijk 
van de aankomst der schepen of booten, die 't vee 
aanvoeren en dus ongeregeld. Bij do vischtrci-
nen doet zich het merkwaardig verschijnsel voor, 
dat de visch , gevangen aan de noord- of zuid
kusten, daar in massa wordt opgekocht, direct 
naar Londen gaat, cn toch ter plaatse waar 
gevangen , b. v. in Schotland , wordt gegeten, 
evenwel na eerst vice versa de reis van Lon
den te hebben gemaakt. Ziedaar hoofdfeiten van 
hot immense spoorweg-verkeer in Engeland, dat 
aangaande het goederentransport in 1800 eene 
waarde vertegenwoordigt van bijna 13 millioen 
pond of f 156.000.000 gevloeid in de kas dei-
spoorwegmaatschappijen; d. i . dus per ton koop
waar 0 sh. en 8 p. 'tls wel overbodig breed
voerig er op te wijzen, dat de verbruikers in 
't algemeen van dat verkeer hebben geprofi
teerd. De ook bij ons bekende Engclschman 
Hawkshaw heeft getuigd, dat het land in 't 
generaal dubbel zooveel heeft gewonnen door 
den aanleg der spoorwegen, als de aandeelhou
ders der Maatschappijen, behalve nog de waarde
vermeerdering der landen door de sporen door
sneden. Gaan we nu nog eens na het personen
verkeer, waarop men in 1825 meende niet eenig 
gegrond uitzicht te kunnen koesteren. Destijds 
bestonden er tusschen Manchester en Liverpool 
22 geregelde diligence-diensten, die den over
tocht in 4 uur volbrachten en daags gezamentlijk 
000 menschen transporteerden, tegen den prijs 
van 10 shillings binnen de rijtuigen en 5 pence 
op de imperiaal. 

Onmiddellijk na de opening van dele lijn be
droeg het vervoer reeds 200.000 personen daags, 
overgebracht in 1% uur, ad 5 sh. binnenin en 
3 sh. 6 p. buitenop. A l zeer spoedig verdwenen 
de rijtuigen met imperiaal en maakten plaats voor 
de waggons l s i e , 2<hs en 3de klasse, vervoerd met 
eene snelheid, niet meer van 8 a 9 mijl (wat men 
eertijds eene dwaasheid waande), maar met eene 
van 20 a 30 mijl per uur, thans, door de ver
beterde locomotieven aangegroeid tot 40 a 50 
mijlen , eene zuigerbcweging van 800 voet per 
minuut; en zeer zeker is men ook thans in En
geland overtuigd , dat juist het personenvervoer 
het gemakkelijkst en voordeeligste is. Vóór de 
l»tc spoorweglijn reisden cr in Engeland 82000 
personen daags op oen gemiddelden afstand van 
12 mijl, ad 5 sh. per reiziger, of5 p. per mijl; 
en in 1806 850.000 over een afstand van 8% 
mijl , voor 1 sh. 5'/ a penny, d. i . a 3% pence 
per mijl ; met eene 3 maal grootere snelheid. In 
hetzelfde jaar zijn er in Engeland uitgegeven 275 
millioen plaatsbriefjes, behalve 39 millioen rei
zen , door de eigenaars of beambten der Maat
schappijen gedaan, of tc zamen 314 millioen rei
zigers, d. i . over de bevolking verdeeld, gemid
deld 10 reizen 's jours van iederen inwoner, man 
vrouw of kind van de geheele bevolking. 

Inliet oude systeem waren voldoende 19 rijtui
gen, terwijl voor dit vervoer 50.000 rijtuigen met 
millioen paarden zouden noodig zijn. Uitsluitend 
door de Mctropolitain company zijn in 1867 ver
voerd 25 millioen personen, en wol hoofdzakelijk 
over kleine afstanden , eone verplaatsing dio als 
gebiedend is geworden, ju , even onmisbaar voor 
de bevolking als lucht om te leven, 't Is an
dermaal eene frappante uitkomst tegenover de te
genstanders, die eene afneming van reizigers en be
volking als zeker hadden voorspeld. Het zijn juist 
de Maatschappijen, die zelve eene uitbreiding van 
steden cn plaatsen zoo krachtig hebben in de 
hand gewerkt; immers zij, die om of bij stations 

wilden bouwen, verkregen o. a. vrijbiljetten voor 
reizen naar en van Londen ; om de dus gefor
meerde nieuwe woonplaatsen, vestigde zich wel
dra een bevolking, die aan andere steden enz. 
het aanzijn gaf. Zoo is tegenwoordig de dage
lijkschc beweging van en naar Londen 300.000 
personen, het totaal treinen 3600, behalve 340 
voor afgelegen stations , wat eene lengte trei
nen vordert van 3 kilometers. Voor de zooge
naamde permanente wegen worden daags een 
enorm aantal arbeiders gevorderd, evenzeer als 
kolossale quantitciten ijzer, aangezien iedere 
rail door wrijving, oxydeeren en andere invloeden, 
per jaar, per voet % pond verliest; algemeen 
duurt eene rail 20 jaar evenwel in bochten en 
nabij centrums als Londen, moeten ze dikwerf 
zelfs ieder jaar worden vernieuwd; men berekent 
dnt voor do 13854 mijlen spoorwegnet in Enge
land 'sjaars 20.000 ton ijzer noodig is , behalve 
de 250.000 ton rails, die opgenomen, gerepa
reerd en opnieuw worden gelegd. 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Er is eene expeditie uit Duitschland ver
trokken om Egypte te bezoeken, ten einde photo-
graphieën te maken van oude opschriften en ge
ilen ktce.korren. Men heeft eene poging in het werk 
gesteld om onderaardsche kamers te Memphis te 
photographëeren bij magnesium-licht. 

— Onlangs is een fraaie kelder uit de twaalfde 
eeuw te Gran, in Hongarije, in de nabijheid van 
de hoofdkerk ontdekt geworden; acht kolommen 
van graniet ondersteunen het gewelf en elke 
zuil heeft een verschillend kapiteel. Het monu
ment zal geheel worden gerestaureerd. 

— Kon Engelschman, de heer Holman Hunt, 
ondervindt zooveel moeielijkheden te Florence 
in hot doen vervaardigen van een praalgraf voor 
zijne vrouw naar een ontwerp van zijne eigene 
hand, dat hij lessen inde beeldhouwkunst is gaan 
nemen om zelf het gedenktccken te beitelen. 

— De heer Caleb dishing is naar Nieuw-Gre-
nada (Columbia) geweest om voor het Noord-
Amerikaansche gouvernement schikkingen te tref
fen omtrent den aanleg van een zeevaart-kanaal 
tusschen den Atlantischen en den Grooten Stillen 
Oceaan. Het gouvernement van Nieuw-Grenada 
ontvangt 10»/, van de winst en na uitloting van 
alle actiën 25"/,,. Het kanaal moet begonnen zijn 
binnen vijf jaren na de ratificatie en binnen vijf
tien jaren voltooid. Allo volken mogen het be
varen, behalve de oorlogvoerende. 

— Viorstoomsloepen, nabij Toulon gemaakt voor 
den mail-dienst op het Suez-kanaal, zijn beproefd en 
aangenomen geworden en ingescheept naar Alexan
dria. Zij zijn van mahoniehout gebouwd en van 
schermen voorzien, om de passagiers te bescher
men togen de zonnestralen. Twee behooren 
aan dc Maatschappij van den heer De Lesseps en 
twee aan den Onderkoning van Egypte. Het ka
naal zal den lsten October 1869 op de waterlijn 
100 meters breed zijn, op den bodem 22 en 
diep 8. 

— Berichten van het eiland Laboean (nabij 
Borneo), dat de Engelschen ons afhandig ge
maakt hebben, geven goede vooruitzichten om
trent de kolenmijnen. Na de ontbinding van de 
China Steam and Labuan Coal Company wer
den ZIJ voor eene geringe som gekocht door eenige 
Schotschc mannen van zaken en onder een' ge
oefend administrateur geplaatst, met inachtne
ming van strenge spaarzaamheid. De exploitatie 
gaat nu voorspoedig. De kolen trekken reeds te 
Singapoer en elders de aandacht om hare on
schatbare hoedanigheden voor het bereiden van 
stoom en gas. Zij werpen reeds winsten af. De 
hoeveelheid wordt gezegd onuitputtelijk te zijn. 

— Op de Belgische telegraaflijnen worden Bun-
sen's elementeu gebezigd. Het zink wordt ge
dompeld in zeer zuiver regenwater en de houts
kool in water, dat een vijftiende zwavelzuur be
vat. De kosten, om zulk eene battery steeds in 
werking te houden, bedragen ƒ 0,60 's jaars. 

B I N N E N L A N D , 
's Gravenhage. Bij beschikking van den mi

nister van binnenlandsche zaken van den 6den 
Maart 1869 is bepaald, dat met den lsten Mei 
c. k. het dagelijkse!) toezicht op den Noord-Hol-
landschcn staatsspoorweg en den spoorweg Haar
lem-Uitgeest wordt opgedragen aan den spoor
wegopziener W. D. Eeltjes, ter standplaats Alk

maar, en op de spoorwegen Moerdijk-Eindhoven, 
Boxtel-'s-Hertogenbosch en van Tilburg naar de 
Belgische grenzen in dc richting van Turnhout, 
aan den spoorwegopziener B. Sleyster, ter stand
plaats Breda, terwijl zij met dien dag ontheven 
worden van het toezicht, hun vroeger opgedragen. 

— Aan 3. van der Tang te Rynsaterwoude, 
is tot wederopzegging, vergunning verleend voor 
eene schroefstoombootdienst tot vervoer van per
sonen , goederen en vee, tusschen Amsterdam 
en Leiden. 

Utrecht. Omtrent de internationale tentoon
stelling verneemt men met zekerheid: 

1°. dat de minister van binnenl. zaken zich be
reid verklaard heeft, aan dc kamer een wets
ontwerp aan te bieden tot het verleenen van 
ƒ15,000 voor deze zaak, waarvan ƒ10,000 als 
tegemoetkoming in dc kosten en f 5000 voor de 
kosten van den jury door Z. M. te benoemen. 

2". Dat te 's Hage reeds voor meer dan f 19,000 
is ingeteekend voor het waarborgfonds (waaronder 
14 inschrijvingen van ƒ1000), op voorwaarde, 
dat de tentoonstelling zal plaats hebben op die 
plaats, waar het hoofdbestuur zal meenen de beste 
kans op reüssite te hebben. 

3". Dat ook tc Utrecht zich reeds eenige in
gezetenen hebben bereid verklaard, hunne giften 
te verhoogen tot f 1000 en zelfs één tot / 2000, 
indien daardoor de totale som van giften tot 
f 20,000 kan worden opgevoerd. (V. D.) 

Dordrecht. Ingelanden der Vier Polders, ge
meente Dordrecht en Dubbeldam, hebben op 
voorstel van het bestuur, met 968 tegen 114 
stemmen besloten tot het stichten van een tweede 
stoomgemaal cp het eiland Dordrecht, in de 
eerste plaats ter vervanging van de beide molens 
in den Ouden en Nieuwen Noord-polder. 

A r n h e m , 6 Maart. In een heden gehouden 
raadsvergadering is besloten 1 October 1870 aan 
den heer W. H. de Heus, het wegens de gasfabriek 
verschuldigde kapitaal, ongeveer f 330,000 be
dragende, af te lossen met opdracht aan burge
meester en wethouders omtrent het toekomstig 
beheer der gasfabriek, alsmede over eene voor 
evengemeldc som aan te gane leening nadere 
voorstellen aan den Raad in te dienen. 

— De overeenkomst tot wijziging der concessie 
voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg 
van Samarang over Soerakarta naar Djockjocarta 
is in de tweede kamer der Staten Generaal aan
genomen. Door verhoogde renteguarantie hoopt 
de maatschappij in staat te zijn het kapitaal uit 
te breiden en naar men zegt zou daardoor de 
lijn Samarang—Vorstenlanden en Batavia—Bui
tenzorg verzekerd zijn. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
In de 286ste vergadering werden door den heer 

P. J. M. Cuypers in 3 stuks teekeningen verschil
lende monogrammen ter beschouwing gegeven, 
die door hem werden verduidelijkt. Hierop volgde 
eene discussie, waaraan verschillende leden deel
namen, terwijl ten slotte de heer Cuypers door 
den heer Leliman namens de vergadering werd 
dank gezegd. 

Vervolgens gaf de heer G. van lieerde zijne 
aangekondigde kunstbeschouwing, bestaande uit 
platen van het raadhuis, thans koninklijk paleis 
te Amsterdam, benevens verschillende platen van 
Vinkboom, die door de aanwezigen met belang
stelling werden bezichtigd. 

In de bijeenkomst van den 5 Maart j . l . werd 
bij afwezigheid van den voorzitter zijne plaats 
door den heer J. Smit vervuld. 

Aan de orde waren de vragen 3 en 5 door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ter 
behandeling gesteld in de algemeene bijeenkomst 
van dit jaar, doch op voorstel van eender leden 
van het bestuur werden de discussiën daarover 
tot eene volgende vergadering verdaagd, nadat 
met een enkel woord de strekking dier vragen 
was besproken. 

De heer Redeker Bisdom gaf daarop eene kunst
beschouwing van verschillende platen, voorstel
lende de verschillende tijdperken van den Renais
sancestijl, waarop door den heer Smit onder 
dankzegging aan den heer Redeker Bisdom, de 
vergadering werd gesloten.' 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 
Vergadering 4 Maart 1869. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de 
vorige vergadering wordt door den secretaris 

medegedeeld , dat eene missive is ingekomen van 
de Maatschappij tot bevordering van Fabriek
en Handwerks-nijverheid , waarin afwijzend be
schikt wordt op hot verzoek der afdeeling, strek
kende om haar eene subsidie te verleenen tot 
proefneming met Norton's pijp wol boring; dien
tengevolge wordt besloten, die proefneming geen 
voortgang te doen hebben. Verder was op de 
uitgeschreven prijsvraag: »Een lichtkozijn met 
stolpramcn voor den gevel van een heerenhuis" 
één antwoord ingekomen, hetwelk in allen deele 
aan de gevraagde vcreiscliten voldeed, en als 
zoodanig bekroond is, 

Premie en getuigschrift werden den bekroonde, 
den heer R. L. Mondt, met eene toepasselijke 
aanspraak van den voorzitter overhandigd. 

Het lid Boudewijns deed daarna eene mede-
dceling over petroleum en pctroleum-gas; spreker 
behandelde de oorsprong, ontgraving der putten 
en raflincering, en besprak vervolgens de ver
schillende bestanddeclen, in het bijzonder stil
staande bij de naphta, als middel tot het geven 
van meerdere lichtsterkte aan het steenkolen-gas. 
Door proeven met een toestel cn de photometer 
bewees spreker dat eene vlam van enkel steenko-
lengas voor 10 waskaarsen, en hetzofdc gas, 
met naphta verzadigd , voor 19 kaarsen licht gaf. 

Het stoken van petroleum-gas uit den afval 
van petroleum, werd door eene teekening op
gehelderd cn de voordeden werden door spre
ker opgesomd. Door den heer Pierson werd dit 
gevoelen gestaafd uit een rapport, over de petro-
leum-gasverlichting te Voorburg uitgebracht, 
waarin als voordeelen worden opgegeven: goed-
kooper aanleg, mindere volume benoodigd gas, 
dunnere pijpon, zuiverder branden , enz., welke 
voordeelen uit genoemde exploitatie waren be
wezen. 

Het lid Ginjoolen gaf daarna monsters ter be
zichtiging van sterk met roet doortrokken stee
nen , die met het muurvernis van de heeren 
De Lint & Comp. uit Rotterdam bestreken en 
daarna bepleisterd waren; na vier weken tijds
verloop had deze steen geen roet meer doorge
laten. Spreker beval genoemd vernis ter toepas
sing aan , als hebbende hij proefondervindelijk de 
beste resultaten daarvan verkregen. 

Het lid Saraber gaf eene kunstbeschouwing 
van verschillende gravuren, waaronder de plans 
en opstanden van de Porte Narbonaise te Car-
cassone, van welke laatste spreker eene uitvoe
rige geschiedkundige- en bouwkundige beschrij
ving gaf. 

Ten slotte deelde de Heer Pierson mede, dat 
de artesische putboring te Goes thans tot eene 
diepte van 158.93 el gevorderd was, en men 
62.87 cl in de Rupel-leemlaag was doorgedron
gen , welke laag, gevormd door voorwereldlijke 
schelpdieren veel moeielijkheden opleverde; als 
bijzonderheid merkte spreker aan, dat de ge
noemde laag zich thans met zand begon te ver
mengen , waaronder men do kiezel verwachten 
mag, en waardoor dat werk met eenen goeden 
uitslag bekroond zoude worden. 

De vergadering werd hierop gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Aanbestedingen. 

Mijnheer de Redacteur! 
De dienst op spoorwegen vordert ongetwijfeld 

personeel om alle maatregelen in achtte nemen, 
die de voorzichtigheid voorschrijft en men betwij
felt of hierin niet enkele maatschappijen, door 
zuinigheid gedreven, tc kort schieten. Bij de 
Nederlandsche Rijn spoorweg-Maatschappij veree
nigen de conducteurs zoovele bedieningen in 
zich, dat het hun niet kwalijk kan genomen wor
den, als zij in de haast het een of ander o ver-
lint hoofd zien. Op Woensdag 3 Maart per snel
trein van 12 u. 5 m. van Arnhem naar Utrecht 
reizende, vlogen ter hoogte van Ede de beide 
portieren van de coupé 127 E , waarin ik met 
anderen gezeten was, open un mocht het ons rij
dende, met behulp van eene paraplu ie, gelukken 
het eene portier te sluiten, terwijl het andere 
bij aankomst te Vcenendaal door den conducteur 
gesloten werd. 

Wij meenen op dit feit tot waarschuwing van 
het reizend publiek te moeten wijzen. 

Hoogachtend, 
Uw Dw. Dienaar, 

A. B. 
j j V * Door gebrek aan ruimte werd de opname 

van dezen brief in het voorgaand nummer 
verhinderd. 

Aankondigingen. 
Zonttug , 14 Maart. 

Harllngen, door het dijkbestuur vau de Vijfdeelen 
Zeedijken Binnendijks: de levering vau diverse materialen. 

Maandag, lit Maart. 
Wol vc Ru, bij P. J . Schuil i ii Kit i het bouwen eener hui-

ziugc. met dc daartoe benoodigde materialen. 
Koudekerke, ten 11 ure, op het raadhuis: het afbreken 

van het oude en bouwen van een nieuw schoolgebouw al
daar , met bijlevering der materialen. 

Lochen, ten 1 2 ure, op het gemeentehuis: lo. het ver-
grooten der gasfabriek eu 2o. het maken van een steenen 
kadeumuur langs de Berkel. 

AnHrterdaiu, ten 12 ure, op het raadhuis: het onder
houd cn du vernieuwingen van het materieel van het brand-
wezen der gemeente Amsterdam, gedurende tien jaren. 

Amsterdam, ten t'/j ure, in het stationsgebouw randen 
i foil, IJzeren spoorwegmaatschappij: het maken van eeuige 
gebouwen cu verdere werken op dc werkplaats te Haarlem. 

Arnhem, ten 2 ure, in ccn der lokalen der Stoomfa* 
brick van Zinkwerken: het bouwen van een woonhuie bij de 
Stoomfabriek van Zinkwerken, met daarmede iu verband 
staande werken. 

DJnsrtng, IA Maart. 
Alkmaar, ten 12 ure, op het raadhuis: lo. het onder

houden van alle gemeente-gebouwen, scholen, bruggen, ri
olen cu verdere gemeentewerken eu het maken van eenige 
vernieuwingen aau die gebouwen; 2o. het vernieuwen van 
ccnigc straten; 3o. het doen van ccuigc vernieuwingen aan 
bruggen eu overzetveereu cn het vernieuwen van een ge
deelte beschoeiing langs het kanaal; 4o. het leveren cn ver
voeren van de benoodigde materialcu voor de buitenwegen 
cn voetpaden; 5o. bet opbouweu vau eenige gebouwen en 
werken. 

Woensdag , 17 Maart. 
Leeuwarden, ten l i 1 , ' ] ure, op het gemeentehuis: het 

maken vun straatwegen op de voor dc uitbreiding van het 
bebouwd gedeelte der gemeente bestemde terreinen tusschen 
den staatsspoorweg cn het zaailand in die gemeente. 

Eindhoven, ten 4 ure, bij mej. dc wed. M . Hcrwegh: 
het bouwen van een stoom-draadnagel-fabriek voor den heer 
F. H . Itaijmakcrs, te Kind li oven met de annexe gebouwen 
en schoorsteen. 

Vonderdag, 19 Maart. 
Hoorn, ten 11 are, in den Doele: lo. het leveren van 

1487 kub. ellen grind, 583 kub. cl fijn geslagen harde puin, 
460,000 Waalschc straatklinkers cu 410 kub. ellen zand, 
met het vervoeren van dezelve aan dc Drechtcrl. wegen; So. 
het onderhond vau dc straatwegen den NieuwenwegteHoog-
carspcl cn het Broekerhavcncrpad te Bovcncarspel, geS. 
1869; So. uet maken van cenc klinkerstraat te Berkhout. 

Utrecht, ten 121/, ure, in het statiousgebouw: de leve
ring van bij dc exploitatie gebruikt wordende materialeu. 

Haarlem, teu 12>/2 ure, aan bet provinciaal bestuur: 
het jagen der schepen, vlotten, enz., door het Noord-Hol
landsen kunaul, van 1 Mei 1860 tot ultimo December 1874. 

Vrijdag, 10 Maart. 
Mlddclliurg, ten 10 ure, ann het prov. bestuur: het 

maken cn stellen van eene plaatijzeren draaibrug met vast 
gedeelte, zumen lang 50,50 el, op gemetselde pijlers, en het 
makeu van kaaimuren te Sas van Gent, voor het kanaal 
van Neuzen. 

Middelburg, ten 10 ure, aau het prov. bestuur: het 
maken vau voorzieuiugswerken aan deu oever en dijkval, 
den 12 December 1868 ontstaan aan den calamïtesuen pol
der Anna, eiland Noord-Beveland, prov. Zeeland. 

Zaterdag, 20 Maart. 
Eist, ten 12 ure, in het Ambtshuis van het polder-dis

trict Over-Betuive i lo. het verhoogen en verzwaren van 
den Rijnbandijk van Over-Betuwe, ouder Huissen; 2o. het 
aansluiten van den verhoogden en verzwaarden dijk, enz.; 
3o- het leveren eu over den dijk brengen van 500 kub. el
len gehorden of gewasschen grind en 200 kub. ellen gewone 
riviergrind, bet herstellen van den afslag, enz., in 2 perceelen. 

Ooster-lloogebrug, (Groningen), ten 12 ure, op het 
gemeentehuis: het bouwen van een urmen-werk huis op een 
perceel land, onmiddclijk gelegen aan het kanaal van Gro
ningen naar Delfzijl. 

Maandag, 22 Haart. 
llcljHuilzcn, (bij Roermond), ten 8 ure: bij de erven 

M. Baetsen: het leveren en vervoeren van 2890 kub. el 
Maaskicze). 

Dinsdag, 28 Maart. 
St.-Pieler, (bij Maastricht), ten 2 ure, in het ge

meentehuis: het vergrooten van het schoollokaal en het bou
wen van een raadhuis. 

Drlel, ten 2 ure, iu het Fortuin: het bouwen van eene 
kerk ract toren. 

Woensdag, 24 Maart. 
Hlundcrt, ten 10 ure, op het raadhuis: het doen vau 

vernieuwingen en herstellingen aan onderscheidene domaniale 
gebouwen cn aan sluizen, heulen, duikers en heinen, in 
•i perceelen. 

Arnhem, teu 1 2 " n r e , op het gemeentehuis: lo. het 
leveren cn leggen van baudstukken; 2o. het leveren van ge-
wasschen en ougewasschen grind; .'to. het timmeren van 
een nieuw brugschip; 4o. het verrichten van herstellingen 
aan Musis Sacrum. 

Donderdag, 25 Maart. 
Grosthulien, ten 12 ure, in de Dorpsherberg: het 

amoveereu van het bestaande kerkgebouw en het bouwen 
eener nieuwe kerk met toren en consistorie. 

's-IIagc, ten 12 ure, aau het ministerie van binn. zaken: 
het maken cn leveren van 50 puntstukken van gegoten ijzer 
met glashard bovenvlak. 

's-llage, teu 12 ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken i het maken en leveren van 50 complete ijzeren tong-
bewegingen met stalen tongen voor spoorwissels, tea behoeve 
van de staatsspoorwegen. 

Woensdag, 81 Maart. 
Balk, (Friesland), bij Jhr. Mr. J. H. T. K. vanSwlnde-

ren: het graven van een kanaal uit de Kruisvaart naar de 
Morrha, ter lengte vun 1498 el; benevens aanleg van pol* 
derdijken. 

Maandag, 8 April. 
Dieren, ten huize van den notaris Everts: het leveren 

en leggen van 1365 el ijzeren pijp met bjjbehoorende wer
ken tut de waterleiding van de sprengen naar het Badhuis 
te Laag Socren. 

Dinsdag 6 April. 
Delft, ten 12 ure, in een der localen der artillerie sta

pel- en constructie magazijnen in de Houttuinen: de leve
ring van gietijzer, tot den aanmaak van materieel ten be
hoeve der Marine. 
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Woensdag, J Apr i l , 
middelburg, t e u 1 u r c , t e u R a a d h u i z e : l o . h e t v e r -

r a n g e n v a u d c L a u g c v i l l c - b i u u e u b r a g d o o r c c u c n i e u w e i j z e 
r e n b a s c u l e - b r u g , i n e t d a a r t o e b e h o o r e n d c w e r k e n ; 2 o , d e 
l e v e r i n g v a n 4 0 , 0 0 0 s t u k s s t r a a t k l i n k e r s , w a n l v o r a i . 

Afloop Tan aanbesteding-en. 
D e i n , 2 5 F e b r . i d o l e x e r i n g v a n 1 0 0 , 0 0 0 N c d . p d . l o o d 

i n s t a v e n i u 1 p e r c e e l , W . I l o v c n , t c H a g e , j 8 8 . 8 4 ; 
w e d . G . D o r c m a n s c u Z n . , t e R o t t e r d a m , f 2 2 . 8 3 ; I , . J . 
E u t h o v c i i c n C i c . , t e ' s H a g e , f 2 2 . 7 1 ; A . J* . K o p , t e R o t 
t e r d a m , J 2 2 . 6 7 " ; G . J . L e e u w e n b e r g , t c D e l f t , 2 2 . 4 0 , p e r 
1 0 0 N e e f . p d . 

's-IlertogcnhOHCIi, 26 F e b r . : l i e t v e r b o u w e n c n h e r 
s t e l l e n v n u c e n e b e s t a a n d e h u i z i n g c t o t d e w o n i n g v n n d e u 
r ü ' k s . p o s t d i r e c t c u r t c R o o s c n d a u l ; L . S u i j k c r b u i j k , t e R o o 
s e n d a a l , ƒ 3 7 6 7 . 

M r l j p , ï l M a a r t : b e t b o u w e u v a n c c u c s t o o m w e v e r i j : 
W . v . G l a b b c c k , t c l l r c d n , ƒ 3 4 , 8 0 0 ; J. H c c z c n m n , te E i n d 
h o v e n , f 3 3 , 3 0 0 ; I . v . N u c n e u , i d e m , ƒ 3 2 , 1 0 0 ; 1. M u l -
s u c r t s , t c W o c u s c l , f 3 2 , 0 0 8 ; J. v a n N u c n e u , t c S t r a t u m , 
f 3 1 . 9 0 0 ; F . v . d . l l c r g , t c H c c z c , ƒ 3 0 , 7 7 0 ; A M u l d e r s , t c 

' R a n m s d o n k , ƒ 8 0 , 8 9 9 ; J . T i m m e r m a n s , t c R o o s e n d a a l , 
f 2 8 , 9 0 0 ; J . A . v . d . E e r d e n , t e B o x t e l , f 2 4 , 8 8 5 ; L . V 

" G n o l . t c G e l d r o p . / 2 4 , 4 6 5 . 
Arnl iem , 4 M a a r t : l o . b e t v e r r i c h t e n v a n e e u i g e h e r 

s t e l l i n g e n c u v e r n i c u w i u g e u a a n d e p r o v i u c i a l c g e b o u w e n a l 
d a a r i n 1 8 C 0 , G . v . B c r k u i n ƒ 3 0 5 ; W. v . d . H e i j d e u / 3 8 9 ; 
I I . J a n s s e n , ƒ 3 8 7 ; C . E m m i n g , / 3 5 3 ; I I . V. d . S m u l , 

ƒ 3 3 5 ; J . O n c k , ƒ 2 8 2 ; 2 o . h e t b u i t e n v e r w e n der p r o v i n . 
c i n l c g e b o u w e n t e A r n h e m , i n 1 8 C 9 , G . v . B a r k a n 
G . W i l l c m s c n , ƒ 3 6 0 ; W . A . v . H o u t e n , fm-, F: 
K u i j k , ƒ 2 9 4 ; a l l e n a l d a a r . 

Haarlem, 4 M a a r t : l o . h e t u u d e r h o u d v a n h e t p a l e i s 
v n n J u s t i t i e t c A m s t e r d a m , v n u 1 8 0 9 — 1 8 7 1 : J . K o e l m a n , 
t e A m s t e r d a m , f 6 0 0 0 ; 2 o . h e t o n d e r h o n d v n n d c b a k e n s 
i u h e t I J c u d e V o o r z a a u , t o t 1 M e i 1 8 7 0 : J . d c H o e r . t c 
O o s t z n a n , ƒ 875. ' 

's-llage , 4 M a n r t : l o . h e t m a k e n e n s t e l l e n v a n d e n 
i j z e r e n b o v e n b o u w d e r v a s t e c n b e w e e g b a r e b r u g g e n v a n deu 
Bpoorwcg v n u C r e v e c o c u r n a a r ' s - I I c r t o g c u b o s c l i ; m i n s t e i n 
s c h r i j v e r s F . K l o o s c n Z o o n t c A l b l a s s c r d a m , v o o r ^ 1 1 0 , 7 0 0 ; 
2 o . h e t b o u w e n v a n c e n s i g n a n l - w n c l i t c r s w o u i n g h i j A r n h e m 
t e n b e h o e v e v a n d e u s t a a t s s p o o r w e g A r n h e m — L e e u w a r d e n ; 
m i n s t e I n s c h r i j v e r E . W n n s i n k t e A r n h e m , voor f 5 6 3 0 . 

' s - lUge, 5 M n a r t : h e t l e v e r e n , b e r e i d e n t c g c u b e d e r f , 
v e r v o e r e n c n o p s l a a n v a n t e l e g r a a f p a l e n . Behoren e n s c h o o r -
p a l e n t e n d i e n s t e v a n d e n r i j k s t c g r n a f i n 1 8 7 0 ; m i n s t e i n 
s c h r i j v e r J . I I . v a n H o o g c r w o u d c , t c H o s t e l , v o o r 3 0 % p e t 
b e n e d e n h e t t a r i e f , . , , 

s-firnvcnliagc , 9 M a a r t : h e t v e r a n d e r e n d e r r y t u i g -
loods t e D e v e n t e r i n c e n e g o e d e r e n l o o d s , c n h e t m a k e n v n u 
b i j k o m e n d e w e r k e n t e n b e h o e v e v a n d e n s p o o r w e g v n u A r n 
h e m n a a r L e e u w a r d e n . M i n s t e i n s c h r i j v e r d c h e e r A . Fe-
b c r w n n , t c D e v e n t e r , v o o r ƒ 2 1 3 5 . 

Amsterdam, 10 M a a r t : h e t m a k e n v n n o v e r d e k k i n g s -

u m , ƒ 5 4 8 ; 
irma van 

k a p p e n o v e r h e t s c h r o c f s t o o m s c l i i p Vice-Admiraaï Koopman 
c n h e t f r e g a t Prim ran Oranje. A a n n e m e r d c h e e r I I . 
R i c t s n i j d c r , v o o r ƒ 1 0 , 7 0 0 . 

Rotterdam, 10 M n a r t : h e t v e r n i e u w e n v a n e e n i g e k n a i -
m u r e n i n d c b u i t e n s t n d ; m i n s t e i u s c h r y v e r d c h e e r D . A . 
v n n K r e v e l e n D z . , n n n n c m e r h i e r t e r s t e d e v o o r ƒ 1 5 , 2 0 
p e r k u b i e k e c l . 

Leeuwarden, 10 M a a r t h e t l e v e r e n c u s t e l l e n v a n 
c c u c i j z e r e n v o e t - d r a a i b r u g l a u g 2 4 . 5 0 c l : 
G . J. W i s p c h v c i j Sc C o . , t e Z w o l l e , 

u s b o c r , , , K a m p e n , 
' s H a g e , 
Leiden, 
M a r c l i i c n n c n u p o n t , 

M . A . H o l s u o c r , 
L . J . E n t h o v c n & C o . , 
D . A . S c h r c t l i n , 
P n r i s - I s a a c , 
D i r e c t i e v a u d e F a b r i e k 
d e P r i n s v a n O r a n j e , 
G . H . B r o e k m a n , 

/ 1 7 2 8 . 0 0 . 
„ 1 8 2 5 . 0 0 . 
„ 1 8 7 4 . 0 0 . 
„ 2 0 5 0 . 0 0 . 
„ 2 1 3 7 . 5 0 . 

H . F i g e c , 
V . d . Wall B a k e . 

' s - H a g c , „ 2 1 7 9 . 0 0 . 
„ A m s t e r d a m , „ 2 4 6 9 . 0 0 . 
„ H a a r l e m , „ 2 7 0 0 . 0 0 . 
„ U t r e c h t , „ 2 9 0 0 . 0 0 . 

V c n l o , 11 M n a r t : h e t v u l l e n v a n c c n d e e l d e r G c c l c 
G r a c h t : M . B l o e m e n , t e V c n l o , f 2 4 4 0 ; J . A . L i u s k c u s , 
t e B l c r i k , ƒ 2 4 1 3 ; I I . H . J o c k i n , ƒ 2 3 7 5 ; I I . J . I I . B l o e 
m e n , f 2 3 0 9 c n H . v a n G a s s e l t , ƒ 2 3 0 6 ; d c d r i e l a a t s t c n 
t e V e n l o . 

' • • O r a v e n h a g e , 11 M a a r t : h e t m a k e n , l e v e r e n c n o p 
s t e l l e n v a n a c h t d r a a i s c h i j v e n v a n 4 . 8 0 m e t e r m i d d e l l i j n 
V a n d c a c h t i n g e k o m e n b i l j e t t e n w a s m i u s t e i n s c h r i j v e r d c 
h e e r G . I I . B r o e k m a n L z . , t c A m s t e r d a m , v o o r ƒ 9 7 2 2 . 

VCravcn l i ago , 11 M a n r t : l o . h e t l e v e r e n v a n v o o r 
w e r p e n v a n g e s m e e d c n g e g o t e n i j z e r , s t a a l , k o p e r c u m e 
t a a l , h e n e v c u s h e t v e r s t r e k k e n v a n s m e d e n c u n n d c r e w e r k 
l i e d e n t o t h e t d o e n v n n h e r s t e l l i n g e n n a n d c s t o o m g e m a l e n 
t e n d i e n s t e v a n d c d r o o g m a k i n g , — v a n d c g o e d k e u r i n g d e r 
a a n b e s t e d i n g a f t o t c n m e t d e n l n a t s t e u D e c e m b e r 1 8 6 9 ; 
2 o . h e t l e v e r e n v a n o l i e , t a l k , h e n n e p , p o c t s k a t o c u , z e e p 
c n v e r d e r e h e n o o d i g d h e d e n v o o r h o t i n w e r k i n g h o u d e n v a n 
d i e s t o o m g e m a l e n , g e d u r e n d e h e t z e l f d e t i j d v a k . M i u s t e i n 
s c h r i j v e r s w a r e n : v o o r n " . 1 d c h e e r C . N o l e t t e D c l f s h a 
v e n , t e g e n 12 p C t . b e n e d e n h e t t a r i e f ; c n v o o r DF 

h e c r e n J , c m i n c n S t o r n c b r i n k , t c K r o l i n g c u , 
b e n e d e n h e t t a r i e f . 

2 , d c 
t e g e n 2 p C t . 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
D E BURGEMEESTER DER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 24 Maart 1809, 's namiddags 12 3/, 
ure, in Lot openbaar ton Raadhuize aanbesteden: 

jo. Het leveren en leggen van 
X ^ r i A N D S T U K K E N voor voetpaden. 

/_ ' . : ^ ; ' , \ V o \ Hot leveren van gewasschen en 
' '.';' <->;o%geTOSsehen GRINT. 

Het timmeren van een nieuw 
'fe " BRUGSCHIP. 
V - - V"! ég? Het verrigten van eenige BE-
V^aiffPIMERINGEN en HERSTELLIN-

— QEN aan het Gebouw Musis Sacrum. 
/ ^ ^ J ^ f i i f l K K E N deswege a 10 Cents tor Gemeentc-

'Bo\*etaS»^crkrijgbaar. 

?é' A — , w 

A A N B E S T E D I N G . 
Het KERKBESTUUR der Hervormde Gemeente 

te GROSTHUIZEN, is voornemens op Donderdag 
25 Maart a. s. des middags ten 12 urc, bij 
P. P. HOEF, in de Dorpsherberg aldaar, aan 
tc besteden: 

Het amoveren van het bestaande 
Kerkgebouw en het Bouwen eener 
NIEUWE KERK met TOREN en 
CONSISTORIE. 

De Teekeningen liggen op iederen werkdag van 
den •17',", Maart a. s. tot den dag der aan
besteding ter inzage in dc Onderwijzerswoning 
tc Groslhuize.n, alwaar gedurende dien tijd de 
noodige inlichtingen en aanwijzingen gegeven 
zullen worden. 

Het Bestek en voorwaarden is tegen betaling 
van ƒ 1 te bekomen bij den Bockhandelaar .1. 
SCHU1TEMAKER te Purmcrcnde, en ligt ter visie 
tc Amsterdam in het Vosje; te Haarlem in tic 
Lecuwrilt; Ie Hoorn in de Doelen; te Purme-
rende in het Ilccren-Logemcnl; alsook te Grost
huizcn in tic Dorpsherberg. 

Nadere inlichtingen geeft op franco aanvrage 
van af 8 Maart dc Architect J. DE HAAN tc 
Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
Het R. C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR tc 

DRIEL bij Arnhem, zal op Dingsdag den 23'"" 
Maarta. s. des middags om 2 uur, bij J. MIENTJES 
in het Fortuin aldaar, aanbesteden; 

Het BOUWEN van eene KERK met 
TOREN. 

Teekeningen cn Bestek liggen ter inzage in 
het fortuin voornoemd ; dc Architect II. J. WEN
NEKERS te Zutphen geeft inlichtingen. 

De Bestekken liggen ter lezing: 
Driel bij J. H. GREUNTJES; Wojreninoen bij 

STEUK; Arnhem in dc HARMONIE; Nijmegen 
bij MEURS; Uuissen bij J. PETERS; Zutphen 
C." L. BECK en zijn a f 1 franco te bevragen bij 
den Boekhandelaar J. A. WILLEMSEN te Zutphen. 

Aanbesteding. 
Hecren Curatoren der stichting BETHESDA te 

Laag Soeren, zijn voornemens aan tc besteden: 
Het leveren en leggen van 1365 el 

IJZEREN PIJP met bijbehoorende 
Werken tot de Waterleiding van 
de Sprengen naar het Badhuis 
aldaar. 

Deze aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving ingevolge art. 3 van het Bestek. 

Het bestek en de teekening liggen ter inzage 
in het Lokaal SPRENGENOORD te Laag Soeren. 

Verder zullen dc Bestekken tei lezing zijn, tc 
Dieren in het Stations Koffijhuis; te Zutphen in 
het koffijhuis Bellevue; tc Keppel in het loge
ment tic Gouden Leeuw; tc Deventer in het 
logement dc Engel; tc Arnhem in het koffijhuis 
van Maijcn; te Amsterdam in liet logement hel 
Vosje cn te 's Hage in het Zuidhollandschc Kof
fijhuis. Ook zijn die op franco aanvrage tegen 
overzending van vijf en twintig cent aan brief-
zcgels te bekomen hij do Boekdrukkers W. J. 
THIEME & C". tc Zutphen. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op don 
24>t'° Maart cn den 2d"' April 1869 des voor
middags ten 11 urc. 

Nadere information zijn tc bekomen bij den 
heer Notaris EVERTS te Dieren, bij wien ook 
dc Billettcn van Inschrijving vóór of op den 
5*'" April 18G9 worden ingewacht. 

Een Jongmensch, sedert een vijftal jaren in 
het vak van Bouwkunde werkzaam en van goede 
getuigschriften voorzien, zag zich gaarne ten 
spoedigs'c geplaatst, hij een' Architect of Aan
nemer. 

Reflcctercndcn gelieven zich tc adresseren , met 
franco brieven, onder Letter B , bij don boek
handelaar B. 11ERGIIUIJS, Oudestraat, te Kampen. 

H. H. BOUWKUNDIGEN. 
Een Jong Monsch, P. G., zoowel Theoretisch 

als Praktisch in de Bouwkunde ervaren, 
cn reeds sedert cen aantal jaren in beide ge
deelten daarvan werkzaam, zoude zich gaarne 
in connectie gesteld zien met eenen Architekt, 
Timmerman of Metselaar, om de zaken verder 
uit te breiden en deze vervolgens gemeenschap
pelijk te drijven. Adres inet franco brieven on
der de letters C. C. bij den Boek- cn Kantoor-
handelaar II. T. I1ENDR1KSEN, Hoogstraat, Rot
terdam. 

" M A G A Z I J N en FABEIEK 
van Optische, Malliemalliisclic en Pbysische 

I N S T R U M E N T E N . 
ARNHEM, RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen cn 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-Tn-
strumenten, voorts Metallieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

Ransome's Patent concrete Stone voor 
Balustraden, Raam- cn Deurkozijnen, Kapiteelen, 
Consolen, Vazen, Fonteinen, Grafteekcnen, enz. 

Ransome's Patented Solutions, 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 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-Hüttc-Vcrcin, enz. 

Roman- en Parian-cement Francis & C°. 
Adres: F O L K E R S & C°. Rapenburg. Amsterdam. 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N°. 4, 

het 4de huis van dc Groote Kerk af. 
O H . V V H K . v r K A ' vnn 421 I'M cn i'OIIT-

J j . l K W C K M E W T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- cn 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. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAH GUAltAM'IE, 

bij C f E B » " . I I . P O T , tcjElghouta/d.Kinderdijk. 
bij wie reeds SOO roeden gemankt siijn van verNChillende lengten 

tot 1 0 3 A m s l . vt. 

cn tevens eene menigte attesten tc hekomen ziju van ruim 50 roeden, wclko 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

t ad- Mi 
D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. S°. 12. 

fintiijll leregeM idem XiteNif bij 
l>. A . THIEME te Arnhem. 

nip per '! .11 JIJ n ,1c :i frtitt f.f. f 1.(5, 

20 Haart 1869. 

le l ikeneert liek IHI eee jairpig. 
Mnriieliïi tulei / -.11 p,r fiieiei reëel 

el ƒ- .45 teer itfrl ei cel 1*. 

WHEKBLAD voor ARCHITECTEN, HGENIEÏÏRS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r redae 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 DOESBURGH, C. J. VAX DOORN, D. GROTHE, J. II. LEMMA X, II. LINSE, 8. E. ff. ROORDA VAX EÏSIXIÏA. II. I'. VOf.gL, 

WATERSTOF EEN METAAL. (') 
(Uit het Fransch.) 

Zekere zelfstandigheden zijn gelijk zekere men
schen, zij hebben geen geluk en komen nooit 
van pas. Evenals zeker personage uit ecu blij
spel van Augier niet kou hopen tot pair van 
Frankrijk te worden benoemd vóór de laatste da
gen van Februari 1848, toen de Kamer der Pairs 
door de omwenteling werd verzwolgen, heeft ook 
de waterstof juist de laatste formaliteiten onder
gaan eh de laatste beproevingen doorstaan en is 
zij openlijk tot metaal uitgeroepen geworden, nu 
de onderscheiding tusschen de metalen en de an
dere elementen op het punt is te verdwijnen en de 
oude classificatie van dc enkelvoudige lichamen 
door de scheikundigen als kunstmatig beschouwd 
wordt en slechts als nuttig bij het leeren eu het 
onderwijs. 

Dit vordert eenige toelichting. 
De metalen zijn bekend sinds de oudheid. Zon

der dc metalen zou misschien geen enkele tak 
van volksvlijt bestaan , en zou de beschaving van 
hare onmisbaarste dienaren beroofd zijn, ofschoon 
men ze dikwijls aanwendt voor een gebruik, dat 
niet zeer beschaafd is. Ieder bovendien weet ten 
naaste bij, wat een metaal is: eene harde, schit
terende , gewoonlijk grijze, witte of gele zelf
standigheid , welke dien bijzonderen glans ver
toont, dien men niet duidelijker kan omschrijven 
dan door hem metaalglans te noemen. Toen de 
scheikunde eene wetenschap werd, werden alle 
zelfstandigheden verdeeld in eenvoudige lichamen, 
die niet kunnen worden ontbonden, die slechts 
ééne soort stof bevatten, en saamgestelde lichamen, 
gevormd uit dc verbinding van twee of meer een
voudige. De sinds lang bekende metalen, het 
ijzer, het goud, het koper, het antimonium, enz. 
zijn eenvoudige lichamen, maar andere eenvou
dige lichamen hebben een geheel verschillend 
aanzien, zooals de zwavel, dc phosphorus, de 
koolstof. De scheikundigen werden er dus spoe
dig toe gebracht de elementen te verdeelen in 
metalen en in metalloïden, een vrij slecht geko
zen naam, waardoor men meende aan te duiden, 
dat dc aldus aangewezene zelfstandigheden eenige 
vau de eigenschappen der metalen hadden, zon
der er in alle opzichten op te gelyken. Men zag 
tevens, dat eene gewichtige chemische eigen
schap deze twee soorten van zelfstandigheden on
derscheidde: de metalen, die zich verbinden mei 
de zuurstof, vormen basen of oxgden . de uietal-
luïden, die zich met hetzelfde gas verecnigen. 
geven zuren. Er waren wel eenige uitzonderin
gen , die zich iillengskens vermenigvuldigden, 
niaar niettemin werd de regel uit gewoonte en 
gemak behouden, en men ging voort met onder 
de harde , schitterende cn zware metalen stollen 

O f s c h o o n d i t w e e k b l a d n i e t a a n t h e o r e t i s c h e B c h e i k u u d c 
g e w y d is, b e b b e u w i j g e m e e n d i n c e n o r g a a n , o o k v o o r 
' n g e u i c n r s e n a r c h i t e c t e n b e s t e m d , z u l k e e n e b e l a n g r i j k e 
w e t c u s c l m u p e l i j k u o u l d e k k i n g u i e l m e t HÜbuvjJgeli l e m o g e n 
v o o r b i j g a a n . 

te rangschikken,. die enkele dezer eigenschappen 
missen, zooals het kwikzilver, dat vloeibaar is, 
het potassium en sodium, die licht, zacht en 
zonder glans zijn, cn onder de metalloïden het 
iodiuni , dal zeer schitterend is, het arsenicum , 
dat hard en glad is. Om deze verdeeling te 
handhaven, grondde men zich op enkele chemi
sche eigenschappen, die soms ontbraken , en op 
de electrische rol van de metalen en van de me
talloïden in de verbindingen en ontledingen, daal
de eene groep altijd clectro-negatief en de andere 
altijd electro-positief is. 

Men ontdekte echter daaglijks nieuwe saamge-
stelde lichamen, waarop de oude theorie niet be
dacht was, cn zooveel uitzonderingen moede., 
nemen de schrijvers van werken , die toch niet 
zeer classiek zijn (zooals h. v. Xaquet, Princi
pes de chimie fondée sur les theories modernes), 
de onderscheiding van de enkelvoudige lichamen 
in metalloïden eu in metalen nog aan, maarzon
der ze goed te keuren, en verklaren , dat de 
eigenschappen, die dienen om deze verdeeling 
vast te stellen, verre van genoegzaam zijn. De 
eerste dezer eigenschappen of karaktertrekken is: 
Verscheidene metalloïden zijn gasvormig — geen 
enkel motaal is gasvormig —-, en het doel der 
verhandeling van den heer Graham, waarover 
wij spreken willen , is juist, te bewijzen, dat 
dc waterstof, ofschoon gasvormig, een metaal is. 
Door de deur open te stooten om deze klasse 
binnen tc treden, vernietigt de waterstof een van 
de karaktertrekken, die haar kenmerken. Het 
is dus billijk te zeggen, dat het gewicht eu het 
nut van de classificatie afnemen. Het belang 
der proeven van den heer Graham is.niettemin 
buitengewoon groot, zelfs al ziet men er geene 
aanranding van de classieke mecuing in. 

De toestand van de waterstof is sinds lang 
twijfelachtig. De lichtheid van dit gas, het 
minst zware vau alle lichamen, het gemis van 
glans en eenige van zijne verbindingen brengen 
het nader Ut de metal Ie uien. Maar de water
stof geleidt heter dan deze dc electriciteit, in 
het algemeen beter dan all •• gassen, eu het re
sultaat van hare verbinding met de zuurstof, na
melijk het water, kan zeer dikwijls worden be
schouwd als eene basis of oxyde. Alleen door 
zich te vereenigen met de koolstof verwijdert zich 
de waterstof vau de metalen, maar de verbindingen 
van koolstof en waterstof, hoe talrijk ook, vor
men slechts ééne klasse van zelfstandigheden. 
Men heelt dus lang kunnen weifelen en de nieuwe 
bewijzen afwachten, die de heer Graham pas 
heelt aangevoerd. Deze scheikundige heeft eene 
verbinding van waterstof met palladium bestu
deerd , welk metaal veel overeenkomst met het 
zilver heeft, en deze verbinding heeft al de eigen
schappen ol' karaktertrekken van een alliage, dat 
is te zeggen van een lichaam, samengesteld uit 
twee metalen. 

Als men het palladium met acht- of negenhon
derd molen zijn gewicht |? volume| waterstof 
laadt of doordringt, is de dichtheid van de zelf 
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standigheld, die er uit voortspruit, geringer dan 
die van het gebruikte metaal, de inhoud is toe
genomen en de metaalglans vermindert niet. Zoo 
doordringt zich een palladiumdraad, lang 0,"'009, 
zwaar IP-,08, die de negatieve pool van eene 
batterij geworden is cn in het water gedompeld 
wordt, dat hij ontbindt, met 936 malen zijn vo
lume waterstof, dat is te zeggen niet een gewicht 
waterstof, gelijk aan 0sr,OH47. De lengte van 
dezen draad neemt dan 0,'"009 toe. Dit is eene 
werkelijke chemische verbinding en niet eene 
eenvoudige physische verlenging, want het zoude 
al eene zeer krachtigeijnechanischc werking moe
ten zijn, die de afmetingen van een'draad, even 
vast als zilverdraad, zóó wijzigde. Als men dit 
alliage zacht verwarmt, keert de draad tot zijne 
oorspronkelijke lengte terug en de verkorting of 
inkrimping bedraagt zelfs iets meer dan de ver
lenging geweest was, terwijl de breedte of dikte 
een weinig toeneemt. Als men hem opnieuw 
laadt, wordt wederom de verlenging teweegge
bracht, en wederom wordt de draad korter, als 
de waterstof door de warmte wordt uitgedreven. 

Men moet in het oog houden, dat deze ver
binding of dit alliage niet te voorschijn treedt, 
als men het palladium eenvoudig in de waterstof 
dompelt. 

De heer Graham heeft gezien, dat het alliage 
van waterstof en van palladium een weinig min
der vast is dan het zuivere palladium, dat is te 
zeggen, dat de draad door eene geringe kracht 
breekt of een kleiner gewicht draagt. Het alliage 
is ook een eenigszins minder goede geleider van 
de electriciteit dan het zuivere metaal, maar 
daarentegen een weinig meer magnetisch, zoodat 
de waterstof', in plaats van eenvoudig paramag-
nctisch te wezen, werkelijk magnetisch zijn zou. 

Het ontdekte metaal schijnt minder een nieuw 
lichaam dan het krachtige, werkende beginsel 
der waterstof te zijn, gelijk ozon dit is van de 
zuurstof. In de genomene proeven is de affini
teit of chemische verwantschap van de waterstof 
eerder hoog opgevoerd dan veranderd. 

Als men er in slaagt, gelyk zich laat vermoe
den, de waterstof in den vasten slaat te doen 
overgaan, zal de dichtheid van deze vaste stof 
gelijk zijn aan tweemalen die van het water, dat 
is te zeggen, gelijk aan die van het magnesium. 
Als deze zelfstandigheid den metaalglans heeft, 
zal het physische bewijs gevoegd worden bij de 
chemische bewijzen. Dnt zal eene belangwekkende 
proef zijn, gelijk die, welke de heer Graham pas 
genomen heeft, want alles, wat op de waterstof 
betrekking heelt, is van werkelijk gewicht. 

Dit gas is het lichtste van alle lichamen; men 
zou geneigd zijn te gelooven, dat het eenvoudi
ger is dan al de eenvoudige lichamen. Men on
derstelt soms, men kan althans onderstellen., dat 
de andere elementen slechts verdichte, saamge-
perste, op allerlei manieren gewijzigde waterstof 
is. Dit gas speelt eene aanzienlijke rol in de 
kosmische verschijnselen, daar men haar in de 
aerolithen vindt, die uit de hemelruimte vallen. 



De zon is omringd mot een dampkring van wa
terstof, waarvan de bewegingen in verband staan 
met de verschijning van zonnevlekken. Van verre 
zien wij dit gas op ons zijne werking uitoefenen 
en van nabij zien wij het, in verbinding met de 
zuurstof, het water geven, cene der meest on
ontbeerlijke zelfstandigheden, zonder welke l.et 
leven, althans zooals wij het opvatten, nil t moog-
lijk zoude zijn. In dc onderzoekingen van de 
scheikunde ontdekt men aan dit lichaam andere 
gewichtige eigenschappen. Bijna al dc bekende 
atoomgewichten zijn juiste veelvouden van het 
atoomgewicht der waterstof, zoodat deze laatste 
in de atoinische samenstelling van de meeste 
elementen aandeel schijnt te hebben, ten minste 
zou kunnen hebben zonder dat de door de schei
kundigen gevonden getallen diep ingrijpende wij
zigingen behoefden te ondergaan. 

Zoo de eenheid van de stof ooit bewezen wordt, 
zal de waterstof er ongetwijfeld de basis van zijn, 
en de heer Graham heeft inderdaad de weten
schap op dien weg doen vooruitgaan. Hij heeft 
bewezen, dat dit zoo lichte lichaam, welks ato
men op de eenvoudigste wijze vereenigd schijnen, 
door eene wijziging in de schikking van die ato
men nieuwe eigenschappen kan aannemen. Hel 
is dus niet onmooglijk zich andere schikkingen 
te denken, die hunne gesteldheid op ene dieper 
ingrijpende wijze zouden veranderen, en te ho
pen, dat de tijd zal aanbreken, waarin men zal 
ontdekken, dat zekere lichamen, al de eenvou
dige lichamen, slechts verscheidenheden van wa
terstof zijn, die zelve niet» anders zonde wezen 
dan dc verdichte ether. 

Brussel, 2 Maart 1809. 
S. E. W. Itoorda van Eysiuga. 

Berichten en mededeelingen. 

11 U IT E N L A N D. 
De beroemde Fransche geoloog, de abbê Lom

bard heeft onlangs in een dal, dat Vvetol van 
Auzebose (in Frankrijk) scheidt, ecu punt ont
dekt, waar twee waterbronnen elkander krui
sen op ongeveer 35 ellen beneden den grond 
Na eene boring bleken zij elk etmaal 1,360,000 
liters water tc kunnen leveren. 

— Te Idaliuin op Cyprus is eene oud-Griek-
sche begraafplaats ontdekt. Merkwaardig genoeg, 
deze rust op eene andere gewelfde begraafplaats, 
waarin Phenicische voorwerpen met Phenicische 
opschriften gevonden zijn. 

— De vergunning tot het bouwen van cene 
vaste brug over de Hooghly , bij Kalkutta, is 
eindelijk verleend geworden. 

— De Engelsche admiraliteit heeft, als maat
regel van zuinigheid, kopieerpersen ingevoerd. 
Men mocht dit goede voorbeeld wel in Neder-
landsch-Indic navolgen, waar elk hoofd van een 
der vele departementen minstens zesduizend stuk
ken in het jaar uit zijn bureel verzendt, de direc
teur van financiën dertienduizend, de overigen 
naar rato. 

— Dc American Watch Company heeft reeds 
meer dan een half millioen horloges gemaakt. 
De bloei der maatschappij en de besparing inliet 
fabriceeren zijn voornamelijk hieraan toe te 3chi ij-
ven , dat elk deel , zooveel mooglijk , door ma
chinerieën wordt vervaardigd 

— Er zijn schikkingen getrolfen vuur cene tele
grafische gemeenschap door de Roode Zee, van 
Suez naar Bombay. Men zal eene inschrijving 
openen van ƒ6,600,000, die reeds voor een groot ge
deelte volteekend is. 

— De Pacific. Railway nadert snel dc stad 
der Zoutmeren, en dc Mormonen blijven vastbe
sloten de baan tc vernielen. Dewijl de troepen 
van de Vereenigde Staten geene bevelen hebben 
untvangen, vleien de Mormonen zich, dat het 
Noord-Amerikaansche gouvernement bang voor hen 
is, en hun hoofd, de heer Young, en zijne oud
sten moedigen hen door tal van oor! igziichtige 
toespraken in dit geloof aan. 

— De Indo-European Telegraph Company 
stelt voor eene telegraallijn met twee draden op 
le richten van Nordcney, op de Hanno versche 
kust, door Pruisen, Rusland en de Zwarte Zee 
naar Teheran , in verbinding niet bestaande lijnen. 

— Er is eene telegrafische gemeenschap tot 
stand geki men tusschen Denemarken eu Hoiii-
holm, zoodat, wanneer dc sectie tusschen lioru-
holm en Libau voltooid zal zijn, men bijna iu 
eene rechte lijn telegrammen uit ons land naar 
Rusland zal kunnen zenden. 
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— Eone opgaaf omtrent de lengte in Engel
sche mijlen van de telegraafkabels, gedurende 
1808 in Groot-Britaunië vervaardigd, zal eenig 
denkbeeld geven van den vooruitgang der tele
graphic in dit tijdvak: Malta-Alexandrië 920, 
Australië- van Dicinensland 200, Koloniën vau 
de Kroon 5, Fransche Atlantische telegraaf on
geveer 700, Oostzee 320, Perzische golf 500, 
.Noorwegen, Zweden en Italië 100, Denemar
ken—Newcastle 340, Cuba—Florida 119, Dun-
wich—Lowesjoft (Zandvoort-kabel) 33, Eiland 
Man 2 ; totaal: meer. dan 3201) Engelsche mijlen, 

— Een der vraagstukken omtrent dc verant
woordelijkheid van spoorweg-maatschappijen voor 
het vervoer is onlangs te Parijs door de recht
bank beslist geworden. Dc heer Say, suikerraf
finadeur, had in Februari van het vorige jaar 
eene som van 12,150 franken iu banknoten met 
de Noorderlijn verzonden aan den heer Mnrtine, 
tc Ham, tot betaling van koopwaren liet kistje, 
waarin het geld geborgen was, was behoorlijk 
afgeleverd geworden, maai- bij de opening bleek 
de inhoud te zijn verdwenen. Toen nueeneisch 
werd ingesteld om de vermelde som van dc Maat
schappij terug te krijgen, beriepen de gedaagden 
zich op art. 105 van liet Wetboek van koophan
del, dat zegt: »De iii-ontvuugst-iioining van het 
vervoerde voorwerp en de betaling van de ver
voerkosten maken alle eischen tegen den vervoer
der krachteloos." De rechtbank echter besliste, 
dat de aangehaalde bepaling op dit geval niet 
toepasselijk was, daar het kistje onderweg geopend 
en weder zoo handig gesloten was geworden, dat 
de heer Martine onmogelijk aan het uitwendige 
kon zien, dat cr bedrog had plaats gehad. De 
Spoorweg-Maatschappij werd alzoo xeruordccld tot 
betaling. 

— Dc heer Williams, Gotiverncinents-coiiiinis-
saris bij dc Union Pacific Railroad, deelt aan 
den Noord-Aiiierikaanschen minister van binnen
landsche zaken den uitslag eener zorgvuldige op
neming van de eerste 900 dei' 1110 Engelsche 
mijlen van de spoorbaan tusschen deu Atlanti-
schen en den Stillen Oceaan mede. Naar hetgeen 
dit voltooide gedeelte gekost heeft, schat de heer 
Williams, dat voor de geheele lijn elke Engel
sche mijl 3t,977 dollars zal kosten. Hieronder 
is begrepen een telegraaf over den geheclen af
stand , voorloopige opmetingen, rollend materieel 
en rente van het aanlegkapitaal. De weg is ech
ter nog niet in volkomen goeden staat, cn daar
om zullen er nog aanzienlijke sommen noodig 
zijn, nadat de treinen den geheelen weg zullen 
hebben doorloopen. Nu echter beantwoordt hij 
reeds aan de eischen van een middelbaren goeden 
weg. Voor deze 1110 Eng. mijlen, die aanééne 
maatschappij zijn gegund geworden, heeft liet 
Gouvernement cen subsidie toegekend van 20,580 
dollars per Engelsche mijl, waarvoor bons wer
den uitgegeven, die 0;'„ rente doen. Een vol
doend getal van deze bons is in handen van het 
Gouvernement gebleven om de voltooiing van den 
weg, volgens de regelen van de ingenieurs-weten: 
schap, tc verzekeren. 

— Onlangs is een telegraafkabel uit Engeland 
gezonden om Australië en van Diemensland met 
elkander in gemeenschap tc brengen. Men vleit 
zich, dat de kabel omstreeks het midden van dit 
jaar zal gelegd zijn. 

— De gemeenteraad tc Seraing, die besloten 
heeft een standbeeld op tc richten ter eere van 
den bekenden industrieel John Cockerill en te 
dien einde 40,000 franken heelt verzameld , looft 
thans een prijs uit van 3000 franken voor hem, 
die het beste model zul vervaardigen. 

— Het veelvuldig gebruik van velocipedes, de 
last cn de ongevallen daardoor veroorzaakt, heb
ben in Brussel cene politie-ordonnantie noodzake
lijk gemaakt, dat gebruik op den openbaren weg 
regelende, en voorschrijvende «elke richting zij 
aldaar behooren tc volgen, 

— Te Brussel bevindt zich op dit oogenblik een 
inwoner van Marseille, die niet cen denkbeeld 
is aangekomen, dat hem 24 uren na zijne komst 
100,000 franken heeft opgebracht. Onlangs in den 
herfst België doorreizende, raapte hij eene grove 
zelfstandigheid op, die tot niets diende en zeer 
overvloedig was. Hij trachtte daarvan partij te 
trekken en is er iu geslaagd daarmede papier te 
maken, dat bijna niets kost. Met de vruchten 
zijner uitvinding herwaarts gekomen, heelt hij 
eene vennootschap aangegaan niet cen kapitalist, 
die thans eene groote fabriek laat oprichten. Die 
grove zelfstandigheid bestond uit niets anders dan 
uit de hopstengels, die men tot dusverre niet 

groote hoopen verbrandde, om er zich van te 
ontdoen. Indien dc verwachtingen, die men zich 
van deze uitvinding vormt, worden verwezenlijkt, 
dan kan daardoor eene geheele omwenteling in 
het papierfabiikaat teweeggebracht worden. 

— Uit goede bron verneemt men, dat de Per
zische regeering aan eene Engelsche maatschappij 
concessie heeft verleend voor '29 jaar tot het 
makelt van spoorwegen iu Perzië. Een aannemer 
is reeds naar Perzië gegaan en de opmetingen 
ziji. begonnen voor eene korte lijn tusschen Tehe
ran cn Roy , eene voorstad, waar de rijke Perzen 
deels hun genoegen, deels de nabijheid der aldaar 
gevestigde hooge heiligdommen zoeken. Men 
v e r w a c h t tusschen de hoofdstad en die plaats een 
wekelijksch verkeer van ongeveer 40,000 pas
sagiers. 

— Op de prijsvraag van een ontwerp voor een 
nieuw raadhuis te Dortinond , waarvoor 3 prij
zen van 500 , 300 en 200 Thaler zijn uitge
loofd , ziju 22 plannen ingekomen. Het ge
meentebestuur heeft de heeren Dombouwmeester 
Voigtel tc Keulen, buuwraad linse te Hanover 
en professor Adlcr te Berlijn uitgenoodigd deze 
plannen te onderzoeken en de prijzen toe te 
wijzen. 

— Bij de beoordeeling der ingekomen ont
werpen op de prijsvraag voor cen altaar voor de 
Maria-kerk te Reutlingen is iu het vorige jaar 
de eerste prijs van 400 11. uitgereikt, doch de 
jury was het niet eens omtrent het verleenen 
van den tweeden prijs (200 n.) en besloot daarom 
hel toekennen daarvan aan den Stichtingsraad 
over tc laten , na daartoe 3 ontwerpen te heb
ben aanbevolen. De stichtingsraad heeft einde
lijk het besluit genomen deze 2dcn prijs niet toe 
tc kennen, daar zij zich niet met de ontwer
pen kun vereenigen, hoewel de drie aanbevole-
nen zich geheel aan het programma hebben ge
houden. 

De drie ontwerpers, over wier plannen moest 
worden uitspraak gedaan, hebben nu het besluit 
genomen zich recht tc verschaffen en zoo noodig 
hierover te procedeeren. 

— Te Stutgard is in den winkel voor teeken-
behoeften van C. Rückert doorzichtig pauspapier 
in alle dikten en grootten van gewoon tecken-
1 apier tc bekomen. 

Het merkwaardigtsc is, dat dit papier in wei
nige minuten tot de oorspronkelijk witte pa
pierkleur kan worden teruggebracht, waarbij de 
doorzichtigheid verdwijnt, en waardoor de zich 
daarop bevindende teekening in potlood , inkt of 
kleur niet het minste wordt beschadigd. 

— in dc vergadering van het Britsche Insti
tuut van architecten van 1 Maart, was het ver
eeren van de gouden medaille van verdienste 
aan de orde. Deze medaille is door de koningin 
gesticht cn wordt gewoonlijk ten gevolge vau 
speciale aanbeveling vanwege het Instituut ver
leend, Het Instituut koos voor deze onderscheiding 
professor Lcpsuis, correspondeerend eerelid van 
liet Britsche Instituut. 

B I N N E N L A N D . 

'3-Gravenhage. De Minister van Marine heeft 
ter kennis gebracht van belanghebbenden, dat 
in de maand Mei a. s. bij de directie der Marine 
te Hellcvoetsluis een vergelijkend examen zal 
plaats hebben van jongelingen, die als machinist-
leerling der 2de klasse wenschen tc worden aan
genomen. Het getal der tc plaatsen jongelingen 
zal zich tot 21 bepalen. Men moet zich , om tot 
voorschreven examen te worden toegelaten, vóór 
of uiterlijk op den laatsten April a. s. aan het 
Departement van Marine wenden met een op ze
gel geschreven verzoekschrift. 

— Volgens een schrijven uit den Haag, in 
de Middelbunjschc Courant voorkomende, zou 
dc commissie, belast met de taak om een plan 
tc vormen voor een gedenkteeken ter eere van 
Van Lennep, besloten hebben om slechts een 
eenvoudig gedenkteeken op van Lenneps graf 
te Oosterbeek te plaatsen en slechts van weini
gen bijdragen daartoe aan te nemen. 

— In de zitting van den gemeenteraad, op 
10 dezer gehouden, was aan de orde een voor
stel van B. en W . tot toezegging van eene sub
sidie van / 200,000 aan het comité tot verbete
ring van den waterweg tusschen de Maas cn 
's-Gravenhage, en het aanleggen van eene bin
nenhave in deze gemeente. Bij de voorwaarden 
vour deze verbinding, vroeger aan liet comité ge
steld , is vóór den aanvang der discussie noghel 
volgende door B. eu W. voorgesteld : dat de ge-

,ieente hare toezegging gestand zal doen, wan-
ieer vóór 31 Dec. 1809 met hot werk eed aan
vang zal zijn gemaakt, onder stellige bepaling 
dat vóór den aanvang van het werk het bewijs 
aan den gemeenteraad zal zijn geleverd, dat de 
geheele uitgaaf van / 827,000 naar behooren ge
dekt is. De heer du Tour van liellinchaven be
streed voornamelijk uit financiëcle bczwuren het 
preadvies van B. en W. en deed het voorstel, 
dat de raad den Commissaris des Konings zou 
kenbaar maken, dat hij geneigd is voor reke
ning der gemeente cene haven binnen deze ge
meente aan te leggen, zoodra de verbetering 
van den waterweg tusschen de Maas en 's-Gra
venhage een begin van uitvoering zal hebben 
verkregen , maar van de geldelijke subsidie van 
/ 200,000 aan het comité voor laatstgenoemd 
werk afziet. 

Dit voorstel werd niet 17 tegen 13 stommen 
aangenomen. 

Den 13den dezer vcieeuigden zich in het 
Keizershof de hoofd-ingenieurs eu de eerstaan
wezende ingenieurs aan een diner, den heer J. 
G. Klerck, adviseur bij den aanleg van staats
spoorwegen, aangeboden, ten gevolge zijner 
benoeming door Z M. tot ridder der orde van 
den Nedtrlandschen Leeuw. In deze bijeenkomst 
werd dezen ambtonaai een album vereerd niet 
de photografischc portretten van alle ambtenaren 
en oud-ambtenaren bij den aanleg der staats
spoorwegen. 

Amsterdam. In eeue vergadering van het 
hoofdbestuur der vereeniging tot Bevoidering 
van Fabrieks- en Handwerksnijverheid is beslo
ten de internationale tentoonstelling van voor
werpen voor het bedrijf en de huishouding van 
den handwerksman, te Amsterdam tc houden, 
en wel — zoo als van zelf spreekt — in het 
Paleis voor Volksvlijt. 

Het schijnt dus dat het oorspronkelijke denk
beeld, om deze tentoonstelling te Utrecht te hou
den , is opgegeven ; de commissie, die daarvoor 
ijverde , schoot in kracht te kort en ondervond 
niet die mate van deelneming, waarop zij terecht 
aanspraak mocht maken. Voor de commissie, 
die de tentoonstelling te Arnhem in het voor
gaande jaar in het leven riep, is het eene vlei
ende herinnering, dat hare pogingen met een 
goeden uitslag bekroond werden, terwijl die van 
eene dubbel groote stad op allerlei bezwaren 
stuit en de zaak ten slotte moet opgeven. 

— In de zitting van 11 Maart is de gemeen
teraad in kennis gesteld met het bedanken van 
den heer Strootman voor dc benoeming als lid 
der commissie om advies uit tc brengen over 
de spoorwegplannen. De Voorzitter vroeg of 
een vijfde lid zal worden benoemd of dat men 
zich tot de vier leden zal bepulen. Hierover 
voerden de HII. Muller, Beeloo , Heynsitis en de 
Voorzitter het woord en het voorstel om de com
missie uit 4 leden te doen bestaan, werd met 
15 tegen 9 stemmen aangenomen. 

Groningen. Men verneemt dat de commissie 
tot bevordering der aansluiting van den spoor
weg aan de Pruissische Westbaan, steeds ijverig 
werkzaam is, hoewel het publiek daarvan weinig 
verneemt. Deze commissie bestaat uit dc heeren 
J. Fockens, II. A. Wijnne en J. Witsen Elias. 

Dordrecht. De werkzaamheden aan de spoor
wegbrug ami den Moerdijk zijn hervat; men is 
deze week begonnen met de damplanken om pij
ler N 0 . 0 onder watet met een stoomzaag af te 
zagen, en met eenige voorbereidende werkzaam
heden tot voortzetting van den bouw. 

Zwolle. In de zitting van den gemeenteraad, 
op 15 dezer gehouden, werd de voordracht be
handeld betreffende afstand van grond aan het 
rijk, voor eene nieuwe of vergroote cellulaire 
gevangenis. Door twee commissiën uit den raad 
werden daaromtrent rapporten uitgebracht; het 
eene stelde voor, aan het rijk den grond, tot 
gezegde vergrooting noodig, voor /'10,000 af te 
staan; het andere stelde dit cijfer op f 0000. 
Door een der raadsleden werd voorgesteld, oui 
aan de hooge regeeriug te verzoeken, dut de 
nieuwe gevangenis buiten den kom der gemeente 
geplaatst en de tegenwoordige voor eene kazerne 
ingericht zou worden, welk voorstel nu eenige 
discussie werd aangenomen. 

Leiden. De commissarissen der stedelijke 
gasfabriek hebben aan den gemeenteraad alhier 
een voorstel gedaan tot vermindering van deu 
prijs van het gus voor particulieren, door name
lijk dien van /' 4 de 1000 kubieke voeten, gelijk 
staande met 28.315 kubieke ellen, te stellen op 

/' 3.50. De commissie van financien heeft over 
dat voorstel haar rapport aan den gemeenteraad 
ingezonden, waaruit blijkt. dat zij in overweging 
geeft de voorgestelde prijsvermindering met 1 
Julij dezes jaars in tc voeren en den prijs te be
rekenen tegen ƒ 3.50 voor de 1000 kubieke voe
ten, doch voor godshuizen, gestichten en liefdadige 
instellingen, kazernen en stedelijke gebouwen, te
gen / 2.75; voorts voor fabrieksgebouwen en 
andere lokalen, wier gebruik jaarlijks meer dan 
ƒ 500 bedraagt, dezen prijs te verminderen met 
5 ten honderd , eu mocht dit jaarhjsch gebruik 
/'1000 te boven gaan, alsdan deze vermindering 
op tien, cn zoo zij ƒ 1500 te boven gaat, op 
15 ten honderd tc brengen. De raad heeft in 
zijne jongstgehouden zitting met 18 tegen 3 stem
men dat voorstel aangenomen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Dezer dagen kwam mij het achtste nomiuer van 

uw geerd Weekblad in handen, waarin een ar
tikel voorkwam betrelfeude de jongste benoeming 
van den gemeente-aichiteci alhier. 

Daar dat artikel, blijkbaar afkomstig van een 
der sollicitanten, den stempel draagt van on
nauwkeurigheid en opzettelijke (!) verdraaiing 
der waarheid, zij het mij vergund, het volgende 
in het midden tc brengen. 

De S. is diep verontwaardigd, dat men solli
citanten heeft opgeroepen voor eene betrekking, 
die slechts schijnbaar vacant is geweest, dat men 
daardoor verscheidene personen heeft uitgelokt 
tot cene kostbare en onaangename reis, terwijl 
dit inderdaad geheel overbodig was geweest, 
daur ten slotte de vorige titularis, evenals sedert 
jaren gebruikelijk was, voor een tijdvak van 3 
jaar is herbenoemd. 

Deze feiten zijn volkomen waar, en ik deel 
S's verontwaardiging ten volle. 

Maar S. tast mis in de voorstelling, welke hij 
aan de zaak geeft. Zijne inkleeding is onbillijk 
en onwaar. 

In korte woorden komt hij hierop neder: de 
Burgemeester zou niet recht tevreden zijn ge
weest over den architect; om dezen eens goed 
de les tc kunnen lezen en ontzag in te boeze
men , zou hij hebben bewerkt, dat er sollicitan
ten werden opgeroepen, zonder dat het daarom 
nog ernst was om den titularis niet le herbe
noemen. 

Hoe komt S. aan die voorstelling.' eu met . 
welk recht matigt hij zich tegenover deu Burge
meester een vrij kwetsenden toon aan 'l Ziedaar 
vragen , die beter onbeantwoord blijven. Had S. 
zich de moeite gegund om hier te vernemen naar 
eene zaak die vrij algemeen bekend is , hij zou 
zich gewacht hebben een anoinyine beschuldiging 
uit te spreken , welke hij door geen de minste 
bewijzen staven kan. 

Ziehier wat er van de zaak is. In veler oogen 
bracht het belang dezer gemeente mede, dat 
Sneek in het bezit kwam van een bekwamen 
architect. De tegenwoordige titularis beant
woordde niet meer aan dc eischen des tijds. 

Het dagelijksch bestuur was ook van die mee-
ning en stelde daarom in de raadsvergadering 
van 20 Nov. j l . voor, het adres van den titu
laris tot herbenoeming aan te houden, en in
middels sollicitanten op te roepen. Met alge
meene stommen werd hiertoe besloten en stil
zwijgend lag dus hierin opgesloten , dut niemand 
de herbenoeming van den titularis verlangde. 
Toen daarop in dc raadsvergadering van 3 Dec. 
j l . een nader adres van titularis in behandeling 
kwam , houdende verzoek, alsnog te worden her
benoemd onder intrekking der oproeping vuu 
sollicitanten, besloot de gemeenteraad met alge
mcene stemmen, op het adres afwijzend te be
schikken. Ook hieruit volgde derhalve, dat men 
slechts noode tot eene herbenoeming zou over
gaan , namelijk wanneer er zich geen geschikten 
sollicitant opdeed. 

intusschcn vond bij enkele leden van den raad 
het medelijden ingang, terwijl andere nog niet 
genoegzaam bekende redenen hierbij mede in het 
spel kwamen. In de vergadering van 14 Janu
ari j . l . verkreeg de vorige titularis 7 stemmen, 
dc heer J, de Haan uit Amsterdam 3 en de heer 
Buyen van Weelderen uit Utrecht I stem. Bij 
de discussie, die aun de stemming voorafging, 
bleek dat ook dc zienswijze van het dagelijksch 
bestuur was veranderd. Immers stelde dit aan 
den raad voor, niettegenstaande de burgemees
ter eene benoeming voor langer dan een jaar 

wenschelijk bleef achten, om die benoeming slechts 
voor een tijdvak van één jaar te doen. Blijkbaar 
had men dus op het oog, hoewel tegen den zin 
van den burgemeester, den vorigen titularis nog 
een jaar in zijne betrekking te laten. Dit is in 
korte trekken de toedracht der zaak geweest. 

Dat de gemeenteraad aanvankelijk van oordeel 
was een nieuwen architect te moeten aanstellen, 
licht dus buiten twijfel, en evenzeer dat men te 
goeder trouw is overgegaan tot de oproeping van 
sollicitanten. 

Eene andere vraag is deze, of de geineente-
iiiad op grond van medelijden enz. een ambte
naar, die ongeschikt was geoordeeld , had moeten 
herbenoemen, nadat men vooraf tot tweemaal 
toe duidelijk had verklaard, in het belang der 
gemeente tot de aanstelling van een nieuwen ar
chitect te moeten overgaan, eu vooral nadat men 
er toe was gekomen de betrekking vacant te ver
klaren en sollicitanten op te roepen. En hierop 
kan het antwoord niet twijfelachtig zijn. 

Nogtans is de vroegere titularis opnieuw be
noemd. Daarover kunnen dc sollicitanten, die 
aan de oproeping voldeden, zich met recht be
klagen en ook daarop grondt zich mijne veront
waardiging. 

Gelief, mijnheer de redacteur! aan het boven
staande eene plaats in te ruimen in het eerst
volgende nommer van den Opmerker. 

ik heb de eer te zijn enz. 
Mr. Ë. Bergsma, 

Lid v. d. Gemeenteraad. 
Sneek, 13 Maart 1869. 

Varia. 
Pigment. In eenige loodinijnen van den Staat 

New-Yersey in Noord-Amerika is eone verfstof 
(pigment) ontdekt, die gezegd wordt de volgende 
eigenschappen te hebben: I'. door hare groote 
ondoorschijnenilheid dekt zij veel beter dan zink
wit of loodwit; 2' bij het gewicht gerekend, 
dekt zij meer oppervlakte: 3'. zij vormt eene 
harder eu duurzamer deklaag; 4'. zij zal langer 
aan het weder tegenstand bicden, als zij in den 
dag wordt aangebracht; 5e. zij weerstaat lange-
ren tijd de zwavelwaterstof en andere giftige gas
sen, die zoo spoedig het loodwit ontkleuren; 
6'. hare kostbaarheid is aanmerkelijk geringer. 

Correspondentie. 

Het toegezonden stuk over de benoeming van 
een stads-architect te Sneek met uittreksels uit 
de handelingen van den Gemeenteraad wordt niet 
opgenomen, daar het artikel van den heer Bergsma 
meer uitvoerig is en men in herhalingen zou ver
vallen. 

De schrijver van het stuk: een ernstig voorval 
enz.", wien het artikel van den heer Bergsma 
is toegezonden, heeft een repliek gemaakt, die 
in een volgend nummer zal verschijnen. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag, U Maarl. 

'••Hage, ten 11V, u r C | u a n hct|irov.be4uur: het leveren 
vnu voorwerpen van gegoten cn gesmeed ijzer, koperen me
taal, benevens het bezorgen van smeden en andere werk-
liedeu tot het doen van herstellingen asn de stoomvaartui--
gcu, ten dieuste van het baggerwerk in do Merwede en 
Killen, gedurende een tijdvak aanvangende op den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding eu eindigende on uit 
Maart 187U. r 

'•"Hage, teu lll/j ure, aau bet provinciaal bestuur; 
het verrichten vau baggerwerk iu het bed der Nieuwe Mer
wede , onder de gemeenten Werkendam en Dubbeldam, iu de 
provinciën Xoordbrabant eu Zuidholland, door middel der 
Hijksstooitibaggcrvaartuigcn , met dc bediening cn het on
derhoud dier vaartuigen tot 31 Maart 1870. 

's-Hage, teu 12 ure, aan het ministerie vau biim zaken: 
het spannen vau één draad aan de bestaande telegraafpalen 
langs deu staatsspoorweg tusschen Moerdijk, Breda, Til
burg, Boxtel cu s-Hcitogcnbosch , vau twee draden tusschen 
Itoxtcl, Kiudhoveu eu Helmond en vau één draad tusschen 
Helmond en Venlo, met de daarbij behoorende werken, in 
twee perceelen. 

H e U l l i u l i e u , (bij Roermond), ten 8 ure: bij de erven 
M. Bnctsen: het leveren cn vervoeren vau Ü8U0 kub. el 
Maaskiezcl. 

« o e i , veu « ' / , ure, iu de regcutenkamer van het wees-
huis: het verbouwen van de weezen- en armenschool, met 
de daarmede vereenigde lokalen van het weeshuis. 

Ilinadug, SS Maart. 
I lul ler i lui i i . iu het stads Timmerhuis: de levering van . 

IJssel straat- eu oudersteen , Escauzijnsch steeaen trottoir
banden , luiksehe kluitkalk eu eiken-, greeueu-, dennen- en 
vuren timmerhout. 

Tuol lo , teu 10 ure, op liet raadhuis: het afbreken eu 
weder ophouweu van hel schoolgebouw te Terwolde en het 
leveren vau schoohneubeleu. 



52 

Haarlem, ten 1 ure, ter scontarie van den Haarlemmer-
ii.eer|>oMer: het herstellen der bnifqrea over dc Hoofdvaart, 
in dc Spanrnwouder- en YenueperdwarBwegcu en de brug 
over de Kruisvaart, in deu Spieringweg, allen in denllnnr-
k'm u i urm eer polder. 

M . - P l c t e r , (bij Maastricht), ten 2 ure, in het ge
meentehuis: het vergrootcu van het schoollokaal en het bou
wen van een raadhui-. 

Driel* ten 2 ure, ia liet. Fortuin: het bouwen van cene 
kerk met toreu. 

WoenadMg, 24 Mauri. 
KI under! , ten 10 ure, o]i liet raadhuis i het docu van 

vernieuwingen cn herstellingen aim onderscheidene donianiale 
gebouwen eu nau sluizen, heulen, duikers cn hcincn, iu 
a perceelen. 

Zwolle, ten 12 ure, in het lintei Schetter: het maken 
van vier nieuwe bruggen als 1 in dc O'ijkerslceg, 1 bij de 
Boksen eu 2 iu dc Knm pers teeg. 

Arnhem, teu \W\ ure, op hel geuiMDtchuui lo. het 
k-veren en leggen van baudstiikkeii; '2o. het leveren range-
..tistiche.] en ougewasscben grind; So. liet tiiuincrcu van 
ecu nieuw brugscbip : 4o. het verrichten van herstellingen 
nan Musis Sacrum. 

Donderdag, 25 Maart. 
Alkmaar, ten l i 1 . , ure, door de directie van den 1 loml <-

bosgche: het versterken van dc Iliimlsbossche zeeweriug. 
GroMliut/en, ten tii ure, in dc Dorpsherberg: het 

imiuvccrcu van het bestaande kerkgebouw en het bouwen 
eeuer nieuwe kerk niet toren en consistorie. 

'•-Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van binn. zaken: 
bet maken cn leveren van 50 pnnUtnkken van gegoten ijzer 
met glashard bovenvlak. 

'••Hage. ten 12 ure, nan het ministerie van binneul. 
zaken: het maken cu leveren vnu 50 couijdete ijzeren tong-
bewegingen met stalen tongen voor Ipoorwiweb, ten behoeve 
ras de staatsspoorwegen. 

Middel lm i ••: . ten 1 ure, up het raadhui»: lo. het ver-
va ugen vau de J,angeville-hiuuenbrug door eene nieuwe ijze
ren oascule-brug, met daartoe behoorende werken; 2o. de 
levering van 40,000 stuks straatklinkers, wnnlvorm. 

Weringen, ten 2 ure, in het raadhuis: de aanleg ccner 
klinkcrhestraliiig in cu om het dorp Hvpolitushocf, op Wic-
fingcn, lang *44 ellen met eenige ventre werken. 

Haarlem, ten 2'/j ore, aan bet provinciaal bestuur: het 
uitvoercu van eenigc werkzaamheden aan de rijks hoogere 
burgerschool te Alkmaar. 

Ifiiiftdng 30 Haart. 
Woiibrnggc , ten II ure, op het raadhuis: het over

bruggen der Woudwateriug door houten landlmofdcn, eene 
ijzeren ophaalbrug , enz. 

WoenMiliig , 31 Haart. 
Balk, (Friesland), hij Jhr. Mr. .1. 11. T. K. vanSwh.de-

reu: het graven van een kanaal uit de Kruisvaart naar dc 
Morrha, ter lengte van 1498 el; benevens aanleg van pol-
de rd ij keu. 

Donderdag, 1 April. 
Leeuwarden , ter secretarie der gemeente Lceuwardera-

deeli de levering van 626 kub. ellen grind, ten behoeve der 
gemeen te-knus twegeu. 

Vrijdag, 2 April. 
Zwolle, ten t2 ure, nau het prov. bestuur: het ver

vangen van een gedeelte lang 45 c l , van het uoordc r palen-
hoofd van de haven tc blokzijl, door een met steen beklee-
den aarden dam. 

Zaterdag, 3 April. 
Steenderen, (bij Zutfcn), ten 1 ure, door heeren pro

visoren van het gesticht Bornhof op hat erve den grooten 
Emmer: het bouwen van eene schuur. 

Haandag, 5 April. 
Dieren, ten huize van den notaris Everts: het leveren 

cu leggen van 1365 el ijzeren pijp met bijbehoorende wer
ken tot de waterleiding van dc sprengen naar het Badhuis 
te Laag Soeren. 

Dinsdag 6 April. 
Delft, ten 12 ure, in een der localen der artillerie sta

pel- en constructie magazijnen in de Houttuinen: dc leve
ring van gietijzer, tot den aanmaak van materieel ten be
hoeve der Marine. 

Woenadag, 7 April. 
Vla»rdlngen, ten 12 ure, op het raadhuis: het afbre

ken en weder opbouwen van ecu schoolgebouw. 
Donderdag, H April, 

'•-llagc, teu 12 ure, aau het ministerie vau biuneul. 
raken : het bestraten van dc wegen langs den viaduct iu 
den Heercweg tc Groningen, ten behoeve van den spoorweg 
van Hnrlingcn naar dc Hannoversche grenzen. 

Zaterdag , 10 April, 
l'trerbt, ten 1 ure, op liet raadhuis: het bouwen van 

ten schoolgebouw voor lager middelbaar onderwijs, met 
gymuastiekgebouw , aan het Kiigijnen Bolwerk. 

Donderdag, 15 April, 
'a-llage, teu 12 ttrc, uan het ministerie van biuncnl. 

zaken: het maken van eene vaste brug in den Stadssingel 
te Utrecht, voor den spoorweg vau Utrecht naar Bostel. 

Afloop vau aanbestedingen. 

'fl-llertogenlioM.-h , 2 Maart: 
beuken- en ijnen heesters vau ee 

hl t bcphinteu met eiken-, 
DeuKcu- t-'n ijpcii iiL-iau-13 HUI ieii gedeelte van den rijks 
grooten weg oer lc klasse no. onder de gemeenten Oos
terhout cu Tetcringeu, aangenomen door (,'. van dc Ven. 
te 's Hcrtogcnbosch , voor J'870. 

Flnsterwold , .» Maart: bet aanleggen van kunstwegen 
iu oen ltciderwoldcr polder en vnu den kerk weg te Fiustcr-
wold, ingeschreven door Th. Kok, tc Winschoten, voor 
/'(il.OOO; voor den kerkweg J. P. Hommes, tc Pinsterwold, 

ƒ 16,606) G. W. Holtman, te Becrta, /' 16,085. 
Schiedam, H Maart: het maken, leveren eu stellen van 

mie ijzeren dubbele ophaalbrug over dc Schiu, iu de plaats 
van dc houten Ooijcvaarsbnig; minste iuschrijvcr was de 

'^"hppr'è. Beuuiers, te Kralingen, voor ƒ2883. 
, 12 Maart: de vernieuwing van den zeedijk in 
, vau dit dorp, ter lengte van 800 cl. Do lieer 
i, tc Kuinrc, is aannemer geworden voorde som 

13 Maart: de levering vuu straatklinkers, 
door deu heer A. Mijnbel' .Ir. voor y I1.965 

I eu de lavakcicn door de heeren A. Koper en 
f 57.41. 

/'Amsterdam, IS Maart: het ouderhoud eu de vernieu
wingen vau het materieel van het brnudwczcu der gemeente 

. + . A m b t c i d n m , gedurende tien jaren. Minste iuschrijvers de 
H. Beider & Comp., voor de som van ƒ18,680 per 

Amsterdam, f ft Maart i het maken van eenige gebou
wen en verdere werken op de werkplaats bij Haarlem. Aan
genomen door den heer J . Gobcl, té Schiedam. voor de som 
van ƒ 1411,900. 

Arnhem , 15 Maart: het bouweu van een woonhuis bij 
de stoomfabriek vu'i zinkwerken; ingekomen 10 biljetten, 
als van de Uil. 

J . A. vau Straaten tc Utrecht ƒ 89(17. 
G. Efefting „ Arnhem ,. 9528. 
E. FJbcrs „ „ „ 9640. 
F. Orth „ „ „ 9800. 
S. H. van den Steen .. „ ., 9822. 
H. Heuvels „ ,. „ 9885. 
H. van de Snnd „ „ „ 99*7. 
W. van der Heijden „ ,. .. 10200. 
A. ff. Lensink ,. ,. „ 10700. 
(i. van llcrkuin „ „ „ 12305. 

Alkmaar, til Maart: liet onderhoud over 1KG9 van ge
meente-gebouwen, euz. Aannemer .1. M. liurkink. voor 
ƒ 17,200. 

Leeuwarden . 17 .Maart: het maken vnu straatwegeu 
op dc terreinen tusscheu den staatŝ pirtjrweg eu het Zaailand. 

P. H. Dopheide te Groningen ƒ 11058,00. 
B. Pietenon „ Leeuwarden „ 1190400. 
L. Pol „ „ ., 1210000. 
J. H. Kcijzcr ,. „ „ 12108,00. 
I, . Kniepstrn „ „ ,. 12878,00. 
A. Adcmii .. Frnneker „ 13495,00. 
P. Plukkel ,. Leeuwarden „ 135(10,00. 
E. l i . Kuipers „ Heerenveen .. 13970,00. 
P. G. Jnnsinn „ beeuwnrdcu „ 14300,00. 
K. van Tongeren ., Heerenvceu „ 14080,00. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
Het l i . C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR te 

DRIEL bij Arnhem, zul op Dingsdag den 23'"" 
Maart a. s. des middags om 2 uur, hij J. MIENTJES 
in het Fortuin aldaar , aanbesteden : 

Het B O U W E N van eene K E R K met 
T O R E N . 

Teekeningen en Bestek liggen ter inzage in 
bet fortuin voornoemd ; de Architect II. .1. WEN-
N'KKERS te Zutphen geeft inlichtingen. 

De Bestekken liggen ter lezing: 
Driel bij J . II. GREUNT.IES; Wageningen bij 

STEUK; ,1™/iem in de HARMONIE: Nijmegen 
bij MEURS: Huisse» bij J. PETERS; Zutphen 
C. L. BECK en zijn a f I franco te bevragen bij 
den Boekhandelaar J. A. WILLEMSEN te Zutphen. 

Aanbesteding. 
Heeren Curatoren der stichting BETHESDA te 

Laag Soeren , zijn voornemens aan te besteden : 
Het leveren en leggen v a n 1365 e l 

I J Z E R E N P I J P met bijbehoorende 
Werken tot de Water le iding van 
de S p r e n g e n naar het B a d h u i s 
aldaar. 

Deze aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving ingevolge art. 3 van het Bestek. 

Het bestek cn de teekening liggen ter inzage 
in het Lokaal SPRENGENOORD te Laag Soeren. 

Verder zullen de Bestekken tei lezing zijn, te 
Dieren in het Stations Koffijhuis; te Zutphen in 
het koffijhuis Believue; te Kcppel in het loge
ment de Gouden Leeuw; te Deventer in het 
logement de Engel; te Arnhem iu het koffijhuis 
von Maijen; te Amsterdam iu het logement het 
Vosje en te 's Hage in het Zuidhollandschc Kof

fijhuis. Ook zijn die op franco aanvrage tegen 
overzending van vijf en twintig cent aau brief-
zegels te bekomen bij de Boekdrukkers W. J 
THIEME & C". te Zutphen. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op den 
24"" Maart en den 2*" April 1809 des voor-
middags ten II ure. 

Nadere informatie» zijn te bekomen bij den 
heer Notaris EVERTS tc Dieren, bij wien ook 
dc Billettcn vau Inschrijving vóór ol' op den 
5* 1 April 1809, des voormiddags ten 12 ure. 
worden ingewacht. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens op Zaturdag 
den 10 April I869, des namiddags ten één ure, 
iu het openbaar ten Stadhuizc aan te besteden: 

Het B O U W E N v a n een S C H O O L 
G E B O U W voor lager middelbaar on
derwijs, met Gymnast iek gebouw, aan 
het Bagijnen Bolwerk . 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage aan 
het bureau der gemeente-werken achter Klaren-
burg en is aldaar, zoo mede ten Stadhuizc en 
bij de Boekhandelaren VAN TERVEEN EN ZOON 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van ƒ2.50 
per exemplaar , met inbegrip der teekeningen. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 5 April e. k.. des voormiddags ten 
10% ure. 

Utrecht, 18 Maart 1801). 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. II. DE WATTEV1LLE. 

I \ M I I I M J V I Y C » 
op Dingsdag den 23 Maart 1809, in het Tim
merhuis tc Rotterdam, 

naar de LEVERING van: 
IJssel straat- en ondersteen, Es-

caussynsch steenen Tro t to i rbanden , 
Luiksche K l u i t k a l k en E i k e n , Gree-
nen , Dennen en V u r e n Timmerhout . 

De voorwaarden van levering liggen iu genoemd 
gebouw ter lezing cn zijn voor den prijs van 25 
Cents verkrijgbaar bij de Wed. P. VAN W A E S -
IIERGE en ZOON , Boekdrukkers in den Houttuin, 
Wijk 11 , li". 194. 

FABRIEK VAN AARDENBUIZEN 

B E R G E N OF ZOOM. 
Buizen tot drooglegging van Landerijen van 

4 duim Ned. tot 7 duim Ned. wijdte. 
Buizen voor grippen , dammen en waterleidin

gen van 7 duim Ned. tot 50 duim Ned. wijdte. 
Schoorsteenpottcn en Privaattrechters van ver

schillende afmetingen, Krukbuizen, en Elleboogen. 
Alle soorten steeds voorhanden. 

II. A . C. S M I S S A E R T . 

BECKER & BUDDÏMGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEQ 
VAN SPOOIIWEGEN en OPENIIARE 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 enz. 

B0EKVERK00PING. 
Op Dingsdag 30 Maart en volgende dagen 

zal door en ten huize van den Boekhandelaar 
.1. II. DUNK 'Hang 4—17) Rotterdam, 

worden verkocht: 
Eene verzameling B O E K E N en P L A A T 

W E R K E N over alle vakken van Wetenschap 
cn Kunst, als: Taal- en Letterkunde; Natuur-, 
Wis- cn Geneeskunde ; Natuurlijke Historie; 
Schoone Kunsten; (Bouwkundige Plaatwerken); 
Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, enz., grootendcels nagelaten door 
een voornaam regtsgeleerde. 

De Catalogus is op franco aanvraag verkrijgbaar. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N Ï I E , 

bij « K u n , . B. P O T . te jElshout ad. Kinderdijk, 
bi j w i e reedn ÖOO r o e d e n g e m a n k t gijn van v i T M C h i l l e n d e l engten 

tot l O S %IIIHt. v t . 

eu tevens cene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—II jaar 
gemalen hebben. 

''Pi' 
, 0 y 

kven te Arnhem bij D. A. THIEME. Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL, 

CHi l 

Vierde jaargang. N°. 13. 
ftnciijil jiripH itdim Ziltrdi| bij 
It. A. THIEME te Arnhem. 

Kriji per 3 niiidea franc p. p. ƒ1.65. p~ 

27 Maart 1869 
lei ibniieerl lies isor een jitrfalf. 

Édierleitiëo knits / '.20 fttgtvoflro regel 
es / -M mr «gel ea m \°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, n&ENIEURS, 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 . V V . V A N G E N D T .TCïz. 

Met medewerking van Dr. T. VAN POESRÜRGH, C. J. TAN D00RX, D. öROTHB, J . n. LKLDIAX, H. bIXSB, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINGA. II. P. VOGEL. 

BLIKSEMAFLEIDERS. 

(Naar hel Fransch.) 

De Fransehe commissie voor de bliksemafleiders 
heeft in het begin van Juli 18(18 eene nieuwe 
instructie vanwege de Académie des Sciences 
uitgevaardigd, inzonderheid met het oog op de 
bepalingen, te maken voor den Louvre en de 
Tuilerieén. Dit uitvoerig stuk behelst eonc op
somming van de meest doelmatige technische re
gelen. Maar men mag betreuren, dat daarin 
niet met meer nadruk is gewezen op de rol der 
punten cn op de noodzakelijkheid der gemeenschap 
met den grond. — De rol van de punten is al-
lcngskens te veel verkleind geworden. De punt 
is de opening van uitstrooming der eleetricitcit. 
De geleider of conductor is het toevoer- of voe
dingskanaal. Men schijnt geen helder begrip te 
hebben van de verhouding, die noodwendig be
staan moet tusschen het kanaal en de uitlaatsluis. 
Men brenge een metalen knop nabij een sterk 
geladen conductor en doe hem allengskens er 
zoo dicht bij komen , dat er eene vonk uit springt. 
Als men na dezen kleinen bliksemstraal den elec-
troskoop onderzoekt, ziet men, dat de electri-
sche spanning zeer verminderd is, maar toch 
nog bestaat. De heer Perrot mat den afstand, 
waarop de vonk te voorschijn kwam, en nam 
dien als eenheid aan. Men biedc vervolgens den 
nog geélectriseerden conductor eene gewone punt 
van een bliksemafleider aan en brenge deze langza
merhand nader. De conductor wordt ontladen, 
maar ditmaal geheel, en op een afstand, twaalf
maal zoo groot als den vorigen. — Herhaalt 
men de proef met eene zeer scherpe punt, zoo 
wordt de conductor oogenblikkelijk eu stil ont
laden op een' afstand, honderdzeventig malen 
zoo groot als den eersten. Is dc invloed van de 
punten nu nog twijfelachtig? — Men zon met 
recht kunnen vreezen, dat zij smelten. Daarom 
wapene men de stang met eene schoof van pun
ten. Men geeft alzoo aan de electricteit voldoende 
gelegenheid tot uitstrooming, en als ééne smelt, 
blijven er nog genoeg over om den electrisehen 
stroom tc weerstaan. De heer Perrot raadt ook 
aan, het platina te vervangen door rood koper. 
De electrische geleidbaarheid toch van platina is 
slechts 5, als die van het zilver 100 en die van 
het rood koper 94 is. — Men moet er zich wel 
van doordringen, dat de voornaamste taak van 
den bliksemafleider is , de electriciteit, die hij 
uit den grond put, te verspreiden in den damp
kring, ten einde alzoo de werking van de tegen
overgestelde electriciteit dor wolken krachteloos 
tc maken. Eene onweerswolk , die over een be
hoorlijk getal punten heengaat, zal stil ontladen 
worden en machteloos haren weg vervolgen. 
Als wjj in elke stad een gioot aantal goede blik
semafleiders hadden, zoude het onweer, telkcn-
inulo als er electrische wolken over de stad gaan, 
als door betoovcring verdwijnen. Dc verplette
rende bliksemstralen zouden onmogelijk worden. 

Wy zun daarvan nog verre verwijdord. Den 

2G"1'" Mei van het vorige jaar verdeelde zich, 
bij eene uitbarsting te Parijs, de bliksem in twin
tig stralen , en trof, als een schrootschot, de stad 
op twintig verschillende punten , waarvan de twee 
uiterste meer dan een kilometer uiteen lagen. 
De kerk St.-Pieter te Parijs is voorbeeldig goed 
gewapend. De punten en stangen zijn menig
vuldig. Elke stang beeft haren conductor en 
alle stangen zijn onderling verbonden. Elke 
punt werkt niet het gezamenlijk vermogen van 
al de conductors Dikwijls heeft men de on
weerswolken , die dreigend voorwaarts trokken , 
zoodra zij boven St.-Pieter kwamen, zich stil cn 
weerloos zien verwijderen. — Ook moet men 
alle mogelijke zorg wijdea.,aan de. gemeenschap 
met den grond. De stang moet verdeeld wor
den in vele bikken en gedompeld worden in eene 
onuitputtelijk vochtige kom. Als er gemakkelijke 
uitstrooming door de punten is, moet men eene 
evenredige electrische voeding aanbrengen. In-
en uitlaten, daarin ligt het geheele vraagstuk.— 
Eindelijk huudt men zich niet genoeg bezig met 
het toezicht. Men stelt de afleiders en men ver
geet ze. Vandaar de onheilen. Men moet ze zoo 
dikwijls inooglijk nazien. Anders is het nog be
ter ze weg te laten. Niet-geleidbare stangen 
kunnen den bliksem op een gebouw doen los
barsten in plaats van het daartegen te waarbor
gen. Becquerel wil een'draad aangebracht zien, 
die langs den afleider loopt en telegrafische in
lichtingen geeft omtrent de goede of slechte ge
leidbaarheid van de slangen. Hieromtrent zijn 
nadere proeven noodig. De Parville, aan wien 
wij deze regelen ontleenen, wil voortdurend een' 
stroom dour den toestel doen gaan. Ontstaat er 
eene breuk ol' wordt een soldeersel gebrekkig, 
zoo zal de stroom onmiddellijk worden afgebro
ken. Aan elke verbreking van den stroom moet 
een sein beantwoorden ol zooveel seinen als men 
wil: eene naald, draaiende om eene stift, onder 
bereik van deu bewaker van het gebouw, eene 
altijd in beweging zijnde schel, euz. Op die 
wijze wordt men van de geringste verandering 
in de geleidbaarheid verwittigd. De toepassing 
vau dit voorschrift valt zeer gemakkelijk : eene 
galvanische batterij en eene schel. Een enkele 
draad meer, en men is beveiligd tegen de ver
rassingen van den bliksem. 

In één woord, wat is noodig, om ons van dien 
vijand te ontslaan.' Ziellier het middel: vele 
punten , menigvuldige gemeenschap met den grond 
en aanhoudend toezicht over de geleidbaarheid 
der afleiders. 

JJrussel, 0 Maart, 1809. 
S. E. \V. Roorda van Eysinga. 

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

Een stoomwagen voor gewone wegen , vervaar
digd door den heer Leroy , te Parijs , werd dezer 
dagen met goeden uitslag beproefd op de weg 

van Havre naar Montevilliers, een afstand van 
ruim acht kilometers en door een heuvelachtig 
land. Hij maakte verscheidene reizen en nam 
telkens een wagen vol passagiers mede. 

— Het Britsch Gouvernement heeft gelast den 
werktijd in het Woolwich Arsenal eu bij andere 
departementen te verkorten. 

De arbeiders moeten beginnen om acht uur 
des morgens en ophouden om vijl'uur des middags. 

— In acht jaren zijn de tarieven voor goede
ren op de Belgische Staatsspoorwegen gemiddeld 
28"/„ verlaagd ; bet publiek heeft 2,706,000 ton
nen meer verzonden en meer dan f 9,000,000 
op het vervoer bespaard, terwijl de schatkist 
f 2,774,880 gewonnen heeft na alle kosten en in
teresten vau kapitaal te hebben betaald. 

— Op last vau keizer Napoleon zullen er — naar 
aanleiding van proeven omtrent verbranding door 
Frankland, die deze geleerde anders verklaart 
dan Sainto-Claire-Doville — , onderzoekingen wor
den ingesteld om volstrekte zekerheid te verkrij
gen omtrent den warmtegraad der verbinding van 
twee gassen (zuurstof en waterstof) bij eene druk
king, hooger dan die van den dampkring. Deze 
proeven zullen worden verricht in een laborato
rium met ijzeren wanden , in staat eene drukking 
van minstens drie atmosferen te weerstaan — , 
eene drukking, waarbij de mensch arbeiden kan, 
gelijk de ervaring bij het fundeeren met samen
geperste lucht heeft geleerd. Men begrijpt, welke 
pntctischo gevolgen uit eene reeks van proeven, 
genomen onder deze drukking met de gewoonlijk 
gebezigde brandstollen , moeten voortvloeien. Zij 
voeren onmiddellijk tot eene proef niet vuurhaar
den , gevoed door lucht, die onder cene druk
king gebracht is, gelijk aau de drukking van den 
stoom in den ketel. Deze vuurhaarden — , vooral 
als zij gestookt worden met minerale oliën, waar
van men het gebruik begint aau te bevelen , en 
die na bare verbranding geene asch achterlaten — , 
deze stoomketels, waarin de produkten der ver
branding , samengeperst lot vijf atmosferen bij 
voorbeeld, zich door do vlampijpen zouden be
wegen met eene snelheid, vijfmaal geringer dan 
in onze tegenwoordige toestellen , zouden buiten 
tegenspraak geduogen de verhittingsoppervlnkte 
aanmerkelijk te verminderen. Wegens het be
lang, dat onderzoekingen van dezen aard moeten 
hebben door aan de ingenieurs van de marine 
de noodige gegevens te verschaffen om er de re
sultaten van te berekenen, heeft de Keizer be
volen . dat er proeven zouden worden genomen 
in het laboratorium van de normaalschool. Daar 
zal eene grooto cylindrisehe ijzeren kamer, die 
den proevennenier en zijne toestellen kan bevat
ten , en eene aanzienlijke drukking van lucht, 
geleverd door eene stoompomp , kan weerstaan — , 
een laborator! ra vormen, waarin al de werk
zaamheden zonder gevaar kunnen worden ver
richt , dij noodig zijn tot de bepaling van warm
tegraden , vooi tgebi acht door de vlammen en door 
voste brandstollen. 

http://vanSwh.de-
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— Het bestuur der Suez-kanaalmaatschappij 
heeft bepaald, dat de wegruiming der dammen, 
die thans de Zoute Heeren nog voor het water 
der Middellandsche Zee gesloten houden, op den 
Itten der volgende maand zal plaats hebben. De 
Kroonprins van Engeland, die in de Levant reist, 
is uitgenoodigd om bij het doorsteken der dam
men tegenwoordig te zijn. De Zoute Moeren liggen 
ongeveer in het midden dei' landengte: zij vor
men eene laagte, die in vroeger eeuwen met het 
water der Roode Zee gevuld was, maar daarvan 
sedert door verzandingen is afgescheiden. 

— De aanleg van den Indisch-Europecsclicn te
legraaf gaat snel voorwaarts. Voor de sectie van 
Tiflis tot Dshulfa aan de Russisch-Perzischc gren
zen heeft men, zooals de Russ. Tel. Ag. meldt, 
begonnen de materialen aan to voeren. Voor de 
sectie van Dshulfa tot Kasbin, zijn zij reeds ten 
deele aangebracht. Van Kasbin tot Teheran is 
de lijn gereed. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij ministcriöele beschikking 

is aan F. K. Woudstra, te Lemmer, tot weder
opzegging , vergunning verleend voor een schroef-
stoombootdienst tot vervoer van personen, goe
deren en vee tusschen Lemmer. Rotterdam en 
Schiedam. 

Bij de Tweede Kamer der Staten-Qeneraal 
is ingediend: 

De onteigeningswet voor de spoorwegverbin
ding van het IJ en Amsterdam. Het Goederen-
Station ten oosten der stad, bet Personen-Slation 
in het open havenfront en verbindingslijn langs 
den Oosterdoksdijk, met eenige verbeteringen en 
voorzieningen, waardoor aan erkende bezwaren 
te gemoet wordt gekomen. Voorts nog ccn Goe
deren-Station langs dc Voorzaan en aan het Kat
tegat te Zaandam. Het Rotterdamscho plan is 
over Feijenoord cn dc Maas door de stad. 

Leeuwarden. Van de 1ste reeks der door 
den gemeenteraad ter bebouwing aangewezen 
perceelen , ten getale van 47 , deel makende van 
het voor dc uitbreiding van het bebouwd gedeelte 
der gemeente bestemd terrein, tusschen den 
staatsspoorweg en het Zaailand , zijn thans reeds 
12 voorloopig toegewezen, terwijl eene aanvrage, 
op verzoek van den belanghebbende, is aange
houden. Elke 14 dagen wordt de voor de aan
vragen ter secretarie geplaatste bus in eene 
openbare vergadering van burgemeester en wet
houders geopend. 

Bergen-op-Zoom. In don gemeenteraad zijn 
de teeken-ngen ter visie gelegd van de nieuw 
te bouwen Havenbrug alhier, waardoor de ge
meenschap voor de havenbewoners spoedig zal 
worden hersteld. Ook heeft de raad adhaesie 
verleend aan eene missive van het bestuur der 
kamer van koophandel en fabrieken te dezer 
stede, betreffende de rivierovergang de Eendracht 
bij Tholen door eene verbeterde en snellere com
municatie vandaar op deze plaats en do spoor
wegen op Goes en elders, hetwelk den handel 
en het dagelijksch verkeer zeer bevorderen en 
uitbreiden zou. 

Schoonhoven. Tot gemeente-architect al
hier is benoemd de heer L. F. Redeker te Am
sterdam, 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

De schrijvers over kunst hebben niet zelden 
gewezen op de groote voordeelen , die voor bet 
volk gelegen zijn in musea, en daarbij als voor
beeld het groote Frankrijk aangehaald. In dc 
eerste plaats noemden zij Parijs het Eldorado der 
kunstbescherming. De musea stonden daar den 
geheelen dug open, cn groot was de toevloed 
menschen, die daar kwamen zien, om hunne 
studie en nieuwsgierigheid te bevredigen. En 
zij hadden recht, Parijs te beschouwen als den 
zetel van Frankrijk's kunst. In dc provinciën 
schijnt er nog heel wat gebrekkigs te bestaan. 
Wij weten een voorbeeld en ontlccnen dit aan 
een der eerste kunstbladen, welks redactie in 
de rue Vivienne n° 55 te Parijs verblijf cn kan
toor houdt. Dat voorbeeld hooft betrekking op 
de stad Lyon, die veel meer inwoners telt dan 
Rotterdam cn den Haag tc zamen, cn zoowel 
door den grooten handel in zijde, als door fraaie 
ligging en het groot aantal fabrieken , zich eene 
wereldsche beroemdheid heeft verworven. 

>In die stad Lyon dan", zoo lezen wij, Dwas 
onlangs een voorval op aller tongen , dat onbe

grijpelijk schijnt. De hertog Do Persigny zou 
het museum van kunst bezoeken. Dat museum 
is slechts Zondag en Donderdag open voor het 
publiek. Die paar dagen schijnt de Lyonneesche 
bevolking voldoende , anders had zij zich wol be
klaagd. Zondag 1 November 1808, was de aangewe
zen dag voor dc komst van Zijne Fransche Excellen
tie. Voordat het. uur van sluiting was geslagen, 
werden de in het museum aanwezige bezoekers 
verzocht het gebouw te verlaten. Waarom dat? 
Wat had dat gebiedend verzoek te beteekencn.' 
Men wil het weten en ondervraagt dc bewaar
ders, die antwoorden, dat het publick dc zalen 
moet ontruimen , omdat Monsieur lc Due De Per
signy gewacht wordt. 

BËII het publiek gaat waarlijk hoen. Daarin 
had het ongelijk. Het publiek had moeten blij
ven , en had inet geweld weerstand moeten bie
den , omdat het in zijn museum te huis was, en 
niemand bot recht had tot verwijdering t.> dwin
gen." 

Het is onmogelijk, zegt M. Feyrnet iu zijne 
kroniek van het dagblad le Tempé, te gelooven, 
dat de maatregel, waarover ik heb gesproken, 
volgens de orders van den hertog kan zijn. Zoo 
als het te dikwerf gebeurt, heeft men nu ook 
zijn vlijt eens te luchten willen hangen. En 
zulke dingen gebeuren in Frankrijk I Als zoo 
iets in Nederland plaats bad, de Fransche peis 
zou cr het harnas voor aantrekken, en gelijk 
het reeds meermalen geschiedde. de grootste on
zinnigheden helpen verspreiden. 

Wij hebben bewijzen cn brengen zo hier hij. 
In de Chronique des arts n" 0 van 9 Fehr. jl. 
vindon wij het navolgend bericht over het nati
onaal gedenktoeken, dat in don Haag in aanbouw 
is. Do commissie belast met dc oprichting vnn 
het monument, cn gepresideerd door den Prins 
van Oranje (lees prins Frederik) begaf zich naai
de wereldtentoonstelling tc Parijs, nadat zij zich 
te vergeefsch tot de kunstenaars uit het land 
had gewend , en droog met eenparige stem de 
uitvoering van het gedenkteekon op aan den lieer 
Joseph Jacquet, professor in dc beeldhouwkunst 
aan de koninklijke academie te Brussel. na vooraf 
al dc werken, die van dezen heer waren tentoon
gesteld, te hebben bezigtigd. 

Aangezien dit bericht woord voor woord, de 
grootste ongerijmdheden bevat, en even onjuist 
als uit de lucht gegrepen is , weerspreken de 
feiten cn de data de ongelukkige gang dezer 
iudustrièele zaak , lettor voor letter en zin voor 
zin. En op die wijze schrijft dc vreemdeling 
dc historie van Nederland, of liever van eone 
Haagsche historie, die — zoo God wil — in 
November van dit jaar onthuld zal worden. 

In hetzelfde kunstblaadje van Zondag, den 
28stcn Februari 11., lazen wij eene herhaling van 
het onjuist bericht over het Rijksmuseum te Am
sterdam , die er niet minder belachelijk op ge
worden is. 

Duur wordt gezegd datgenoemd museum slechts 
door een zeer smal buisje is gescheiden van een 
petroleum-mngazijn, terwijl wij weten, dat eene 
oflicicele opneming heeft doen blijken, dat er op 
58 Nedcrl. ellen, waarbij een steeg of straatje, 
eene bergplaats voor petroleum is, die aan strenge 
politieverordeningen is onderworpen. De hoeren 
Fransche berichtgevers schijnen geen correspon
dent in Amsterdam te hebben , anders zou deze 
hun wel op behoorlijker wijze de waarheid heb
ben gezegd. Thans brengen ons al die Fransche 
nieuwtjes over ons land in cenc bijzonder opgc 
ruimde stemming, en doen ons zien, dat bot 
hoogst gevaarlijk is , alles voor goede munt uit 
vreemde bladen op te nemen. .Mot dc plaatsing 
als eone bladvulling van bovenstaande medo-
dceling, zal dc redactie verplichten baren nbon-
nent 

L. 3. V. 

Mijnheer de Redacteur I 

Nadat ik kennis genomen heb van de repliek 
van don heer Mr. Bergsma te Sneek, over het 
door mij beschreven ergerlijk voorval, neem ik 
dc vrijheid daaraan nog enkele beschouwingen 
ten beste te geven. 

Na lezing van dat stuk is mijne zienswijze over 
dc benoeming in quaestio noch verzwakt noch 
veranderd en komt het mij voor dat dc heer B. 
op meerdere punten minder duidelijk is. Zoo 
wordt door hein (zie regels 10 tot '20 van boven) 
S's verontwaardiging ten volle gedeeld , de waar
heid der feiten boaamd en dus ook de meening 
onderschreven, dat de sollicitatie een blooten vorm 
is. Is dat de bedoeling van den heer II..' want 

verder, waar men leest »dat de gemeenteraad 
aanvankelijk van oordeel was een nieuwen archi
tect te benoemen", enz. onderschrijft de heer B. 
leitcn , die trouwens geheel en al met elkander 
in strijd zijn. 

Wij vatten niet hoe men kan sproken van 
kwetsondon toon, waar wij bedaard en met be
scheidenheid , en na bekomen inlichtingen, eene 
juiste voorstelling der zaak gaven. Eene publieke 
zaak moet kunnen dulden dat zij met beleefdheid 
publiek worde behandeld. 

X. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFIIEKL1NO ROTTERDAM. 

In de op den lOilco dezer maand gehouden ver
gadering werd de door bet bestuur aangeboden 
omschrijving eener prijsvraag voor eene infante-
rie-kazerne onveranderd goedgekeurd, en tot de 
opzending naar bet Hoofdbestuur te Amsterdam 
besloten. 

Aan dc orde was de beantwoording der door 
de maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
ter behandeling gestelde vragen voor 1869, en 
wel n". 7 en no. 10. Dc spreker, die deze taak 
op zich genomen had, was verhinderd geworden 
zich daarvan te kwijten. 

Do heer G. van Rijen uit Boxtel stelde ter 
bezichtiging eene complcete heistelling op ver
kleinde schaal, vervaardigd naar het systeem van 
de heeren L. Bovy, v. Nierstrasz et Cie gen'1 

Sonette aidomatique a leeier cl échappement, en 
bood don leden eenige brochures aan, waarin die 
stelling nauwkeurig wordt omschreven, door tee
keningen verduidelijkt, en de verklaring afgelegd 
dat zij in het gebruik eene besparing van 30 pro
cent boven dc gewone heistellingen heeft opge
leverd. 

Over dit onderwerp werd eene uitvoerige dis
cussie gevoerd. 

De heer G. Nimmo beantwoordde namens de 
daartoe benoemde commissie de vraag: »welke 
middelen kunnen aangewend worden om het groen 
worden van tegen het Noorden gelegen metsel
werken (gevels, enz.) te voorkomen; en wat is 
dc gemakkelijkste en onkostbaarste wijze, om dot 
groen voor goed te verwijderen? 

Als middel tot voorkoming van het groen wor
den van metselwerken werd het gebruik van met 
water verdund waterglas aanbevolen. 

Groen geworden metselwerken kunnen met 
warm of koud water daarvan gezuiverd en goed 
gereinigd zijnde, met bedoelde stof bestreken 
worden. 

Volgens de llluslrirle Gewerbeieitung van 1869, 
n". 10, bladz. 76, worden sedert 10 jaren door 
Berlijnsche bouwkundigen proeven genomen tot 
bewaring van zandsteenen gevels, door middel 
van waterglas, o. a. bij den bouw der villa A l -
brechtsberg bij Dresden, bij het nieuwe Museum 
en de Beurs te Berlijn; ook werden proeven ge
nomen met bouwwerken uit Carrarisch marmer, 
graniet enz. Alle proeven zijn voortdurend aan 
het weder blootgesteld geweest; sommige hebben 
onder dc goot van een 18 voet hoog gebouw 
gelegen. 

Het waterglas werd met water verdund, met 
een kwast opgebracht. 

De bestrijking geschiedt om de 3 of 5 jaren, 
nadat de steen vooraf van stof en vuil gereinigd is. 

De bestreken plaatsen zijn vrij gebleven van 
vuil en groenen aanslag, terwijl de onbestreken 
gedeelten daarmede sterk bedekt waren. 

Op marmer en graniet was dc werking van 
liet waterglas uiet merkbaar; voor zandsteen vol
doden de resultaten uitmuntend, ook wat de be
vordering der duurzaamheid aangaat; de kleur 
van den steen verandert daardoor niet. 

Ten slotte werden nog verschillende vragen 
gedaan en mededeelingen verstrekt, en de verga
dering door den Voorzitter gesloten. 

AKUEELINH ZWOLLE. 

Vergadering van den 19 Mo ar! 1869. Deze 
bijeenkomst kenmerkte zich evenals den geheelen 
winter door eene getrouwe opkomst der leden, 
wier aantal dien avond weder met twee werd 
vermeerderd. — Na lezing en goedkeuring der 
notulen, trad het medelid, dc heer B. II. Troos
ter als spreker op cn behandelde op duidelijke 
en bevattelijke wijze de invloed van de verbete
ring der middelen van vervoer op de Bouwkunst 
en omgekeerd. — Als een vervolg op eene vroe

ger door hem uitgesprokene verhandeling behan
delde spreker thans meer bepaald de spoorwegen 
en de daarin voorkomende bruggen van groote 
spanningen, een en ander door teekeningen aan
schouwelijk gemaakt. Wel verdiend was dan ook 
de dank hem namens de vergadering door den 
Voorzitter toegebracht, terwijl een gemeenschap
pelijk onderhoud over het gesprokene veel toe
bracht, om het nut dier lezing te vergrooten. 

Door het lid Van Stavel waren ter bezichtiging 
monsters aangeboden van pannen, vervaardigd 
te Oegstgeest en eene plaats in Friesland, alsmede 
een bijzonder gevormden steen voor de dren-
kingsgruppen in veestallen , waarvan bet ge
bruik tot onderscheidene opmerkingen aanleiding 
gaf en waarover de discussion voorzeker nog ge-
ruimen tijd zoude zijn voortgezet, had niet de 
Voorzitter ten gestelden tijd de vergadering gesloten. 

Correspondentie. 
Het verslag van dc Ambachtsschool te Am

sterdam is ontvangen en zal in bet volgende 
nommer worden opgenomen. 

1 

Aankondigingen. 
Dinsdag 30 Maart. 

Woubrugge, ten II ure, op het raadhuis: het over
bruggen der Woudwatcring door houten landhoofden, eene 
ijzeren ophaalbrug, enz. 

Heerenveen, ten 12 ure, bij mej. de wed. Jorissen: het 
bouwen van een schoolgebouw eu twee woningen vour de 
R. C. gemeente. 

Ellenieet, (bij Zierikzec), ten 3 ure: het bouwen vnn 
ecu meestoof in geuoemde gemeente. 

Utrecht , in een der lokalen van den Ned. Rijnspoor
weg : het maken van een perron en eeuige andere werken 
op het station Arnhem. 

Woensdag, 31 Maart. 
Balk, (Friesland), bij Jhr. Mr. J . H . T. K. van Swinde-

ren: het grnren van een kanaal uit de Kruisvaart naar dc 
Morrha, ter lengte van 1498 cl; benevens aanleg van pol
derdijken. 

Harslngerhern, ten 11 ure, ten raadhuize: j lo. het 
grootendeels vernieuwen van deu toren, staande tegen het 
kerkgebouw der Herv, Gem. vun Koiboru, met inbegrip der 
benoodigde materialen; 2o. het makeu vun eeu gebouwtje, 
bestemd tot lijkenhuis eu bergplaats, op de nieuw aange
legde gemeentelijke begraufplaats nabij Kolhoru iu den pol
der Waard, eu Groet, afdeeling Waard, mede met inbegrip 
vau de benoodigde materialen. 

HuLJbergen, (by Bergeu-op-Zoom), ten 11 ure, ten 
raadhuize: het maken eener nardebaan met kuustwerkcu, 
enz. van Hoogerheidcu tot dc Belgische grenzeu. 

Donderdag, 1 April. 
Leeuwarden , ter secretarie der gemeente heeuwurdera-

dccl: de levering van 625 kub. ellen grind, teu behoeve der 
gemeente-kunstwegen. 

Vri jdag, 2 A p r i l . 
Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het ver

vangen van een gedeelte lang 45 el, van het uoorderpalen-
bootd van de haven te Blokzijl, door een met stceu bcklec-
den aarden dam. 

Kroningen. ten 12 ure, auu het prov. bestuur: a. het 
doen van eeuige bestrutiugeu op de rijks groote wegcu iu 
Groningen, in 2 perceeleu en b het maken eener bestrating 
met lavakcieu op den rijksweg van Gruuiiigeu naar Delfzijl. 

Leeuwarden, ten 12 ure, uuu het provinciaal be
stuur: het stellen vau rijzen schuttingen cu het doen van 
otroobepotingeu in de zoogcuaumdc Tonucduiueu, bewesten 
Hollum, eu iu dc duiucn tusseheu Hollum cn Kalium, op 
het eiland Ameland. 

Zaterdag, 3 April. 
Leeuwarden, ten l l 1 ; , ure, op het gemeentehuis: de 

levering van 100.00U woalklinkcrstccucn. 
uiteenderen, (bij Zutfen), ten 1 ure, door heeren pro

visoren van het gesticht Boruhof op hut erve den grouteu 
Emmer: het bouwen van ecue schuur. 

Maandag, & April. 
Dieren, ten huize vau den notaris Everts: het leveren 

en leggen van 1365 el ijzeren pijp met bijbehuoreude wer
ken tot de waterleiding van de sprengen uiuir het Badhuis 
te Laag Soeren. 

'«•Hage, ten l l ' u ure, aan het provinciaal bestuur: 
dc uitvoering van werken tot verbetering vau het vaarwater 
in den mond van de rivier de JNoord , tegenover Dordrecht. 

Heedhulien , (Groniugeuj, ten 1 ure, bij J . Huiziuga : 
het bouwen van cenc vaste brug met houten ouder- en ijze
ren bovenbouw , over het iu aanleg zijnde afwateringskanaal 
van het Slochterdiep naar i-'armsuiii, voor dc plants van K. 
Dalliuga, nabij het Mecdhuizermeer. 

Dinsdag « April. 
Delft, teu 12 ure, in ecu der Jocaleu der artillerie sta

pel- eu constructie magazijnen iu de Houttuineni de leve
ring van gietijzer, tot den aanmaak van materieel teu be
hoeve der Marine. 

Harllngen, ten 12 ure, teu raadhuize : het vernieuwen 
van een perecel houten walbeschoeiiug uau de zuidzijde van 
de Zuiderhaveu. 

Woensdag, J April. 
Vlaardlngeu, teu 12 ure, op het raadhuis: het afbre

ken en weder opbuuweu van een schoolgebouw. 
Zonnemalre, (bij Zierikzec), teu 12ure, teu raadhuize: 

het begrinden en bestraten van deu weg, leidende vau dc 
gemceute Zonuemnire noor de Haven, ter lengte vru 1663 
ellen , benevens heileggen van ccne klinker-en kcibcstrating 
in de kom der gemeente, ter leugte vun 96 elleu. 

Houten, ten 12 ure, iu het logement den Kugel: het 
doen van neretcllhigeu cu vernieuwingen uau het kerkge
bouw der Herv. Gemeente. 

Donderdag, H April. 
' • - l lage, ten 12 ure, aan het ministerie vuu biuueul. 

taken : het bestralen van dc wegen langs deu viaduct in 

den Heereweg te Groningen, ten behoeve van den spoorweg 
van Hnrlingcn naar de Hannoverschc grenzen. 

Haarlem, ten 21,', ure, aan het provinciaal bestuur: het 
doen van eenige herstellingen aau de zeewering van het 
kustJicht te Durgcrdam (hoek van het IJ.) 

Vrijdag, O April. 
Bcuslrheni, teu 12 ure, bij A. Knobhont: het bouwen 

vuu ecu schepr: id stoomgemaal-gebouw met sluis, annex schoor
steen eu hoczeminureu, met bylcvering vau alle benoodigde 
materialen. 

Zaterdag, 10 April. 
Vlissingen, ten 11 ure, in het gebouw van den hoofd

wacht: liet éénjarig onderhoud vnu dc knzcruc-gebouv.cu, 
enz. te Vlissingen cn Middelburg. 

Utrcrht, ten 1 ure, op het raadhuis : het bouwen van 
een schoolgebouw voor lager middelbaar onderwijs, met 
gvmnastick'jfcbouw, ann het Hagjjucn Bolwerk. 

Dinsdag, 13 April. 
'«-llage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Mant-

schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: lo. hetmaken 
van afrastcriug tot afsluiting vnu sommige gedeelten van deu 
spoorweg Hnrlingcn -Kceiiwnrdcu cu 2o. het omhungen van 
overwegshekken tusschen Hurlingcn en Winschoten. 

Donderdag, IA April. 
's-llnge, teuiS ure, uun het ministerie vnu binnenl. 

zaken: het maken vnu ecue vaste brug iu den Stadssingel 
tc Utrecht, voor den spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Donderdag, 22 April. 
's-Hagc, teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zakcu: liet maken van grondwerken cn afsluitingen te 
Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 
Woubrugge, 11 Maart: lo. liet stichten vau cenc 

nieuwen achepradwatcrmoleu: P. Willemscn cn K. Bol, tn 
Zeijp, f 22,900; W. F. Loman, te Deventer, ƒ 20,250; A. 
van deu Berg, te Boskoop, ƒ19,845; C.Pannevis, te Ouds-
hooru, ƒ 19,640; 2o. het bouwen van ecu poldermngaziju : 
W. van Ingen , te Oegstgeest, f 697; J . v. d. Burg, te 
Oude Wetering, / ' 549; C.Pannevis, /530; A. van den Berg, 
/' 490; A. 0. Venploeg, tc Woubrugge, ƒ 475; 3o. de ver* 
hoogiug vau boezem kaden: H. dc Borst, tc Papeudrccht, 

j 3278; D. vau Ease, te Woubrugge, f 1450; A. C. Ven-
ploeg, / 975; II. Swart, te Woubrugge, ƒ 945; C. Panne-
vis, ƒ 820; J, de Jong, tc Oudshporn, / 730; B. Sinue. te 
Woubrugge, /' C25. 

Amsterdam, IA Maart: het maken van 24 arbeiders
woningen iu de Anjelierstraat: J, Wermer, ƒ 42,490; v.Staa 
cn Fobbe. /' 81,340; J. Minne, f 30,803; G. Wicgand, 
ƒ' 30,160; 1). Hualineijcrl, ƒ 29,350; J. Brink, f 28,400- i> 
N . Wolft', ƒ 28,387. 

Eindhoven, 17 Maart: het bouwen van een stoom-
droadnagel-fabriek : aangenomen door J. H. Aders, aldaar, 
voor f ti,93Ö. 

Haarlem, is Maart: het jagen der schepen, vlotten, 
euz., door het Noord-Hollandsch kanaal: M. Groot, te 
Grootschenuer au K. Kruijcr, tc Zijpe, voor ƒ 0.85 per 
paard en per uur. 

Middelburg, l O Maart: lo. het maken van eeueplaat-
ijzeren druabrug te Sas vau Gent over het kanaal van 
Neuzen: J . Verkuijl t^uukkeloar, te Vlissingen, ƒ 44,972; 
2o. het maken vuu voorzicningswerken aan deu oever eu 
dijkval vau 12 December 1868, ontstaan aau den calami-
tcuseu Amiapolder: 1. van Male i)z., te Breskens, ƒ 3247. 

Leeuwarden, I1> Maart: lo. het doeu van eeuige ver
nieuwingen cu herstellingen aan dc werken te Stavoren en 
lungs het Roode Klif met het gewoou onderhoud voor 1869/10; 
2o. idem uau dc zeesluis de Molkwerurnerzijl en bijbelioo-
rende werkeu, met het gewoon onderhoud voor Iö09j72; 
3o. het doen van eenig buiteugewoon werk aau de haven
werken bij het Roode Klif. Aanuemers zijn geworden vuu het 
lo. perceel C. P. Bakker, te Stavoren, voor / 1623; het 
2o. perceel A. S. Wiggcrts, te Hindelopen, voor ƒ 1130; 
het 3o. perceel C. K. Bakker, te Stavoren, voor ƒ 2536. 

's-llage, 22 Maart: het spanneu vau één draad aau de 
bestaande telegraafpalen laugs deu staatsspoorweg tusschen 
Moerdijk, Breda, Tilburg, Boxtel cn 's-Hertogeubosch; 
vau twéédradeutusschen Boxtel, Kindhoven eu Helmonden 
vau ééu draad tusseheu Helmoud eu Venlo, met de daarbij 
behoorende werken, in twee perceelen. Minste inschrijvers 
waren \ voor perecel 1, de heer H. C. Lathouwers, te Vught, 
voor ƒ 737 eu voor perceel II, dc heer J . van Hoof, te 
Tilburg, voor / ' 516. 

's-Hage, 22 Maart: het verrichten van baggerwerk in 
het bed der Nieuwe Merwedc, ouder dc gemeenten Wer
kendam eu Dubbeldam, iu dc provinciën Noordbrabant en 
Zuidholluud, door middel der Kijksstooiubuggervaartuigeu, 
met de bedicuiug cu het onderhoud dier vuurtuigeu tot 31 
Maurt 1870. Dc minste iuschrijver, per kub. el met ver
voer, wal dc heer W. Kalis, tc Slicdrecht, voor f 0.17%8; 
eu per kub. c l , zoudcr vervoer, de heer A. Schram \\z., 
te Slicdrecht, voor ƒ 0.12. 

's-llage, 22 Muurt: het levereu vau voorwerpen van ge
goten- en gesmeed ijzer, koper cu metaal, bcueveus het be
zorgen vnu smeden eu weridiedeu tot het doen van her-
stellingen uau de stooiiivaartuigcu, ten dieustc vau het 
baggerwerk iu dc Mcrwcde eu Killcu, gedurende ecu tijd
vak aanvangende op deu dag der goedkeuring vun de aan
besteding eu eindigende op uit. Muarl 1870. Minste iu-
hchrijver was de heer 11, Figée, te Haarlem, voor23'Jt pCt. 
beneden het tarief. 

Arnhem, 24 Maart: lo. het leveren vuu ongeveer 600 
elleu trottoirband, miuste iuschrijver II. G. Kuoopt, voor 

ƒ 4.43"' per c l ; 2o. het levereu vau ongeveer 735 kub. el
len gewsMchen grint, minste iuschrijver J . Weguinu, te 
Pannerden, voor ƒ 1077 ; 8o. het levereu vuu 400 kub. el
len ougcwussclteti grint, minste iuschrijver J . Gicbcu, tc 
Westervoort, voor /' 159; 4o. het timmercu vau ecu brug-
schip, minste inschrijver II. Wissinlc, tc Zutfen voor/1814; 
5o. het doeu vuu herstellingen aan het gebouw Musis 
Sacrum, minste Inschrijver F. Ortn , voor / ' 4555. AI deu 
werken zijn uuu dt; miuste inschrijvers gegund. 

(•roNtliutxen, 2A Maart: het nuiovccrcu van het bc-
stuande kerkgebouw eu het bouwen ccucr nieuwe kerk met 
torcu en consistorie: Ingekomen 15 inschrijviugsbiljetteu, 
als: J Zeilemnker, tu Hoorn, ƒ 39,980; Franciscus Vester, 
te Alkuuar, ƒ 87.WW; J . Kol'kinau, Ie Hoorn, ƒ 85,000; 
W. Waterman, te Schardam, / 35.000; Dirk Bcuuder, te 
Senarwonde, ƒ 35.000; Jau Kouten, te Wognem, ƒ34,900; 
P. v. Wijngaarden, te Aveuhoru, /' 34,420; Timmer en 
Fitrstuer, tc Amsterdam, /'34.200; Jacob iVeijer, te Aveu
horu, f 33,416x P. dc Wit en Comp,, tc üudcudijk, 
/ ' 32,000; .1. Jnasuia, tc Sneek, /'30,97»; v. Haar eu Fobbc, 
te Amsterdam, / ;.(),.,UU; M. Godfried, tc Hoorn, f 29,900; 
W. Westerhof. tc Schermerhoru, f 29,450; Gebr. Meyers eu 
D. himper, Ut Amsterdam, ./ 29,300. 

Advertentiën. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU
WARDEN hebben het voornemen, op Zaturdag 
den 3 April 1869, des voormiddags teliy^ure, 
in het Gemeentehuis aldaar, publiek aan te be
steden : 

De levering v a n 100,000 W A A L -
K L I N K E R S T E E N E N . 

De voorwaarden dezer besteding en inlichtin
gen dienaangaande zijn, op franco aanvrage, el-
ken werkdag te bekomen bij den Gemeente-Ar
chitect van 's morgens 9 tot 's avonds 6 uur. 

De inschrijvingsbilletten moeten den 2 April e. k., 
uiterlijk 's avonds te 8 uur, aan de Secretarie 
der Gemeente franco bezorgd wezen. 

Leeuwarden, den 22 Maart 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DIRK ZEPER. 
De Secretaris, DE SWART. 

AANBESTEDING. 
H . H . Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 

te Houten , zullen op Woensdag den 7 d " April 
1869, des middags te 12 uren, bij W. VAN 
SCHAIK, in het Logement den Engel, aldaar, 
aanbesteden .-

Het doen v a n herstellingen en ver
nieuwingen v a n het K E R K G E B O U W 
dier gemeente. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage in het 
Logement voornoemd, alwaar de Bestekken 
a / 0.50 per exemplaar, als ook bij den .drcAi-
tect S. A. VAN LUNTEREN, te Utrecht, op 
franco aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Maandag 5 April a. s , des voormiddags te elf 
uren. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens op Zaturdag 
den 10 April 1869, des namiddags ten één ure, 
in het openbaar ten Stadhuize aan te besteden: 

Het B O U W E N van een S C H O O L 
G E B O U W voor lager middelbaar on
derwijs, met Gymnast iek gebouw, aan 
het Bagijnen Bolwerk . 

Bestek en teekeningen liggen tor inzage aan 
het bureau dor gemeente-werken achter Klaren-
burg en is aldaar, zoo mede ten Stadhuize en 
bij de Boekhandelaren VAN TERVEEN EN ZOON 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van ƒ2.50 
per exemplaar, met inbegrip der teekeningen. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 5 April e. k., des voormiddags ten 
lO"/, ure. 

Utrecht, 13 Maart 1869. 
Do Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. H. DE WATTEVILLE. 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen hij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 12 
April aanstaande, des middags ten Twaalf ure , 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben 
de aanbesteding van: 

Het V E R H O O G E N van een gedeelte 
van den K a a i m u u r langs de K n o l -
haven, benevens het H E R S T E L L E N 
en V E R N I E U W E N van verschi l 
lende vakken Schoeijingwerk, alles 
i n twee onderscheidene perceelen. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen op 
de Secretarie en het bureau dor Gemeentewer
ken , ter inzage van de gegadigden liggen, ter
wijl aanwijzing in loco zal gehouden worden op 
Zaturdag den 3 April, des voormiddags ten elf 
ure, beginnende aan de Knolhaven. 

De bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, 22 Maart 1869. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
P. VAN DEN BRANDELER. D E RAADT. 
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voor v e r w a r m i n g met 
h e e t w a t e r 

(middelbare drukking) 
In verbinding met luchtverversching. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf, 
leveren deze toestellen met guarantie; sedert 15 
April 1865 werden deze in onderstaande gebou
wen geplaatst: 

1. School cn pctwioiiaatgcbouw vau het Ursuliner Kluns-
ter te Duren. 

2. BaU'Gewerkcftchiile tc HUdcsheim. 
3. Gymnasium „ „ 

Centrale Jougensschool 
Polytechnische school tc Aken. 
Ziekenhuis te Schwelm. 

idem „ Hórde. 
Kon. postgebomv tc Klbcrfeld. 

idem „ Hannen. 
landgcrcchtsgcbouvv tc Dusseldorf. 

Raadhuis te Keulcu. 
Groot Aquarium tc Berlijn. 
Gezclachapslokaal „Erholung" te Klbcrfeld. 

idem van het „Verein'' te Dusseldorf. 
Tapijtfabrick der H.H. Penseler cn Zoon teluueburg. 

16. Fabriek der H.IÏ. W. Bocddinghaus & Co. te Kl
bcrfeld. 

17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie tc Klbcrfeld. 
18. Droogtoestcl voor den kruidmolcn der Hecren Haas, 

Schater en Druch te Scbleidcn. 
19. Moutccst der H.H. Kraul en Wilkcniug tc Hanover. 
20. Directie gebouw der Maatsch. Phoenut te Laar b/ 

Ruhrort. 
Vier winkelhuizen tc Hanover, Hagen, Dusseldorf 
Hagen. 
Twintig woonhuizen in Duren, Klbcrfeld', Dnsscl 
dorf, Duiken, Keulen, Ruhrort, Hageuhof, Aken. 
Vijf ornujerien tc Bonn, Dusseldorf, Klberfcld. 
Vier Bftd-inrichtingen. 

Onder aanbeveling bij Heeren architecten en 
bouwheeren, verklaren de ondergeteekenden zich 
bereid opgaven van kosten te berekenen voor 
alle gebouwen, waarvan hun cene teekening 
wordt toegezonden. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf. 

4. 
5. 
8. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

21/24. 

26/44. 

46/49. 
60/53. 

VOOR E E N B E K W A A M 

BOUW-1\ WERKTUIGKUMIIGE, 
tevens bekend met het voeren van DIRECTIE, 

bestaat in eene I J Z E R G I E T E R I J , Fabr iek 
v a n stoom- en andere werktuigen, eene 
goede vaca tu re . Hierop reflecteerenden adres
seren zich met franco brieven, onder letter A. Ii., 
aan den uitgever dezes. 

INSTITUUT W INGENIEURS. 
Wordt aangeboden een ongeschonden, kom

pleet exemplaar der Verhandelingen, Jaargang 
1800/1861 tot en met 1867/1868 — der U i t 
treksels v a n vreemde tijdschriften, jaar
gang 1861/1862 tot en met 1867/1868, der N o 
tulen der vergaderingen, jaargang 1801/1862 
tot en met 1867/1808. 

Prijsnanbicdingen franco onder letters L. V. in 
te zenden bij de Boekhandelaren T. HOOIBERQ & 
ZOON te Leiden. 

P A T E N T P O R T L A N D C E M E N T 

W. TDJGEY & SOI, Eochester, 
Onder garantie van Kwaliteit. (*) 

STEEDS VOORHANDEN BIJ DE 

eenige Agenten voor Nederland, BulUchland, België, ens. 
Rotterdam. ALBERT OTTEN & Co. 

(') De Vaten wegen minstens 190 a 195 Ki log r . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij <- lt\. B. POT, te El shout a/d. Kinderdijk, 
bij wie reeds 500 roeden gemankt zijn van verschillende lengten 

tot 103 Anist. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10 14 jaar 

gemalen hebben. 

P A T E N T P O R T L A N D C E M E N T 
(Copied From) 

EXPERIMENTS ON THE STRENGTH OF CEMENT 
Proeve over de sterkte van Cement, 

CHIEFLY IN REFERENCE TO THE 
hoofdzakelijk met betrekking tot het 

Portland Cement used in the Southern and in the Southern outfall main Drainage Works, 
Portland Cement hetwelk bij de Zuidelijke Hoofd-Canalisatie-Werken gebruikt wordt, 

By JÓIIR G H A l ' T . VI«in. Inst. C.JE. 
Edited by JAMES FORREST, Assoc. Inst. C.E. Secretary. 

Excerpt Minutes of Proceedings of The Institution of Civil Engineers. Vol. XXV. Session 1866. 
Uittreksel der aanteekeningen betreffende het onderzoek van het Instituut van Burgerlijke Ingenieurs. Deel XXV. Zitting van 1866. 

London: Printed by W I L L I A M C L O W E S and SOU'S, Stitmfori Street, and Charing Cross, 1866. 
Metropolitan Main Drainage, Contract on the South Side. Portland Cement, 7-days Tests from 1859 to 1865. 

W O R K S . 

Werken. 

Southern outfall Works. 
South Side Works . . 

NAME OF MANUFACTURERS AND AGENTS. 

Namen dor Fabrikanten cn Agenten. 

Durham Drlck mid Cement Company . 
Mr. ROBINS 
Burham Brick and Cement Company . 
LEE & Co. 
E. COW & Co. (Agents) . . 
J. B. WHITE k BROTHERS 
Mr. HILTON 
KNIGHT & Co 
Mr. SMEED 
Mr. WOOD (Agent). . . . 
CUBITT & Co 
Mr. BUCKWELL (Agent). . 
FLETCHER & Co. (Agents). 
FRANCIS BROTHERS . . 
Mr. THATHAM (Agent) . . 

Qllnhtll, III 
Bushels. 

Aantal Schepels. 

349,620 2,005 
128,467 1,423 

098,322 7,023 
99,450 962 
1,000 10 

34,4.10 327 
27,788 510 
69,358 674 
44,241 423 
3,600 102 3,600 

6 
' 1.400 3 
20,154 179 
1,000 81 1,000 

14 

Number or 
Test.. 

Aantal der proeven. 

Average 
Breaking Tests. 

Gemiddeld 
Breekgewigt. 

602,-
670,67 

631,00 
612,85 
546,80 
644,18 
511,01 
500,53 
462,36 
444,60 
409,11 
408,50 
894,03 
328,22 
184,71 

Speellied 
Standard Tests. 

400 
400 

400 and 500 
400 

/ 3 & L -
I - "';.'.* De Burham B r i c k and Cement Company heeft in de jaren 1800 en 07 ann do Metropolitan Main Drainage Works nog 1.900,000 Schepels 
jS ' . Cement geleverd. 

v / - J - " ' o j ) é eenige Agenten voor den verkoop in Nederland, Duitschland', België, enz. van de Burham Brick and Cement Company z i ju : 

•Sj!3 ALBERT OTïE> Ac Co., 
4 _iit" Hoompjes, Wijk 1, N o . 108, 

{':, i \-A, ' Dépo t van Engelsche en Fransche blaauwe en roode Daklei jen , vuurvaste Steenen (merk S t e p h e n s o n ) , 
/ , • Houten Parquet-Vloeren van A N T O N BEMBÉ, te M a i n z , en verdere Bouw-Mater ia len 

U ' g jgflgg • . 
\g Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKEN ES & O . te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. JT°. 14. 

ftnthijnt gertgeM iedmn Zitnug bij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Prijs per 'I anodes frinu p. p. f 1.65. 

3 April 1869. 

I« abuiart iiti t»r «n jurgtif. 
.tdirrlrnlirn klllH / -.tl pirgitnu regll 

ID /-.IS 'sor tegel ia na \ a . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IJY&ENKÏÏRS,FABRIKAITEI, 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 P . \ V . V A N G E N D T . T G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUKGII, C. J. VAN DOORN, I). GROTUB, J. II. LELIMAN, 1L LINSE, 8. E. VT. ROORDA VAN EYSINGA. II. P. VOGEL 

AMBACHTS-SCIIOOL TE AMSTERDAM. 

Donderdag den 18 .Maart 11. is in de zaal 
Frascati de gewone jaarlijksche vergadering der 
Ambachtsschool gehouden, cn zijn op deze 15 
leerlingen eervol ontslagen. 

Die groote volle zaal cn het eigenaardig 
gemengde gezelschap leverden cen treilend 
schouwspel op. Treffend , omdat het karakteris
tiek was. Men gevoelde dat het hier een feest 
gold , zooals alleen dc nieuwere orde van zaken 
dat geven kan. De helden van dien avond wa
ren een honderdtal knapen uit den arbeidenden 
stand, voegzaam, zelfs feestelijk, gekleed ; verder 
de bekroonden, of liever zij, wien bij het verlaten 
der school, gereedschappen', spaarbankboekjes en 
rijksdaalders als geschenken werden gegeven. 
Als tegenhanger tot zoo menig feest, als vroeger 
alleen aan universiteiten of andere geleerde l i 
chamen gegeven werd, was deze prijsuitdecling 
aan te merken, want er zijn geen stukken ko
per , zilver of goud tot medailles gegoten, maar 
eenvoudige getuigschriften cn eerbewijzen van 
practischen aard , dat zijn : nuttige geschenken, 
uitgedeeld. Het feest werd bijgewoond door eenige 
autoriteiten met hunne dames, en natuurlijk 
was het bestuur voltallig en gezeten aan de zoo
genaamde groene tafel, alwaar wij ook opmerk
ten de HH. honoraire Bestuurders .1. II. Leliman 
en N. Tetterode. 

Als voorzitter trad voor de eerste maal op de 
heer S. A. de Flincs , die het verslag van den 
waardigen secretaris Witkamp bedaard cn dui
delijk voorlas, cn na de pauze zich hij uitne
mendheid kweet van de moeielijkc taak, om 
bijna iederen jongen, die de school na volbrach
ten driejarigen leertijd ging verlaten, gepast toe 
te spreken, en waarbij zij, die voor betoonde 
vlijt en goed gedrag zich bewijzen van aanmoe
diging hadden waardig gemaakt, tot verdere 
plichtsbetrachting weiden aangespoord. 

Het verslag was vol kleur cn minutieuse sta
tistieke becijferingen van den ouderdom , het ver
zuim , het gedrag en de beroepskeuze der- jongens. 
Het maakte melding van vele geschenken, o. a. 
van collecticn pleisterwerken, die der' school wa
ren aangeboden, door de hoeren Leliman en 
Gosschalk; van 0 aandeelen, ieder- ii ƒ 50; vair 
spaarbankboekjes van geld, van raad eir daad, 
die der school en hare kas voordeel In-achten , 
met één woord, het had niets vergeten, en le
verde eene belangrijke bladzijde voor- de geschie
denis eener inrichting, die nog wel eenige jaren 
zal moeten strijden tegen dc volksvooroordeolen 
en tamelijke bekrompenheid, of liever tegen de 
gebrekkige begrippen , die jegens dergelijke in
stellingen van onderwijs altijd blijken tc bestaan. 

Wel mochten wij daarom spraken van een ka
rakteristiek toonecl uit het volksleven, eir zijne 
nieuwe orde van zaken, want naast den kunste
naarsstand , den priesterstand, den adelstand, 
den krijgsmansstand en nog andere standen , 
treedt uu de ambachtsstand op in de zakeir, 

die henr aangaan, eir houdt deze stand. meer 
dan ooit te voren, de hoofden en harten bezig 
van allen, die de beschaving en het onderwijs 
als de eenige en beste middelen beschouwen, om 
tegenover het altijd nog bestaande ruwe geweld 
dezer wereld vooruit tc komen. 

Ann deze prijsuitdecling was eene tentoonstel
ling van het werk der leerlingen verbonden. In 
vroegere jaren stond in de pauze ieder leerling 
voor zijn eigene teekeningen , opdat de bezoeker 
hem zou kunnen toespreken, ondervragen en 
aanmoedigen. Die gewoonte was tot onze spijt 
afgeschaft. 

Men doet verkeerd het werk van aankomende 
knapen uit den ambachtsstand ander-s te bcoor
deelen dan in verband met het doel cn den aard 
der inrichting. Het is en blijft het werk van 
pasbeginnenden, maar wat er was tentoongesteld, 
gaf blijken , dat de heeren onderwijzers hunne 
taak op uitmuntende wijze blijven begrijpen. De 
knapen moeten werklieden en geen artisten wor
den. De werkman, hij zij timmerman , metse
laar, smid of iets anders, heeft echter zeer be
paald gevoel voor kunst iroodig. Dat te ontwik
kelen en op goede basis tc zetten, is de taak 
van den onderwijzer , en daarom behoort hij even
zeer een kundig ambachtsman, als een llinke 
kunstenaar te zijn. Zijn practijk behoort hij op 
en tegenover de theorieën der kunst te kunnen 
verdedigen. Wij hebben onder- den grooten voor
raad teekeningen en werkstukken er eenige op
gemerkt waaruit duidelijk bleek, dat de onder
wijzer hail getracht de schoonste vorm bij de 
beste practijk te voegen. Minder- was dit het 
geval hij de smids- en draaiwerkstukken, en on
getwijfeld gaven de voorwerpen, gekozen voor- de 
stillevens, veel stof tot nadenken aan den kunste
naar, die nog wel schooner- voorwerpen had we
ten te kiezen , als een gebroken doofpot, een 
omver gevallen kaarsblaker, eene vuurtest ol an
der vormloos alledaagsch ding, werktuig als an
derszins. 

Als men lekkere hazenpeper- wil eten, dan 
moet er allereerst een gezonde haas ziju . eir om 
die reden moeten de onderwijzers in het teeke
nen naar de natuur- voorwerpen van smaak ter 
hunner beschikking hebben , als zij iets goeds 
door de jongens willen doen afleveren, en als zij 
de smaak, het gevoel voor liet schoone, bij hunne 
leerlingen willen opwekken , dan behoeven zij 
daartoe alle mogelijke hulpmiddelen hij het ou
derwijs. De collectie teekeningen van ornamen
ten en die Haar de methode Dupuis was voor-
ons even belangrijk, als die der constructie en 
der details van gebouwen. Of eene groote uit
breiding vair het rnacliineteckeneu wel direct 
in het doel eener ambachtsschool l igt, is wel 
eens op goede gronden betwijfeld, liet practisch 
onderwijs had blijkens het verslag eene uitbrei
ding verkregen, die nooit te groot kan worden , 
want het is de meest logische, expeditive manier, 
om deu geheel origeoofonden aankomeliiig te vor
men. Evenals de zuigeling leert loopen, dc 

soldaat wordt gedrild, het oog gymnastisch wordt 
geoefend , moet de werkjongen leeren arbeiden 
en de bolster verliezen. En wat men ook zegge 
van beschaving en onderwijs, de practijk speelt 
eene hoofdrol evenals de theorie. En daarom is 
het aanschouwelijk onderwijs altijd het beste. 

Wij hebben met groote voldoening de studiën 
der leerlingen iu beide afdeelingen gezien, en 
bespeurd dal er zorgen worden gewijd aan de 
vorming van eerr juist oog en eene vaste hand. 
Dat het schoonheidsgevoel tot den regulator voor 
het werkstuk wordt gemankt, en in ieder geval 
eerst dan hij den leerling kan worden verfijnd, 
als hij heeft leeren denken en werken, achten 
wij overbodig uitéén te zetten. Wij stellen veel 
belang in de acstethische vorming van het volk, 
en van den ambachtsman niet het minst. En 
omdat deze op den weg van elke school ligt, 
noemen wij de ambachtsschool in de eerste 
plaats, orndat zij die vorming tot een barer 
grootste plichten beschouwde en nog beschouwt, 
want zij kweekt het schoonheidsgevoel te gelijk 
met de kennis en de wetenschap van het am
bacht. 

Hij zeer goed gekozene vormen , die het bestuur
den leerlingen aanhoudend Voor oogen stelt, 
munten dc buitenlandsche uit. De modellen van 
iJcriiiaanschen oorsprong, door tusschenkornst der 
polytechnische school tc Delft verkregen, geven 
den weg aan voor het onderwijs aan den am-
bachtsstand, evenals die uit Frankrijk's hoofd
stad ontboden. En ofschoon de vreemde de 
overhand hadden , naar- onzer en veler mceiring, 
waren de teekenmodellen van den verdienstelijken 
directeur der school, de heer Olie , uitmuntend 
en zeer oordeelkundig gekozen, en gaven de 
vreemde ol' buitenlandsche op menig punt niets 
gewonnen. 

Ook de handteekenstudiën leverden het bewijs 
dat de lieer llust bij uitnemendheid de geschikte 
on ijverige leeraar bleef. Het werk zijner- leer
lingen was voor- het meerendeei zeer goed, en
kele teekeningen uitmuntend, maar als wij ons 
eene aanmerking veroorloven , betreffende de stil
levens of het zoogenaamd klein artistiek inter-
mezzotje, dan is deze over- de keuze der getee-
kende voorwerpen hiervoren in het kort aange
haald en genoemd. 

Het bouw- en werktuigkundig teekenen leverde 
een overvloed van bewijzen , dat als de jongens 
de helft goed hegrijpen en onthouden van alles, 
wat zij in het afgeloopen jaar hebben gearbeid 
en geteekend, zij dan nog verre zullen blijven 
uitsteken boven hunne voorgangers en ambtge-
nooton , die nuchter en wel, direct van de lagere 
school, bij een baas iu dienst treden, en als 
deze hun tijd wil geven, slechts eenige weinige 
uren in ile week zich in de theorieën van hunne 
ambachten op deze ol' gene avondschool kunnen 
gaan oefenen, in den regel op hetzelfde uur, als 
hen de oogen van slaap en vermoeienis dicht 
vallen. 

Het is omdat dc ambachtsschool dergelijke leem. 
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ten in het nmbachtsleven bestrijdt en bestrijden 
moet, onverschillig wat haar lot ook worde, dat 
wij haar eene der schoonste instellingen dezer 
eeuw noemen. 

Zij moet zelve den aanleg cn lust tot knutse
len voeden bij den jeugdigen en levenslustigcn 
knaap, want als voor hem de dagen van ernst, 
van zorg, van arbeid voor loon komen opdagen, 
dan zal hij bij lief en leed gedachtig zijn en 
blijven, dat de school hem naar waarde wist 
te leiden en te leeren. 

Het uitgewerkte verslag bracht der verga
derde menigte in kennis met menige treffende 
bijzonderheid, cn bovenal was de lezing van een 
der brieven, geschreven door oudleerlingen, een 
voorbeeld, dat de school niet met ondankbaren 
te doen heeft. 

Dat verslag wachten wij af en zien dit zelfs 
met belangstelling tegemoet. De bijzonderheden, 
die het opgeeft, zijn zeker belangrijk voor de 
daarbij geïnteresseerden. Met genoegen herin
nerde de verslaggever aan het nieuw betrokken 
gebouw, alwaar de fraaie werktuigen der school, 
door den geliefden Koning ten geschenke gegeven, 
eene plaats hadden bekomen, waarop zij recht 
hadden. 

De avond van 18 Maart was voor deze stad, 
en de ambachtsschool eene feestviering van het 
hoogste belang. Menige wenk, daar in het ver
slag en door den voorzitter gegeven, zal ziju 
doel niet missen, en was niet overbodig tegen
over de leerlingen en hunne ouders en de werk
bazen , die, omdat zij de roeping der school niet 
of niet genoeg kennen of willen kennen, haar 
en de leerlingen onjuist beoordeelen, of zich 
denkbeelden vormen , die zij niet oprecht kunnen 
meenen en veel minder verdedigen. 

Waar de belangstelling van den Koning voor
gaat , en deze wordt nagevolgd door velen, die 
het niet bij mooie phrasen laten, daar mag de 
ambachtsstand wel meewerken , en begrijpen, 
dat de school om zijn bestwil cn uitsluitend voor 
zijne beschaving is opgericht cn jaarlijks eene 
zeer groote som kost. Dc hulp der werkbazen 
kan dan ook bij deze school niet worden gemist. 
Waar zij het werk aanvangt, moet het door den 
meester en de practijk worden uitgebreid, en al 
moge het oudere geslacht zich weinig naar den 
nieuweren gang des tijds, uit den aard der zaak 
kunnen richten, de aanstaande werkbazen zullen 
het wel bijtijds leeren inzien, dat een goed ge
vormde, ontwikkelde anibachtsstand niets anders 
is dan tot hun eigen voordeel. 

Gelukkig werd ook deze vergaderavond bijge
woond door de leerlingen der teekenschool voor 
de zonen van werkbazen , leden der Maatschappij 
van den werkenden stand, en zijn zij door hunne 
onderwijzers en directeur, de heer Vos, onge
twijfeld eerlijk ingelicht in welke punten zij 
vooruit en achterlijk waren, bij het werk dei-
leerlingen van de Ambachtschool, voor kinderen 
van knechts. 

Natuurlijk heeft de eerstgenoemde uvondlce-
kenschool eene veel hoogere roeping als dc laatst
genoemde Ambachtsschool, want er moet cen ken
nelijk verschil bestaan tusschen de ophiding van 
een jongen heer tot baas , cn een knaap tot werk
man. Ofschoon nu de goddelijke gaven van bei
den gelijk staan, is er van beide soorten van 
jongelieden niet hetzelfde te verlangen, want 
waar de jongeheeren alle zorg cn het goede der 
aarde genieten, daar staat de jonge werkman 
al heel dikwerf met een hongerigen buik en cen 
ontstemd hersengestel, zijn makker aan te kij
ken, zonder hem zijne voorrechten te misgunnen. 

En om die reden mag hij dan ook later zonder 
onbescheiden te zijn, hulp cn een goed loon, 
met een liefderijk hart van hem wachten , wien 
meer gegeven is dan hij noodig heeft, en die 
gaarne van zijn overvloed wal wil afstaan aan 
zijn minder bedeelden natuurgenoot. 

Dat de jongens der Ambachtsschool zich met 
behulp van zang en eenige verversching een 
besten avond zonder zorgen hebben weten te be
reiden, blijkt volkomen uit de opgeruimde wijze , 
waarop zij tot viermalen toe, hunne stemmen 
tijdens de vergadering verhieven , en even zooveel 
liederen hebben gezongen. In die liederen alleen , 
iederen bezoeker bij zijn binnentreden in de zaal 
uitgereikt, waren al hunne levensregelen op
gesloten , cn vooral maakte het no. IV , aan dc 
dankbaarheid gewijd, cen diepen indruk op de 
aanwezigen. Als blijvend aandenken aan dc vo
ren omschrevene prijsuitdeeling komt dat gedicht 
hieronder voor, cn hopen wij, dat het door alle 
ambachtsknapen in Nederland gelezen , of hun 
medegedeeld zal worden. 

Komt makkers ! nog eenmaal verhef' zich de stem 
Ontvloeie ons hart nog oen lied ; 

De dankbaarheid geve het dubbele klem. 
Hij toch past op de Ambachtschool niet. 

Die zich, 'tzij hij blijve of van ons inoog' gaan, 
Onttrekt aan dc bede hier plechtig gedaan ; 

Want allen past dank aan het edel Hestuur. 
Gods gunst zij hen bij op den duur. 

Vergelde wie 't kan, onze taal schiet te kort: 
Door daden getoond wie wij zijn : 

En wat van ons is of wat ooit van ons wordt, 
't Gedrag moet de tolk daarvan zijn. 

Wij weten Uw wensch is ons aller geluk , 
Door werken te leven, beveiligd voor druk : 

Gij hebt ons den grond voor die toekomst bereid : 
Gods zegen bokioon' Uw beleid! 

On. VAN K. 

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

De North Western Railway Company in 
Engeland heelt weder stalen spoorstaven gelegd 
voor 17000 pond sterling, wat iu de twee jaren 
1807 cn 1808 eene uitgaat' van 50000 p. st. 
geeft voor stalen rails. Zij betaalde in 1808 aan 
onderhoud van den bovenbouw i 301 per En
gclsche mijl tegen i 407 in 1801 , toen zij nog 
slechts ijzeren spoorstaven bezigde. Zij verwacht 
in de lente van het volgende jaar, als wanneer 
de duur van Bessetner's patent voor gietstaal 
verstrijkt, eene vermindering in prijs van onge
veer twaalf gulden per ton. 

— Ofschoon de North Eastern Railway Com
pany in 1808 ongeveer f 420.000 nicer heeft 
ontvangen dan iu het vorige jaar, ten gevolge van 
drukker verkeer, heeft zij door zuinig beheer bijna 
niets meer uitgegeven dan in 1807, zoodat de meer
dere opbrengst bij dc winst kon worden gevoegd. 

— Te San Francisco is uien voornemens een 
schip te bouwen even groot als the Greet Eastern. 

— Het Britsen-Indische gouvernement heeft een 
plan voor het onderhoud van etablissementen voor 
utilitaire veldtelegrafen goedgekeurd. 

— Een telegram uit Cuba meldt , dut Sir 
Charles Bright er in geslaagd is den telegraaf
kabel tusschen Florida en Cuba op te halen, die 
in den vorigen zomer verloren was gegaan. Daar 
de bodem zeer onregelmatig is, de diept» meer 
dan eene Engelsche mijl bedraagt en de golf
stroom hier met cene snelheid van vier tot vijf 
kuoopen in het uur loopt [1 knoop — 1854 me
ters] , was de onderneming weergaloos moeilijk. 
Daarbij was het weder bij het leggen van den terug
gevonden kabel zeer stormachtig en verraderlijk. 

— Het instituut van burgerlijke ingenieurs van 
Groot-Brittinnie heeft in cene dezer dagen ge
houden vergadering keizer Napoleon bij acclama
tie tot eerelid benoemd. Volgens de Daily News 
heeft de keizer dat eereblijk verdiend door zijne 
zucht om uitvindingen en uitvinders, ook die door 
oppervlakkige beoordeelaars naar het rijk der her
senschimmen werden verwezen, aan te moedigen; 
door zijne belangstelling voor ondernemingen als 
de doorgraving der landengten van Darien en 
Nicaragua; door zijne volhardende medewerking 
tut het grootsche werk van de verbinding der Mid
dcllandsche niet de Hoode zee en ook door zijne 
belangstelling iu het plan otn de Fransche on 
de Engelsche kust door eene brug, ecnen tunnel 
of onderzeeschen kokerspoorweg onderling te ver
binden. 

.— Dc eerste spoorweg in de republiek Uruguay 
werd, volgens schrijven uit Montevideo, den i'"" 
Januari geopend. 

— De geraamde kosten voor dc voltooiing van 
het raadhuis te Berlijn bedingen nog eene som 
vau 030,000 T'lil.; onder dit bedrug is het ver
sieren zoowel in- als uitwendig begrepen , waar
voor '200,000 Thl. is uitgetrokken. 

— Het gedeelte St.-Boit — Klagenfurt vau de 
Ki'ounpiins-Itudolfbaan is den I""" April voor het 
verkeer geopend. 

— Dc schouwburg te Durham is tot den grond 
afgebrand. Dit gebouw luid honderd jaren be
staan en vroeger tot eoticertzaal gediend. 

— Te Antwerpen wordt gelijktijdig met het 
bouwen eener nieuwe Beurs ook de bouw onder
nomen van een nieuwen Vlaaiiischen schouwburg 
op dc St-Jacobsmarkt. Buitendien zal spoedig 
een begin worden gemaakt niet het oprichten van 
een nieuw cn zeer goed ingericht slachthuis. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. heelt benoemd lot op

ziener van het stoomwezen der spoorwegdiensten 
den heer F. I'll. J. Malden. 

— In de zitting vnn den Gemeenteraad, den 
Sisten Maart 1.1. gehouden, zijn de ontwerpen 
vun den Ingenieur Hcnkct voor eene waterleiding 
ten behoeve van deze gemeente ingekomen. 

Amsterdam. Aangaande dc werken der Ani-
sterdamsche Kauaalschappij wordt ons het vol
gende medegedeeld: 

Het werk werd iu Februari voortgezet met 
500 tot 720 arbeiders, 12 tot 17 paarden, 3 
stoomhamer vaartuigen , 2 tot 4 locomotieven, 40 
tot 100 wagens cn éénc centrifugaalpomp. 

Verder 2 afzonderlijke ploegen, te zamen 20 
werklieden, bij nacht op do stoombaggervaar-
tuigen. 

Soordzeehoofden : In het geheel waren ge
maakt 7831 stuks buitenblokkcn (312 in Febr.) 
bevattende 18,003 kub. cl (721 kub. el in Febr.) 
en 8843 stuks binnenblokken (132 in Febr.) be
vattende 27180 kub. el (4,15 kub. el in Febr.) 
liet werk in zee kun, ten gevolge van de storm
achtige weersgesteldheid , niet verlengd worden. 

Hoofdkanaal: In het Wijkermeer waren met 
lo. Maart gebaggerd 017,530 kub. c l , waarvan 
15,443 kub. el in Febr. Tot herstel en verlen
ging der zanddijken in het Wijkermeer werden 
in Febr. gebezigd 9384 kub. cl zand, aangevoerd 
uit de doorgraving bewesten Velsen. Dc dijken 
langs het hoofdkanaal werden daardoor gebracht 
Ut 7200 el lengte, waarvan 7 el lengte in Febr. 
gedaan. Onder genoemde lengte is begrepen 718 
el overstorting met zand vau den vroeger in de 
richting van het zuidelijk jaagpad gelegden rijs-
dam bewesten Buitenhuizen. 

/ijkanaal II. Dc dijken werden door znndstor-
ting op 1522 el gezamenlijke lengte gebracht, 
waarvan 131 el in February gedaan. Gebaggerd 
28,573 kub. el (12,094 kub. el in Februari). 

Kistdam voor de Zuiderzeesluizen. Tot her
stel cn versterking werden 1859 palen ingeheid 
(158 in Febr.) en 12,115 kub. el zand gestort 
(8202 kub. el in Februari.) 

Amsterdam, I April. De gemeenteraad is te
gen Zaterdag 3 April buitengewoon bijeengeroepen 
tot behandeling van een voorstel der heeren lloltz-
inan en anderen tot inzending van cen adres aan 
dc Tweede Kamer , betrelfende de spoorwegver
binding alhier, gegrond op het ignoreren dooi
den minister Fork van het commissoriaal technisch 
onderzoek, waartoe onlangs door den gemeente
raad is besloten. Dit ignoreren zou blijken uit 
dc memorie van toelichting bij het wetsontwerp. 

Nijmegen. Op de door Burgemeester en Wet
houders van Nijmegen, namens den gemeente
raad aldaar in September 1808 uitgeschreven 
prijsvraag: »om niet of zonder toepassing van 
astooinverinogen eene meer geregelde overvaart op 
»de rivier de Waal voor de stad op het dorp Lent, 
idaar te stellen; geschikt tot het overbrengen van 
«voertuigen en voetgangers." Zijn ingekomen vijf 
ontwerpen onder de motto's: I'raktikus, Op en 
Neer, Virtus Nobilitat, Snelvaart, en Zelden Rust. 

Breda. Wij vernemen dat dc teekeningen 
en andere stukken, betrekking hebbende op de 
herstelling van het benedengedeelte des torens 
der voormalige parochie-kerk alhier, aau den 
minister van Binnenlandsche Zaken zijn overge
legd en ten fine van beoordeeling in handen ge
steld zijn van dc commissie der Koninklijke aca
demie van wetenschappen voor de overblijfsels 
der oude vaderlandsche kunst. 

De slotsom van deze beoordceling is , dat de 
commissie het herstellen van den t o r e n , in zij
nen oorspronkelyken stijl en toestand, zooals 
dit met zijn bovengedeelte het geval is geweest, 
en het verlecnen van geldelijke hulp daartoe van 
Rijkswege, als zeer gewenscht beschouwt, de tee
kening daarvan in ieder opzicht aanbeveelt en 
zij zich, voor een werk als het hier beoogde, 
over de bekwaamheden van den gemeente-archi
tect te Breda, (deu heer A. J . F. Cttijpers), de 
meest gunstige voorstelling maakt. 

Wij hopen dat het gemeentebestuur van Breda, 
door de gcwcnschtc geldelijke ondersteuning van 
Rijkswege gesteund, niet de voorgenomene her
stelling van dezen grootschen en m-mumentalen 
toren, binnen korten tijd zal kunnen beginnen 
en twijfelen geenzins of liet benedengedeelte zal 
even als het bovengedeelte op dezelfde doelmatige 
eu goed beoordeelde wijze door bovengenoemde!! 
bouwkunstenaar in zijnen primitieven vorm wor
den teruggebracht. 

Gouda, 30 Maart. In de heden gehouden 
zitting van den gemeenteraad werd op nieuw in 
stemming gebracht hel voorstel der directie van 
de Xed. Rijnspoorweg-maatschappij, strekkende 
tot aanleggen, onderhouden en verlichten vau 

den toegangsweg naar het station van dien weg. 
Ook nu staakten daarover, evenals in de vorige 
vergadering, de stemmen , zoodat nu het voorstel 
dier maatschappij is verworpen. 

In dezelfde vergadering werd voorlezing gedaan 
van een concept-overeenkomst tusschen Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van Rijnland ter eener zijde 
en burgemeester en wethouders van Gouda ter 
andere zijde , strekkende om schikkingen tot stand 
te brengen ter regeling van dc verschillende, be
langen , die het Hoogheem raadschap en de stad 
hebben bij den af: en aanvoer van water naai' 
cn van den IJsscl, en hetgeen daarmede in ver
band staat. Deze concept-overeenkomst handelt 
over verschillende belangrijke zaken rakende ge
noemd Hoogheemraadschap cn de gemeente Gouda, 
te veel om Jiicr voorshands op te sommen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM, 

In de vergadering, gehouden den 19 Maart j . l . , 
werd mededeeling gedaan van eene missive van 
het bestuur der ambachtsschool en ecu nieuw lid 
voorgesteld, waarna de heer II. Olie Hzn. werd 
uitgenoodigd zijne aangekondigde voordracht te 
houden, tot onderwerp hebbende: over het tee
kenen in het algemeen cn het bouwkundig tee
kenen in het bijzonder. 

Na het werk van Louis Illanc, waaruit hij zijne 
rede getrokken heeft, kortelijk te hebben toege
licht, wees hij op de roeping van den bouw
kunstenaar. Vervolgens trad hij in beschouwin
gen betreffende de verplichtingen van den bouw
kunstenaar. Bij het ontwerpen van een gebouw, 
zeide spreker, dient men twee zaken in acht te 
nemen: een goed gekozen stijl en cene goede 
samenstelling. 

Door de toepassing van den stijl moet het ge
bouw reeds van verre uitdrukken wat zijne be
stemming is. Het geheim van den bouwkunste
naar ligt in de juiste toepassing van vormen , 
waarvoor een aangeboren en ontwikkeld gevoel 
van smaak noodig is. 

In het verdere gedeelte van zijne rede, geeft 
hij eene beschrijving van de St.-Pieters kerk tc 
Rome en bespreekt daarna in het algemeen de 
toepassing van de proportiên , waarna hij zijne 
voordracht eindigt met een overzicht van de Griek-
sche en Gothischc bouwvormen. 

Verschillende discussion waren hiervan het ge
volg , waaraan weid deelgenomen door de heeren 
Cuypers, Leliman, Molemans, Halman en den 
spreker. 

De heer Leliman vroeg hierop het woord ter 
behandeling van dc 5e vraag, door de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst in de 
gewone bijeenkomst van dit jaar aan de orde ge
steld. Nadat hij in den brcede deze vraag had 
behandeld , kwam hij tot de gevolgtrekking, dat 
de tegenwoordige wijze, om gebouwen op te me
ten en die in plaat te brengen, niet moest worden 
veranderd. 

De heer Molemans verzocht eenige inlichtingen 
omtrent de voorgenomene opmeting van hetMui-
derslot, die hem door den heer Redekei Bisdom 
werden gegeven. 

Nadat verder nog verschillende zaken waren 
besproken , sloot de voorzitter de vergadering, 
onder dankzegging aan dc aanwezigen voor hunne 
tegenwoordigheid. 

Varia. 
Sterfte-verhouding op spoorwegen. Spoor

weg-ongelukken hebben iu Rusland tot heden 
weinig plaats gehad. Daar de Russen maar al 
te zeer geneigd zijn hun lust voor sterke dran
ken bot te vieren, worden de conducteurs en 
stokers nicer eu meer vervangen door ge
schikte Duitschers. Maar dewijl het getal reizi
gers gering is , mag het getal van hen, die daar 
door eenig ongeluk sterven, groot hecten in ver
gelijking niet andere hinden. In Pruisen re
kent men, dat één spoorweg-passagier op de 
11,500,000 het leven verliest, iu België écu op 
de 5,000,000, in Oostenrijk één op de 2,400,000, 
in Frankrijk één op de 17,000,000, in Engeland 
één op de 1,000,000 en in Rusland één op de 
116,641. 

Vauther in ' s ijzeren spoorwegliggers. In 
het eerste nummer van dezen jaargang werden 
Vautherin's ijzeren spoorwegliggers vermeld. Zij 
schijnen meer kans van slagen te hebben dan 
eenige andere ijzeren bovenbouw. Zij worden 
gebezigd op de Pruisische staatsbancn; er worden 

proeven mede genomen op de Ostbahn, do Saar-
brücken-, Westphaalsche on Ilannoversche lijnen. 
Vóór vier jaren werden zij crelegd tusschen Besancon 
en Laus le Saulnier; na een jaar hadden zij nog 
geen roest opgenomen; het leggen en in orde 
houden ging met gemak; de ballastlaag onder 
de holten (zij hebben den vorm van een ter halve 
hoogte doorgesneden trapezium) was eene samen
hangende en vaste massa geworden ; de bouten 
hadden bijna niets geleden, ofschoon de liggers 
geplaatst waren in eene zeer scherpe bocht. 

Onlangs werden nog 9000 liggers van deze 
soort op dezelfde baan gelegd, en dc C. des-
Forges de Franche-Comté, die in 1807 dit mo
del te Parijs ten toon stelde, ontving uit Algérié 
eene bestelling van 20,000 stuks. Zij worden 
2"',4 lang gemaakt, wegen 28 Eng. ponden en 
worden berekend tegen ƒ 5,40 de Engelsche cen
tenaar; 2n',2 wordt, echter beschouwd als eene 
voldoende lengte en op zekeren Zwitserschen spoor
weg moeten zij sl, chts 2 meters lang zijn. 

Bluschpatronen. Onlangs zijn tc Parijs proe
ven genomen met eene wijze: van brand te bltts-
schen . die wij gelooven , dat nog weinig bekend 
is. Wij bedoelen de cartouches e.ctinctriees of 
bluschpatronen. Het beginsel, waarop dit stelsel 
rust, is het beletten van vei brandingdoor chloor. 
Dit gas kan goedkoop genoeg bereid worden, 
maai dc moeilijkheid om het in den vrijen toe
stand te behandelen, maakt het ongeschikt voor 
de praktijk. De uitvinder van de bedoelde pa
tronen gebruikt daarom chloormagnesium, dat 
eene groote hoeveelheid chloor bevat, hetwelk 
er zich slechts van afscheidt onder den invoed van 
groote hitte. 

Hier rijst cene nieuwe moeielijkheid. Het be
doelde zout heeft eene buitengewoon sterke nei
ging tot opneming van vocht en daarom is het 
noodzakelijk het te mengen met eene wateropslor-
pende stof, die noch de werking van het eerste 
vernietigt, noch de patronen te kostbaar maakt. 
Men zegt niet, welke zelfstandigheid daarvoor ge
bezigd wordt. De patronen wegen ongeveer twee 
Engelsche ponden cn vijf of zes daarvan worden 
gebroken in een hectoliter water. Men beweert, 
dat een tiende van het water, in gewone geval
len vereischt, voldoende is om de felste branden 
tc blusschen, als het vermengd is met het ge
noemde zout, maar men weet, dat zeer weinig 
felle branden gebluscht worden; zij vernielen alles 
op hunnen weg, ol' worden beperkt en dooven 
dan van zelf uit. Hoe grooter de hitte is, des 
te sneller en krachtiger scheidt zich het chloor 
af. Het vocht wordt op het vuur gespoten op 
de gewone wijs. Men beveelt aan, den water
straal altijd dicht langs de vlam te laten gaan , 
opdat het chloor de plaats van de dampkrings
lucht intieme. Er zijn proeven genomen niet 
felle kunstmatig aangelegde branden, maar wij 
hechten weinig gewicht aan zulke proeven. Het 
beginsel van het nieuwe bluschmiddel is zeker 
gerond en verdient overweging, maar twee pun
ten vereischen opheldering: ten eerste moeten 
bij uitgebreiden brand dc kosten niet gering zijn; 
ten tweede kun er tot bescherming van menschen-
levens geen gebruik gemaakt worden van chloor, 
en brandspuitgasten zullen de plek niet kunnen 
naderen, waar dit gas, dat de ademhaling be
lemmert , in groote hoeveelheid wordt ontwikkeld. 

en. 
Aankondigingen. 
Maandag . a April. 

Kleun, teu huize vnu deu uotaris Everts: het leveren 
en leggen van 1865 el ijzeren pijp met bijbehoorcudc wer
ken tot dc waterleiding vnu de sprcugeu nanr het Badhuis 
te Lnag Soereo. 

'••Hage, ten t l l / 2 ure, aan liet provinciaal bestuur: 
de uitvoering vau werkeu tot verbetering vnu het vanrwater 
in den wond vau de rivier de Noord , tegenover Dordrecht. 

beMeM, ten 12 ure. ten raadhuize: lo. het gedeelte
lijk vernieuwen van eeue brug over de Ht crengmcht bij dm 
Nieuwe Itiju; to. idem van |cene brug over de Volmolen-
gracht bij de l-angcgraeht; :iö. het schoonmaken, invoegen 
enz. van de gemetselde brugwerkeu, binueu de stad eu lamis 
dc singels enz.. met eenige bijzondere vernieuwingen aan 
souiiuigeu dcrzelveii; 4o. het leveren en plaatsen vaïi eenige 
stuotpalen. 

Mecdhulxen, (Groningen), tco I ure, bij J . Buiging*: 
het bouwen van eeue vaste brug met bouten onder- eu ij/e
ren bovenbouw , over bet iu aanleg zijnde afwateringskanaal 
van het Slocbterdiep uaar l'armsum , voor de plaats van È. 
Dnllinga, nabij het Mccdhuizcriuccr. 

HlddflMtuit i , ten urc, iu het gemeentehuis: het 
bouweu vau ecuc kerk, met loreu en pastorie voorde Chris
telijk afgescbeidcue gemeente. 

Dinsdag tt April. 
Ilelfl, ten II ure, iu ecu der localeu der artillerie sta* 

pel- cu constructie magazijueu iu de Houttuiueu: dc leve
ring van gietijzer, lot den aanmaak van materieel ten be
hoeve der Mariue. 

Ilarlingen, ten 11 ure, ten raadhuize: het vernieuwen 
van cen perceel houten walbeschoeiiug aau de zuidzijde van 
de Zuideruaveu. 

Woen*d"g, 7 April. 
Utrecht , in een der loknleu van den Ned. Rijuanoor-

weg: lo. het trekken cu maken van due d'alvan, enz., inde 
Maas tc Rotterdam cn 2o. eenige werken en leverantién voor 
dc waterbezorging op het atatioüstemtü te Gouda. 

Vlaardlngen, ten 12 ure, op het raadhuis: het afbre
ken en weder opbouwen van een schoolgebouw. 

Zonneraalre, (bij Zierikzee), ten 11 ure, ten raadhuize: 
het bcgrindeu cn bestraten van deu weg, leidende van de 
gemeente Zonncmairc naar de Haven, ter lengte van 1663 
ellen , benevens het leggen vau cene klinker- eu keibestrating 
iu de kom der gemeente, ter lengte van 96 ellen. 

Houten, ten 12 urc, in het logement den Engel: het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan het Kerkge
bouw der llerv. Gemeente. 

Donderdag, 9 April, 
\lcu\t--llvlvoet , op het raadhuis: het amoveeren vau 

het bestaande- cu het bouwen vnu eeu nieuw schoolgebouw. 
Amsterdam, ten II ure, iu dc cavalerie-kazernc: io. 

het eenjarig onderhoud vau dc kazerne-gebouwen, enz. te 
Hooru; 2o. het eenjarig onderhoud van dc kazerne-gebou-
wee, enz. te Haarlem eu So. het verwen van de kazerne-
gebouwen , enz. te Amsterdam. 

'•-Hage, ten 12 ure, aan bet ministerie van binnenl. 
«ikeu : het bestraten vau de wegeu langs den viaduct io 
den Hcereweg tc Groningen, ten behoeve van deu spoorweg 
vau Hnrlingcn naar dc Ilannoversche grenzen. 

Haarlem, teu a', ure, aan het prov iuciaal bestuur: het 
doen van eenige herstellingen aan dc zeewering van het 
kustlicht tc Üurgerdain (hoek van het IJ.) 

Haarlem, teu 21/, ure, aau het prov. gouvcrneuieut: 
het gedeeltelijk vernieuwen, en herstellen van de looden dak
bedekking vau het Oost-Indisch Binnenhuis te Amsterdam, 

Haarlem, 2'/j urc, aan het prov. gouvernement: het 
verdiepen van een gedeelte vau het Xoord-Hollandsen 
kanaal. 

Vrijdag, 9 April. 
.Middelburg, ten 10 ure,' aan het prov. bestuur: het 

doen van ecuigc werkzaamheden aan dc haven-, sluis- eu 
dokwerkeu der voormalige .Marinehaven te Vüssingcn, ged. 
het jaar 186». 

Oosterhout, ten 11 ure, tea gemeentehuize: het doen 
vau eenige herstellingen cn vernieuwingen aau deu ge
meente-toren. 

Zwolle, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: het ma
ken van twee houten vlotbruggen op den zijtak der Dedetus-
vaart, genaamd het Ligtiuiskanaal. 

Bcusli hem ten 12 ure, bij A. Kuobhout: het bouwen 
van ecu schepradstoomgeniaal-gebouw met sluis, auuex schoor
steen cu boezemmuren, met bijlcvcring van alle benoodigde 
materialen. 

Zaterdag, 10 April. 
Amersfoort, ten II ure, bij vau Wageniugeu: het ma

ken vau een machine- en ketelgcbouw met daaraan verbon
den keersluis te Spakenburg (provincie Utrecht). 

Yllssliigcit, ten 11 ure, in het gebouw van deu hoofd
wacht: het éénjarig onderhond van de knzeruc-gebouwen, 
enz. te VHssiugen cn Middelburg. 

Utrecht, ten 1 nrc, on liet raadhuis: het bouwen van 
een schoolgebouw voor lager middelbaar onderwijs, met 
gymnn<tickgcbouw, aan het Bagijueu Bolwerk. 

Maandag, 12 April. 
a-llage, lea l l ' / j urc, uau het prov. be-tuur: het ver-

richten van baggerwerk in bet bed der Nieuwe Merwede, 
ouder de gemeeutcu Werkeudnm eu Sücdrecht, in de pro
vinciën Xoordbrabant eu Zuidholland, door middel van 
stooinbaggervaartuigeii. 

Honirecht , ten 12 ure, teu raadhuize: hel verhoogeu 
vau eeu gedeelte van deu kaaimuur langs dc Kuolhavcu eu 
herstellingen en vcrnicuwiugeu van schoeiingwerk, iu twee 
perceelen. 

IHlisting, 13 April. 
Metslauier, (bij Dockuiu), ten 11 ure, door het gc-

meentebntnnr van Oostdongeradecl: het bouweu van eeu 
nieuwen toren in het dorp Be, met dc levcriug der daartoe 
beuoodigdc materialen. 

'a-llage, ten 12 urc, aau het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: lo. hetmakeu 
vau afrastering tot afsluiting van sommige gedeelten van den 
spoorweg Harlingeu -Leeuwarden cn 2o. het omhangen vau 
overwegshekkeo tusschen Harlingeu eu Winschoten. 

Woensdag . 14 April. 
Mcuvt-Appelscha , door kerkvoogden der Herv. ge

meente: het bouwen van ccuc kerk aan de Compagnons-
vaart, met bijlevering der beuoodigde materialen. 

(•orliit-hcm, ten 12", urc, ten raadhuize: lo. het le
veren vau 106,000 stuks getrokken straatklinkers, waalvorm 
eerste soort; jjo. het leveren van: a. 30,000 kubiekvormig 
behaktc steuzelberger keien, groot veertien bij zestien dui
men, hoog zestien duimen met drie vierde ondervlak, eu 
b. 1500 kubiekvormig behnkte dito halve keien, groot acht 
duim bij vcertieu duimeu, hoog zestien duimen met drie 
vierde ondervlak, cn c. ü.'I0 kubiekvormig behakte steuzel
berger lange keien, lang 0.44 el bij 0.15 e l , hoog 0.10 el. 

Donderdag, 15 April. 
M-llertogciihoMili, ten 11 urc, ten raadhuize: lo. het 

leveren en leggen vau .'JOO strekk. ellen hnrdstecneu band 
en '2o. bet vernicuwcu van eeu gedeelte kaaimuur langs dc 
.Smalle Havenstraat. 

V i l a -e , ten 12 nrc, aau liet ministerie vau binnenl. 
zakcu: het maken vau eene vaste brug iu den Stadssingel 
lc Utrecht, voor den spoorweg vau Utrecht naar Boxtel. 

Mulrien, ten 1 urc, iu het Sluishuis: het verbeteren van 
de haven te Muideu, door middel vau leidainmcn. 

Amsterdam, ten 1 ure, in het kantoor van Directeuren 
der Koninklijke fabriek vau Stoom- cn andere Werktuigen, 
ouder de tinna vau Paul van Vüssingcn & Dudok vau Heel: 
het maken vau eene Dircctiekect, cene werkplaats eu een 
blok Arbeiders-wouiugeu tc Willcmsdorp, teu dienste der 
werken voor deu bovenbouw van dc brug over het Hollandsen 
Diep. 

Vrijdag, IA April. 
Moordrecht, ten IO ure, door djjkgrauf en heemraden 

van deu Zuidplaspolder in Schiclnud: het onderhoud der 
grindwegen in dieu pulder. '. "• . 

Maandag, IV April. 
Maastricht, ten IO urc, aau het provinciaal bestuur:' 

bet bouweu eener uieuwe sluiswachters wou ing bij de hoofd-
sluis der Zuid-Willemsvaart aldaar. 

Donderdag, 22 April. 
's-Ilage, teu 12 ure, aan bet miuisterie vau biuueul. 

zaken: het maken vau grondvverkcu eu afsluitingen te 
Tilburg. 
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Afloop van aanbestedingen. 

Amsterdam. fft Mnart: het maken vnn eenigc gebou
wen, met daarbij behoorende inrichtingen cn verdere werken 
op de terreinen van dc werkplaats nabij Haarlem. Ingeko
men 25 biljetten als van: J . C. W. Schel Hz., te Rotterdam, 
/ 226,000; A. Romcüu, tc Delft, f 220,000; J . van leeu
wen, tc Kralinecu, f 210,980; J . II. cu A. Carlicr, te l e i 
den, / 209,000; W. 3. van Ilcrkum, te Amsterdam, 
f 200,000; W. van Doorn Sr, tc Haarlem, t 194,000; A. 
J . Stoel, idem, f 190,500; P. N . Wol If en Zn., tc Amster
dam, f 190,200) J . Galman, idem, f 190,000; S. en J . cn 
1. van der Kamp, tc taiden, f 189,997 ; J. J . lloekholtz, te 
Arasterdam, f 180,100; A. Verman Wz., tc Delft, ƒ 179,800; 
P. van Limhurgh, tc Rotterdam, / 178,700; G. Toornvliet, 
te Gouda, f 176,800; C. Bosman cu G. de Itoude, te Arn
hem, en Delft, / 174,400; Gcbrs. Mcijers cu Co., tc Die-
m e n , / 174,000; 11. Zuithof. tc Hnnrlcm, f 172.987; A. 
Aalders, te Amsterdam, ƒ 172,090; I). R. van Dartelen , 
idem, ƒ 171,420; C. 1'. van Dijlcvcld , te Haarlem,ƒ170,000; 
G. Keij, tc Rotterdnm, ƒ 102,800 ; M . Deutekom, tc Amster
dam, f 1111,990; J . C. van den Heuvel, te Utrecht, 
/155,387; D. Tool cn J. C. Slchc, te Wognum en Haarlem, 
f 153,900; J . Göbcl, tc Rotterdam, f 149,900. 

K i s t . 30 Maart: lo. het verhoogeu en verzwaren van 
den dijk onder Huisseu, aangenomen door II. W. Jansen , 
te Huisien , voor / 16,1100 ; cn 2o. het aansluitcu van den 
verhoogden en verzwaarden dijk , euz., naugcuomen door A. 
Pruin, tc Gent, voor ƒ 2C0. 

Uriel , 23 Maart: liet bouwen vnn eeuc kerk met toren; 
ingekomen 5 iuschrijvingshiljetteu, als: A. W. Lensink, te 
Arnhem ,/29,300 ; H . Heuvels , i d e m , / 27,960; G. van 
Berkum, idem, 26,042; J. C. G. Eerdkamp, tc Driel, 
/ 26,000; J . I'. II. Iu deu Bosch, tc -Nijmegen, ƒ23,575. 

Alkmaar, 25 Maart: het versterken * van dc Honds* 
bosschc zeewering; aannemer de heer V . van Haaftcn Jzu., 
te Sliedrecht, voor f 43,700. 

Amsterdam, 2Ji Maart: het verbeteren vnu dc nfwatc-
ring bjj dc kavallcric-stallcu aldaar. Aauncmcr dc heer J : 
Kooij, voor ƒ 3490. 

' f- l lage, 2S Maart: lo. het maken cn leveren vnu 50 
puntstukkeu van gegoten ijzer met glashard bovenvlak; K. 
Reijniers en Co., te Maastricht, f 6395; J . v.d. Wall Bake, 
te Utrecht, f 4480; van Oppen cn Co., tc Maastricht, 
ƒ 4 4 5 0 ; ceu billet van ouwnardc; 2o. het maken cn leveren 
van 50 complete ijzeren tonghewegingeu met staleu tongen 
voor spoorwtsscls; de ijzergieterij de Prins van Oranje, tc 
's Hage, ƒ 9600; I. J. Enthovcn cn Co., idem, ƒ 9 1 1 0 ; 
maatschappij de IJssel, te Kampen, ƒ 8980. 

Middelburg, 2A Mnnrt: lo. het vervangen van de J-un-
gevillc-binnenbrng door eeuc nieuwe ijzcreu bascule brug, 
met daartoe behoorcude werken. Hiervoor waren ingeko
men 7 biljetten, als van W. D. van Mnurik, /' 12,947; O. Pclle, 
ƒ 11,180; A. Geldhof, f 11,135; A. Itiuders, f 10,191; J . 
Sonius, J 9,989; J . Pilis, ƒ «438 en Ws. van I've JJz., 
aldaar, f 8,908 ; 2o. de levering van 40,000 stuks straatklin
kers, waulvorin; ingeschreven door van Ditmars en Page , 
/ 585; Ws. van Uve JJa., f 667.60; A. Rindcrs, ƒ 557 en 
C. Peeters, tc Loh'ith f 531.20; 3o. het leggen van eenigc 
riolen en het verrichten van ceuige daartoe behoorende wer
ken in lange en korte Gecrc, ter vervanging van dc aldaar 
aanwezige straatgotcn; hiervoor was ingeschreven door W. 
D. van Maurik, ƒ 4,666; J. Sonius, ƒ 4,157; van Dit
mars en van Page, ƒ 3471 cn W. vau lTyc JJz., aldaar, 
f 2,383. 

St()omI)aOTrvaartiii^. INSTITUUT m INGf 
Het in 1865 door de provincie Friesland aan

gekochte S T O O M B A G G E R V A A R T U I G met 
Prepulseur , vervaardigd door de firma II. TIL-
KIN MENTION & Co. te Lonydo'. (Luik), lig
gende thans in hel Vliet te Lceuwurilen , cn iu 
zeer goeden staat verkecrende , wordt alnog ter 
overneming aangeboden. 

Belanghebbenden worden, ter bekoming vau 
inlichtingen, verwezen naar den Heer Hoofd-ln-
genieur van den Waterstaat iu de provincie 
Friesland, te Leeuwarden , en verder uitgenoo
digd hun aanbod, op zegel geschreven, vracht
vrij in te zenden aan Heeren Gedeputeerde .Sta
ten van Friesland, vier of op tien 15 Junij e.h. 

Leeuwarden, 31 Maart 1869. 
V a n P A N H U I S . 

Advertentiën. 

V O O R B E N B E K W A A M 

BOUW- EN WERKTWU1IGE, 
tevens bekend met het voeren van DIRECTIE, 

bestaat in cene I J Z E R G I E T E R I J , Fabr iek 
v a n stoom- en andere werk tu igen , eene 
goede vaca tu re . Hierop reflecteerenden adres
seren zich met franco brieven, onder letter A. B., 
aan den uitgever dezes. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER E X WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 12 
April aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben 
de aanbesteding van: 

Het V E R H O O G E N v a n een gedeelte 
van den K a a i m u u r langs de K n o l -
haven , benevens het H E R S T E L L E N 
en V E R N I E U W E N van verschi l 
lende vakken Schoeij ingwerk, alles 
i n twee onderscheidene perceelen. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen op 
de Secretarie en het bureau der Gemeentewer-

, .^MK*n , ter inzage van de gegadigden liggen, ter-
v wijl aanwijzing in loco zal gehouden worden op 

>,' Zaturdag den 3 April, des voormiddags ten elf 
ure, beginnende aan dc Knolhaven. 

; bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
^OHiiu^bi'taliii^ van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 

' i t , 22 Maart 1809. 
fjeester en Wethouders van Dordrecht, 

*-%...#artaii*. ^ e Burgemeester, 
v'3?,?$3ir'3«i BRANDELER. DE RAADT 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE GENIE,DEN AANLEG 

VAN SPOORWEGEN en OPENIIARE 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. 

Wordt aangeboden een ongeschonden, kom
pleet exemplaar dei Verhandelingen. Jaargang 
1800/1801 tot eu met 1867/1808 — der U i t 
treksels van vreemde tijdschriften, jaar
gang 1801/1802 tot cn met 1807/1868, der N o 
tulen der vergaderingen, jaargang 1801/1862 
tot cn met 1807/1808. 

Prijsaanbiedingeu franco onder letters L. V. in 
to zenden bij de Boekhandelaren T . HOOIBERG. & 

ZOON te Leiden. 

MAI.AZIJ* OH FABRIEK 
vun Optische, Malliniialliisclic en l'liysisclie 

INSTRUMENTEN. 
ARNHEM, RIDDERSTRAAT, IS 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen cn 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metal l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

PORTLAND CEMENT. 
van dc Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN le liiehrich; 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 Ehrenfeld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH tc Metllach aan de Saur; V U U R V A S T E S T E E N E N , O 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 dc Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

te Amöncburg bij Bicbrich bij verschillende door hem gedane proefnemingen is gebleken, eene 
zeer goede Cementsoort tc 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 
Cementraortel werd samengesteld 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 dc beton , nog tot verwerking geschikt, terwijl na 24 uren de versteening niet min
der sterk is, dan bij dc hier tc 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 18G8. 
(was get.) Dc Sectie-Ingenieur bij dc Staatsspoorwegen, 

B A K E . 

N B . 

Gezien de eerst aanwezende Ingenieur, 

V A N D E N B H R G H . 
Ook de voltrende Heeren kunnen zich, wat de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko
men met t l - I attest vereenigen, als hebbende ook zij de overtuiging van derzelver 
deugdelijkheid verkregen : 

Amsterdam. 
Arnhem. 

Delft. 

Dordrecht. 

II. VON ESSEN . 
A VAN CUYLEXBURG , Stnds-Arclntcct 
p' W. VAN GENDT JGz 
G. J. VAN GENDT. . • • 
II. A. DUFFELS 
G. DE RONDE & ZOON . . 
G C. EVENWEI. SCHAKEL 
S. II. JURGENS 
3. VAN DER NET 
C. J. SCHOTEL 
1'. VERHOEVEN •• . 
3. VAN LITH J ' s-Gracenhage. 
MOLTON & DE WIJS 
E. SARABER „ • > . 
II. CRAMER Botterdam. 

ï. DEKKER 
W. VAN GOOR 
J. VAN HAAREN 
J . KNETEMANN 
H. A. L1EUWENS 
H. WEYMANS L1GTENBERG 
A. WELS 
A. W1LLEMSE 
D. DE LANGE 
,1. VERKL'YI, QUAKKEI.AAR 
A. ï. v. SETERS 
II. HAAR 
J. REMMKRSWAAI 
I! REINÜERS, Stads-Arehitcct 
B. II. TROOSTER. . . • 

. Rotterdam. 

Souburg bij Middelb. 
Vlaardingcn. 
Vlissingen. 
l'uc/U hij '» Boich. 
JPageiringen. 
Wassenaar. 
Zwolle. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G Ü A R A N T I E , 

bij U-KBH". JB. POT. te jElshout ad. Kinderdijk. 
bij wie reed* 500 rucden gcenaiibt zijn van ve iHCi ï l l l ende lengten 

tot l O » «uiNt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, 

1„„ linliKnn 

welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

te Arnhem bij D. A. 
i 7~'. i V A V H A K K F N E S Sc C" te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKbNts sc v. . 

Vierde jaargang. P . 15. 
ftrieiijil (eregeld iedere! Zaterdag bij 

D. A. THIEME te Arnhem. 
Priji per 3 saiilei Irintop.p. ƒ1.65. 

10 April 1869. 
l e i ibeneerl lick vtorgees jurgiig. 

adnrluliëi tutu ƒ -.IQ eer genua regel 
ei ƒ-.45 ion legel ei tel 

WEEKBLAD voor ARCHTECTEtf, IÏÏ&EHEURS, FABRIKANTEN, AA1MIERS 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 K E T V D T J G r z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN D0ESBÜROH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, IL LINSE, S. E. W, ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL. 

ERICSSON. 

(Vit het Duitsch.) 

In Februari j . 1. stierf te Richland, in den Staat 
Nieuw-York, de wereldberoemde ingenieur Erics
son, de uitvinder van do calorische machine en 
van den monitor, aan watervrees als gevolg eener 
vóór verscheidene maanden ontvangenc beet van 
een' hond. 

Hij werd in 1803 teVermeland, de ijzerstreck 
van Zweden, geboren; zijn vader was bezitter 
van bergwerken en de jonge Ericsson onder
scheidde zich reeds op zijn tiende jaar zoo door 
zijn genie, dat graaf Platen hem naar het corps 
ingenieurs bracht en reeds op zijn twaalfde jaar 
was hij inspecteur aan het groote scheepvaartka
naal in Zweden, waar hij zeshonderd man onder 
zijne bovelen had. Op zijn zeventiende jaar kwam 
hij hij het leger en kreeg de opdracht het noor
den vnn Zweden op te meten. In het jaar 1826 
bezocht hij Engeland, om studiën in mechanica 
te maken, cn in 1829 verwierf hij den door de 
Liverpool-Manchester-spoorwegmaatschappij uitge
loofden prijs voor de beste locomotief; dc door 
hem vervaardigde legde vijftig (? Engelsche) mij
len in het uur af. 

Reeds vroeger nam hij proeven, waardoor hij 
trachtte aan tc toonen, dat ook verhitte en saam-
geperste lucht als beweegkracht kan worden ge
bruikt. Het gelukte hem eindelijk een werktuig 
van deze soort tc maken, dat met cene stoom
machine van tien paardekrachten gelijk stond. 
In het jaar 1833 legde Ericsson voor Engeland's 
wetenschappelijke wereld zijne uitvinding — de 
calorische machine, waarbij verhitte dampkrings
lucht het bewegende medium is — , bloot. De 
uitvinding baarde groot opzien, maar de ongun
stige meening, die enkele invloedrijke mannon 
van het volk er over koesterden, vertraagde haar 
welslagen zeer. 

Ericsson's nooit rustende scheppingsgcest wierp 
zich nu op de schroef als middel tot voortstu
wing. In weerwil van de uitkomst, verkregen 
met zijn modolschip van slechts veertig voeten 
lengte, dat tien mijlen in het uur aflegde en 
schoeners van honderdenveertig voeten lengte 
de Theems opsleepte, vond zijne uitvinding bij 
tie ingenieurs weinig wanrdcering cn de Engel
sche admiraliteit toontle er zich onverschillig voor. 
Hij wendde zich tot Noord-Amerika; Francis B. 
Ogden, Amerikaansr.li consul te Liverpool, en 
Commodore Robert L . Stockton bevalen der Re
geering van de Vereenigdo Staten den schroef-
toestel aan. In 1839 kwam hij te Nieuw-Vork 
cn in 1841 bouwde hij den oorlogsstoomcr Prin
ceton, die door kenners als een voortreffelijk ge
maakt oorlogsschip geprezen werd. Maar de Re-
gecring der Vereenigdo Staten heeft hem nooit 
zijn daaraan bestede kosten, tijd en moeite vergoed. 

Intusschen trachtte hij zijne calorische machine 
le volmaken en bracht ze in 1853 op het groote 
schip sEricsson" van tweeduizend tonnen aan. 

Het bleek echter, dat zij voor zulk ccn zeeschip 
niet krachtig genoeg was. 

De uitvindingen, die Ericsson aan alle moge
lijke soorten van werktuigen maakte, zijn zeer 
talrijk en merkwaardig. Dc gewichtigste cn 
meest grootsche echter is die van den «Monitor," 
waarmede hij op het oorlogstoonccl verscheen in 
het oogenblik toen de opstandelingen met het 
gepantserde gevaarte Merrimae voor den dag 
kwamen. Met deze uitvinding gaf hij aan den 
geheeleu oorlogsschccpsbouw eene nieuwe rich
ting. De oude houten schepen geraakten in dis-
credict [volgens de ondervinding bij Lissa ten 
onrechte} en alle zeemogendheden der wereld 
bouwden gepantserde vaartuigen naar het model, 
van den «Monitor". Ware Ericsson niet reeds 
buitendien beroemd, de uitvinding van den Mo
nitor alleen zoude zijn naam door alle tijden 
heen doen leven. In dc laatste jaren hield hij 
zich bezig met de vervaardiging van een werk
tuig , waarbij dc concentratie van de zonnehitte 
de bewegende kracht zoude zijn. 

Een der grootste mannen van de negentiende 
eeuw is met Ericsson heengegaan. Geniale en 
hoogst belangrijke uitvindingen herinneren de 
volken der aarde dagelijks aan hem; even be
wonderenswaardig is zijne vlijt cn zijne volhar
ding ; hij laat aan dc wetenschap en aan den 
scheppenden geest groote denkbeelden ter onder
zoeking en volvoering achter. 

Br., 30 Maart, 1809. R. v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De Geheim-Ober-Bawath Koch deed den 9J™ 
Maart in de zitting van het Verein für Eisen-
bahnkttnile te Berlijn eene uitvoerige mededee
ling omtrent de vorderingen van den bouw der 
Rijnbrug bij Dusseldorf (Hainiu I In den loop 
van 1808 zijn de fundamenten van dc landhoof-
den en stroompijlers tot stand gekomen, zoo
dat bij het einde van het jaar allen boven hoog 
water uitstaken. De voltooiing van de bogen en 
van den ijzeren bovenbouw kan in dit jaar te 
gemoet worden gezien, en de openstelling van 
dc brug voor het verkeer in 1870. 

— Dc schilderij op glas, die dc heeren Milde 
en Achclius te Lubcck voor het groote raam bo
ven het westelijk portaal van don Keulschen Dom 
vervaardigen , nadert hare voltooiing met rassche 
schreden. Van de achttien groote beelden , die 
zij zal bevatten, zijn 14 geheel gereed en dc 
vier overige onder handen. Daarna zullen de 
kleinere beelden in het bovenste gedeelte van 
het raam volgon, zoodat het geheel tegen Paschen 
1870 voltooid zal zijn. In de stadsbibliotheek te 
Lubeck zijn thans reeds ten toon gesteld: De 
dochter vnn Horodes met het hoofd van Johan
nes den Dooper, De Farizeeër en de Tollenaar 
in den Tempel, Mozes, dc tien geboden Gods 

verkondigende, en Abraham, op het punt Izaük 
te offeren. 

— Het vraagstuk der vervaardiging van stalen 
spoorstaven blijft in de Engelsche ijzerdistrikten 
een voorwerp van levendige belangstelling. De 
Birmingham Daily Gazette geeft een verslag van 
de bereiding volgens Siemens-Martin, die onlangs 
op groote schaal in praktijk is gebracht gewor
den bij de North Yorkshire Steel and Ironworks 
bij Stockton. Het werk ving den 18"en Maart 

j l . aan en den volgenden dag werd de eerste 
spoorstaaf voor de sectie Darlington van den 
North Eeistcrn met den bcston uitslag gcwalsd. 
Zij rustte , bij de beproeving, op twee steunpun
ten, dio O^OOü uit-elkander stonden, en werd 
onderworpen aan den schok van een' bal, zwaar 
22 Eng. centenaars en vallende van eene hoogte 
van meer dan negen meters, zonder de minste 
beschadiging te vertooncn. De heer Siemens zal 
zelf eene dergelijke fabriek in Zuidelijk Wallis 
oprichten. 

— De eerste spoorweg in Griekenland, die de 
hoofdstad Athene met de haven Piraeus verbindt, 
is den elfden Maart feestelijk geopend , en aan 
de exploitatie overgegeven geworden. Het feest 
werd bijgewoond door de Koningin , de ministers 
en hunne echtgenooten cn meer dan vijftig van 
de aanzienlijkste familiën; alle heuvels, alle we
gen cn straten in de nabijheid van het station wa
ren vol mcMchen. 

Klokslag twee uren na den middag wijdde de 
aartsbisschop van Athene dc sierlijke locomotief 
»01gn" in, daaroji deden zich de tonen van het 
volkslied hooren, de uitgerukte troepen presen
teerden het geweer en de uit tien wagens be
staande, met vlaggen en wimpels getooide trein 
stelde zich onder het gejuich van de menigte in 
beweging. Dc koningin met haar gevolg, met 
den minister-president Zaimis en zijne echtgenoot 
namen in den eersten wagen plaats. Noch de 
vreemde gezanten, noch de burgemeester van de 
hoofdstad met zijn' gemeenteraad waren gonoo-
digd geworden. In den Piraeus werd de 
eerste trein met teckenen van groote blijdschap 
ontvangen. Na een half uur volgde de terugkeer. 

— De maatschappij van den Central Pacific 
Railroad in Noord-Amorika ondervindt de grootste 
moeilijkheid in het behouden van hare beambten, 
die voor een groot gedeelte wegloopeu naar de 
goudstreck White Pinc. Zij voert geheele ladin
gen werklieden om niet aan, die dadelijk op den 
loop gaan, zoodra zij op het naast bij de mijnen 
gelegen punt gekomen zijn. 

— Men zegt, dat cr overeenkomsten zijn ge
sloten met cene Fransche maatschappij voor het 
graven van een kanaal door dc landengte in Ni
caragua en met cene Amcrikuanschc voor den 
aanleg voor een spoorweg door die landengte. 
Het laatste werk zal in de lente beginnen en tie 
eerste dertig Engelsche mijlen van het kanaal 
moeten in achttien maanden voltooid zijn. De 
aanncmingsprijs is tien millioen dollars, 
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— Een bericht uit Konstantinopel behelst, dat 
de Ottomanische Tclegraaf-Adniinistratie eene 
nieuwe rechtstreeksche telegraaflijn wil aanleggen, 
die uitsluitend gebruikt zal worden voor de ge
meenschap tusschen Europa cn Indië, ten einde 
deze te verbeteren. Zij zal loopen tusschen Nizza 
en de Oostenrijksch-Turksche grens bij Gradiska. 

— Twaalf reusachtige kolommen van graniet, 
bestemd voor den gevel van dc St.-Paul's kerk 
te Rome, naderen hare voltooiing in de groeven 
van Bavcno, bij het meer Maggiore. 

— Het aluminium is zoo overvloedig, dat, 
volgens een Noord Ameiikaansch blad, de dag niet 
ver verwijderd is, wanneer onze huizen zullen 
gebouwd worden van aluminium in plaats van 
baksteenen. 

— Een der voornaamste uitgevers van kunst
werken te Parijs, Jean Armengaud, is in den 
ouderdom van 72 jaren gestorven. Hij heeft zich 
inzonderheid bekend gemaakt door de uitgaaf van 
de prachtwerken : Galeries publiques de VEu-
rope en Tritor» de Part, Tot zijne overige uit
gaven belmoren ook de Revolution franfaise van 
Jules Janin en de Hisloire des peintres. 

— Gelijk men weet, is onlangs te Parijs door 
ontbranding van pikrinzure potassa eene fabriek 
in de lucht gesprongen. Hieruit heeft men ten 
onrechte afgeleid , dat pikrinzuur ontplofbaar is 
gelijk pikrinzure potassa, en daarom indejongsle 
vrachttarieven van Duitsche spoorwegmaatschap
pijen ook de eerste van de twee zelfstandigheden 
van het vervoer uitgesloten. Alleen de directies 
van de Rijnbaan en de lijn Keulen—Minden hebben 
hare dwaling hersteld. 

— In België wordt een ontwerp tot het op
richten van eene maatschappij, die China exploi-
teeren w i l , krachtig bevorderd. De bedoeling is 
het Hemelsche Rijk te begiftigen met spoorwegen 
en telegrafen en zijne mijnen te ontginnen. Ko
ning Leopold, die in China gereisd heeft, is zeer 
gunstig voor het plan gestemd. 

— Buiten de vroeger ingekomene ontwerpen 
zijn nu nog 3 antwoorden op de uitgeschreven 
prijsvraag voor den Dombouw te Berlijn inge
komen, als een van den architect C, von Die-
bitsch te Cairo en het in den laatsten tijd veel 
besprokene project, dat door de Kroonprinses 
van Pruisen is ingezonden , die met dezen arbeid 
als dilettante op het gebied der houwkunst is 
opgetreden. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver
leend op het bij het verzoekschrift overgelegd 
notarieel afschrift der acte, houdende wijzigingen 
in de statuten van de naamlooze vennootschap : 
de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, geves
tigd te Amsterdam. 

— Z. M. heeft bewilliging veilecnd tot op
richting der naamlooze vennootschap: Dockumer 
Stoombootmaatschappij, te vestigen te Doekum. 

— Bij koninklijk besluit van 21 l'ebrnarij 1809, 
N°. 17 is bewilliging verleend op het notarieel 
afschrift der acte, houdende wijzigingen in de 
statuten van de naamlooze vennooischap: Vracht
goederen-Stoombootmaatschappij , gevestigd te 
Middelburg. 

— Aan F. van den Cluwelant is concessie ver
leend tot aanleg en exploitatie van den spoorweg 
Tilburg—'s-Bosch—Nijmegen, onder' voorwaarde 
van eene storting van 2'/, ton in de schatkist 
voor het aanleggen van verdedigingswerken, die 
noodzakelijk mochten word' n ten gevolge der 
overbrugging van de Maas, die niet te Grave, 
maar bij Ravestein zal plaats vinden. 

— De regeering heeft aan J. vair Heusden eu 
compagnie te Besoijen concessie verleend tot aan
leg en exploitatie van ceir spoorweg van Tilburg 
naar de Langstraat. Hun ie als voorwaarde op
gelegd eene storting van honderd zestig duizend 
gulden tot bestrijding van de verdedigingswer
ken, wier uitvoering noodzakelijk mocht zijn. 

'S-Gravenhage. Wegens het inzenden dooi
den heer Henkei te Delft van de ontwerpen 
eener duinwater-leiding, waarvan hem de samen
stelling werd opgedragen ingevolge raadsbesluit 
van 13 October 18G8, hebben B. en W. dit drie
ledig voorstel aan 's raads beslissing onderwor
pen: 1°. dat de memoriën en staten, tot die ont
werpen behoorende, zullen worden gedrukt en 
rondgedeeld aan de leden van den raad; 2o. 
dat de raad zal besluiten, het gevoelen van deir 

heer generaal Delprat ook nopens de nu ingeko
men ontworpen in te winnen; en .'io. dat alsnu 
onder voorloopige dankbetuiging voor don vol
tooiden arbeid, aan den heer Henket zal werden 
uitbetaald het hem toegezegd honorarium van 
/•1050. 

Amsterdam. Donderdag 1 April hield de 
werkmansbond alhier eene feestelijke vergadering, 
opgeluisterd door den zang van eenige zijner le
den. Deze vergadering was beschreven met het 
doel, om te spreken over een op te richten nieuw 
gebouw door de vereeniging Concordia inter nos 
en eenige andere corporation van werklieden. 

Voor dat gebouw was uitgeschreven eene prijs
vraag, met eene pendule ol voorwerp in zilver' 
als prijs. Vier- mededingers hadden hunne ont
werpen ingezonden, die allen in de zaal zeer 
doeltreffend waren tentoongesteld. De genoemde 
vereeniging Concordia had zes bouwkundigen lot 
beoordeelaars benoemd, zijnde de 11.11. J. H . Le
liman , (1. U. Salm, J. 11. Schmitz, N. Redekér 
Bisdom, architecten, en C. Wiegand en T. de Jong, 
mr. timmerlieden. Dooi' den heer- Leliman werd 
het beoordeelaars-rapport voorgelezen, met welks 
uitspraak het bestuur en de vergadering zich 
vereenigden. De uitspraak was deze: Een der 
ontwerpen te bekronen, eeir ander loll'elijk te 
vermelden, en den naam van de inzenders in 
het openbaar bekend te maken, liet bekroonde 
ontwerp, dat in htt rapport als vooibeeld voor 
de drie overigen werd gesteld, bleek le zijn in
gezonden door derr heer Rooseboom, architect 
in deze stad. De loll'elijk vermelde ontwerpei-
bleek niet tegenwoordig te zijn, ol' gecrr genoe
gen te nemen met de onderscheiding hem toe
gekend. 

Gedurende de vergadering weiden er door vele 
sprekers nuttige wenken gegeven bij het be
gin der uitvoering van het plan, dat den werk
man zich zelf een gebouw zou stichten, dat min
stens f 20.000 kosten zal. De heer Leliman 
drong er op aan, dat men zeer voorzichtig irroest 
zijn met het aangaan van beloften en verbinte
nissen en nooit zijne toevlucht moest nemen tot 
het sluiten van beleeningen tegen rente, maar 
moest bouwen voor eigen geld, want het rap
port wees op de wisselvallige inkomsten van den 
werkenden stand. De voorzitter-, de heer- Kroner, 
gaf zijnen medeleden dc meest verstandige raad, 
terwijl een andere voorzitter der kastenmakers
corporatie, de heer H o l , een weinig uit den 
nraatschappelijken band sprong, die er tusschen 
den werkman en deu werkgever- is en moet blij
ven bestaan. Op dit punt werd hij door den 
heer Leliman anders ingelicht, die het voorop 
stelde, dat alle menschen, rijk of arm, van elk
ander- in hooge mate afhankelijk waren. Elke 
bclcediging, die den nreorgegoeden in het open
baar wordt aangedaan, elk opgeblazen en op
ruiend woord tegen en door- den werkman ge
sproken, zal op hem terugwerken en voor zijn 
gezin, beschaving en ambacht zeer verderfelijk 
zijn. Daarom drong een der- spreker-s herhaalde
lijk aan op bedaard overleg en geduld. 

Op deze vergadering ontving de werkman me
nig blijk , dat zijn stand een geëerde stand is, 
mits hij dien zeil' niet ontcere. 

Een der sprekers zeide, dat hem eune som van 
f 300 was toegezegd , wanneer- rrret bouwen zou 
zijn aangevangen. Een ander nam op zich de 
levering van dc circulaires tot verspreiding en 
uitnoodiging in het deelnemen aan cene rente-
looze leening) met inschrijvingen van /' 10 en 
hooger. 

Er was in dc kapitale zaal: de Vereeniging in 
de Warmoesstraat geen open plek meer. 

Deze avond gaf opnieuw blijken, dat de wer
kende stand, wanneer hij iets goeds hoort, zich 
onderscheidt door- kalmte en zeer ordelijk gedrag. 

De vcreenigingen, die zich daar' aansloten, en 
allen uit werklieden bestaan, zijn verplicht en 
hebben nu eene schoone gelegenheid, zich cn 
het werk van hare leden, meer van nabij tc doen 
kennen op de internationale tentoonstelling, die 
bepaaldelijk vóór en ten behoeve van den werk
man, alhier in den nazomer van dit jaar' zal 
plaats hebben. Daar en nergens anders, kunnen 
zij zich bekend en het algemeen vertrouwen 
waardig makeu. Werken en zich beschaven, dat 
is dc leuze van deze eeuw, cn allerminst maakt 
de werkman zich groot en geacht door- het spre
ken van holle en grove woorden, onbereikbare 
theorieën, belachelijke machtspreuken cn het 
gaan ol' handelen hoven zijne klachten, liet rap
port van beoordeeling eindigde irret de opwek
king , dat de werkman toch allereerst door eigen 

oogen moest kijken. — Een der sprekers voegde 
cr bij, dat het de plicht was voor iedereen, die 
zich als lid bij eene vereeniging was komen aan
sluiten , in gemeen overleg cn met bedaardheid 
tc handelen. Hij keurde het loopen aan een 
leiband enkel goed voor kleine kinderen , maar 
niet voor wakkere werklieden, die zich al zeer 
dikwerf te beklagen hebben gehad over het vol
gen van duren en verkeerden raad. De voorzitter 
noemde de toestand der vereeniging moeielijk; 
hij spoorde alle aanwezigen aan tot deelneming 
in de geldleeiiing, en sloot tc ruim middernacht 
tot aller genoegen deze welgezinde bijeenkomst 
van Ainsterdainsche werklieden, met de vereeni
ging Concordia inter nos (waartoe eene Latijn-
sche en geen Nederduitsche spreuk?) aan hun 
spits. Wij hopen dat deze vereeniging de voor 
haar noodige hulp verkrijge, opdat zij het door 
haai op touw gezet plan voor een eigen ge
bouw met glans zal kunnen doorzetten. 

— De gemeenteraad heeft met 10 tegen 9 
stemmen het voorstel van de heeren Holtzman , 
c. s., waarvan wij in ons vorig nommer met een 
enkel woord melding maakten, verworpen.' Wij 
betreuren de verwerping van dat voorstel zeer 
en blijven hopen dat het rapport van de deskun
digen zal worden afgewacht, alvorens in deze 
zaak eerre beslissing door de Kamers zal worden 
genomen Het zou ook niet voor de voortreffe
lijkheid van het plan pleiten, als de regeering 
dat rapport niet durfde afwachten, tc meer daar 
zulk ren ontwerp met politiek niets te maken 
heeft, maar wel met den bloei van Amsterdam 
en de uitgave van aanzienlijke gelden, die naar 
het oordeel van vele deskundigen op betere wijze 
kunnen worden besteed, daar het plan der Ile-
geering zeer kostbaar is cn voor de scheepvaart 
groote bezwaren geeft. 

— De gemeenteraad heeft in zijne zitting van 
April eene subsidie van ƒ 3000 toegestaan voor 
de internationale tentoonstelling van voorwerpen 
voor de huishouding en het bedrijf van den hand
werksman, in 180!) alhier te houden. 

— Naar men verneemt zijn er op de prijs
vragen , uitgeschreven dooi- de Maatschappij tol 
Bevordering der Bouwkunst, 27 antwoorden in
gekomen , als twee op het vervoerbaar gebouw 
voor muziekfeesten, -13 op eene openbare bur
gerschool en 11 op een voorgevel van een win
kelgebouw. 

Schiedam. Door den gemeenteraad is be
noemd tot leeraar in het rechtlijnig teekenen 
aan de hoogere Burgerschool de heer W. H. 
Kam , te Dreischor (Zeeland), terwijl de betrek
king van leeraar in het rechtlijnig teekenen aan 
de Burgeravondschool voorloopig onvervuld is 
gebleven, ten gevolge van het bedanken van 
den heer J. J. Vormer, die voor deze betrekking 
was voorgedragen. 

Ven lo Maandag 5 April is een verkoop van 
oude militaire gebouwen en gronden gehouden, 
waarvoor goede prijzen bedongen zijn. Als zeld
zaamheid kunnen wij daarbij vermelden, dat voor 
een perceel onbebouwden grond, aan eene on
aanzienlijke straat gelegen en van ongeveer 430 
vierkante el oppervlakte, de som van f 3475 of 
/' 8 per vierkante el besteed werd. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEEMNQ 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van 1 April 1809. Na do ope
ning der vergadering en lezing en goedkeuring 
der notulen, komt in behandeling een voorstel 
van het bestuur, om na de eerste welgelukte 
proef, voort te gaar. met het uitschrijven van 
prijsvragen . de beantwoording daarvan enkel voor 
de leden der Afdeeling open te stellen en daarbij 
eene verdeeling voor- de verschillende vakken, 
aan te nemen; alzoo besloten zijnde, worden on
middellijk drie prijsvragen, uitgeschreven, als: 
één voor schilders; één voor smeden en één 
voor stukadoors. 

Het lid De Wijs gaf daarop het vierde ver
volg van l'ompejien zijne ontgruvingen, bestaande 
in een bezoek aan de schouwburgen; als inlei
ding beschreef spr. de wijze en hoedanigheid 
van opvoering van het Grieksche treurspel in 
dien tijd, en bracht daarna cen bezoek aan den 
grooten eu kleinen schouwburg van Pompeji, 
verklaarde den vorm van bouw, de inrichting 
van het tooncel, de tentoverdekking gedurende 
de uitvoering der tragédies, de toegangen tot 

en dc verdeeling der zitplaatsen; ten slotte 
kwam spr. aan het amphitheater, de plaats der 
worstelstrijden , wier geheele inrichting en bouw 
door spr. uitvoerig omschreven werd, alles op
gehelderd en duidelijk voorgesteld door uitvoerige 
teekeningen. 

De voorzitter deelde, als eene kleine toelichting 
op sprekers rede, eenige bijzonderheden raede 
omtrent de gladiatoren en dierengevechten , welke 
in het amphitheater plaats grepen. 

Het lid Saraber behandelde daarna de ver
vaardiging van Ransome's kunstzandsteen, be
schreef de bestanddcelen, waaruit die werd sa
mengesteld, als krijt, zand cn kiezelzure soda, 
gaf eene scheikundige beschouwing dezer samen
stellende deelen, ieder in het bijzonder, en be
sloot met eene beschrijving van de fabrikatie 
van genoemden steen. Volgens spr. oordeel, 
was het gebruik daarvan zeer aan te bevelen. 

Hierna werden discussiën geopend tusschen den 
voorzitter en verschillende leden over de proef
neming door het gemeentebestuur met Norton's 
pijpwelboring en over de vragen ter beantwoor
ding gesteld door het Hoofdbestuur van de Maat
schappij, waarna dc vergadering werd gesloten. 

Het artikel, «Eene internationale tentoonstel
ling voor den werkman te Amsterdam" wordt in 
een volgend nommer opgenomen. 

I N G E Z O N D E N . 

BATAVIA , 23 Februarij 1809. 

Aan 
de Redactie van het weekblad 
dc Opmerker, 

Mijnheer de Redacteur. 

Als getrouw lezer van dit blad, bekend met 
de beginselen door u en uwe waardige mede
werkers met zooveel talent en waarheidsliefde 
voorgestaan, durf ik met vertrouwen een plaatsje 
vragen voor deze regelen in cene der eerstvol
gende nummers van de Opmerker, 

Het i s , zelfs in Nederland van te algemeene 
bekendheid dat de toestand van wegen, brug
gen , kanalen, in een woord van alle middelen 
van gemeenschap op Java, zoo allerellendigt is 
dat het voor onnoodig mag worden gehouden 
hierover in eenige uitwijding te treden. 

Alhoewel er in de laatste 25 jaren hier en 
daar veel is gedaan tot verbetering, zoo durf 
ik toch, zonder eenige overdrijving, beweren dat 
al het verrichte niets beteekent bij de enorme 
behoefte. 

Een ontelbaar aantal oude, totaal versleten 
bruggen , waarvan het gebruik bepaald gevaar
lijk mag hceten, heeft nog dit nut dat de pas
sage , alhoewel lastig en veelal met tijdverlies 
gepaard gaande, mogelijk blijft, maar op bon-
derde plaatsen bestaan, bij drukke communicatie 
en vervoer, geheel gecne bruggen ; dat zulk een 
toestand onhoudbaar is, wie durft dat betwijfelen? 

Het schijnt echter dat wij verbetering te ge
moet gaan, ten minste heeft de Regeering van 
haar voornemen doen blijken om in de eerstvol
gende jaren eene massa bruggen te bouwen, 
cn voor die van eene beduidende spanning ijzcr-
constructicn toe te passen. 

Pe eerste publieke besteding voor de levering 
en opstelling van 4 ijzeren bruggen en 1 via
duct (zie annonce van den Directeur der openbare 
werken, ofticieële Java Courant dd. 15 Septem
ber 1808 No. 74) had den 13<hai dezer plaats; 
de mededinging was groot en bijgaande staat geelt 
een overzicht van de inschrijving. Zoo als u 
zult bemerken loopen de geëischte sommen, maar 
vooral dc ijzerzwaarte, nog al uiteen. 

Van eenige beschouwing over dc projecten, 
voorwaarden en de wijze van aanbesteding, wensch 
ik mij thans te onthouden; misschien kom ik 
daarop later terug. Van den uitslag der beste
ding is nog niets bekend; al de stukken zijn bij 
de Directie der openbare werken in onderzoek en 
ik stel mij voor u zoo spoedig mogelijk de eind
beslissing van den heer Direktcur mede te deelen-

Onder betuiging mijner hoogachting heb ik de 
eer te zijn , 

Mijnheer de Redacteur, 
Uwe dienstwillige 

H. 
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Aankondiging-en. 
Maandag, U April. 

•-llage, ten 11',', ure, aan het prov. be-tuur: het ver
richten vau baggcrwerk in het bed der Nicnwe Mcrwede, 
onder dc gemeenten Werkendam en Sliedrecht, in de pro
vinciën Noordbrabant cu Zuidholland, door middel van 
stoombaggervaartuigen. 

'•-Hage , ten II 1/, urc, aau het proviuciaal bestuur.' 
het lichten cn opruimen vau twee iu dc rivier dc Mcrwede, 
tegenover Slecuwijk, gezoukcue vaartuigen. 

'•-llage, teu II1;, urc, aau het proviuciaal bestuur: de 
aanleg ccucr telegraaflijn met ccn draad, van den Holland
schen yzcren spoorweg nan den Wateriugschen weg naar Wa
teringen , Monster, s-Gravesaudc en Naaldwijk tot Maas
sluis , met het ouderhoud daarvan tot 31 December 1869. 

Dordrecht , ten 12 ure, teu raadhuize: het verhoogeu 
van eon gedeelte van deu kaaimuur langs de Knolhaven cn 
herstellingen cn vernieuwingen van schociiugwerk, iu twee 
perceeleu. 

Culemborg. ten 12 ure, in het gemeentehuis: het 
bestraten met klinkers van den Veerweg, ter lengte vau 315 
ellen cu ter breedte van 4 ellen. 

Dinsdag, 13 April. 

MetBlawler, (bij Doekum), ten 11 ure, door liet ge-
uiceutcbrstutir van Dostdongcradcel: het bouwen vau ccn 
nieuwen toren in het dorp Ke, met de leveriug der daartoe 
benoodigde materialen. 

's-llagi', ten II ure, aan het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: lo. het maken 
vau ufrasteriug tot afsluiting van sommige gedeelten van den 
spoorweg Harnugcn -Leeuwarden eu 2o. het omhangen van 
overwegshekkeu tusschen Harlingcn cu Winschoten. 

Mlnnertsfa, bij den heer J. C. Tjessinga: het stichten 
eener stelphnizing aldaar. 

Woensdag, 1 4 April. 

Nleuw-Appelseha, door kerkvoogden der Herv. ge
meente: het houwen van eeue kerk aan de Compagnons-
vaart, met hijlevering der benoodigde materialen. 

Heusden, ten 1 1 ure, in het Wapen van Amsterdam: 
het eenjarig onderhoud van de werken onder het beheer der 
genre te Heusden 

Leeuwarden, ten 111/, ttrej m het gemeentehuis: lo. 
het inrichten van de Oostelijke helft van den Kavallcriestal 
tot werk- en bergplaatsen voor de fabricage, kantoor en wo
ning van den gemeente-architect en cene bergplaats van 
turf voor dc armen eu 8o. het doen van timmer- en metsel
werken, enz. voor de plaatsing, het gebruik cn de bedieuing 
van de tc leggen ijzeren draaiende voetbrug, ter plaatse waar 
vroeger de Vcrwersbrng heeft gelegen. 

Corlnchem, ten 12'/, ure, ten raadhuize: lo. het le
veren van 100,000 stuks getrokken straatklinkers, waalvorm 
eerste soort; 2o. het leveren van: a. 80,000 kubiekvormig 
behuktc steuzelbergcr keien, groot veertien hij zestien dui
men , hoog zestien duimen met drie vierde ondervlak, eu 
6. 1500 kubiekvormig behakte dito halve keien, groot acht 
duim bij veertien duimen, hoog zestien duimen met drie 
vierde ondervlak, cn c. 930 kubiekvormig behakte stenzei-
berger lange keien, lang 0.44 cl bij 0.16 el, hoog 0.16 el. 

•loudening . IS April. 
's-llertegenbosch , ten 11 ure, ten raadhuize: lo. het 

levercu eu leggen van 300 strekk. ellen hardsteenen band 
cn ilo het vernieuwen vau een gedeelte kaaimuur langB de 
Smalle Havenstraat. 

'•-Hage, tenia ure, aau het ministerie van binnenl. 
zaken: het maken van eene vaste bftg in den Stadssingel 
te Utrecht, voor den spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Hulden, ten 1 ure, in het Sluishuis: het verbeteren van 
de haven te Muiden, door middel van leidammen. 

Amsterdam, ten 1 ure, in het kantoor van Directeuren 
der Koninklijke fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, 
onder de firma van Paul vau Vlissingen & Dudok van Heel: 
het maken van eeue Directiekcet, eene werkplaats en een 
blok Arbeiders-wouiugcn te Wrllcmsdorp, ten dienste der 
werken voor den bovenbouw van dc brug over het Hollandsch 
Diep. 

Vrijdag, 16 April. 

Moordrecht, ten 10 ure, door dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidplaspoldcr in Schieland: het onderhoud der 
griudwegeu in dien polder, beneveus de leveriug der daar
voor benoodigde grind, gedurende dc jaren 1869, 1870 eu 
1871, in twee perceelen. 

t i n n e , ten 1 0 ure, iu dc Noordelijke kazerne: lo. het 
eenjarig onderhoud der werkeu j 2o. het eenjarig onderhoud 
der kazerncgebouwen, enz.; So. eeue verwing van kazemege-
bouwen, enz.; en 4o. het herstellen der bruggen. Alles on
der het beheer der geuie tc Grave. 

Leeuwarden, ten 12 urc, aau het prov. bestuur: lo. 
het onderhoud der haven- eu zeewerkeu te Harliugen eu der 
havenwerken tc Makkum, vau 1 Mei 1869 tot en met 30 
April 1870; go. het ouderhoud van den Statendük bij 81ij-
kenburg, met dc daarin gclcgeu zeesluis de Oude Schoter-
zrjl, het huitcnkanaal, geuaamd de Worstsloot, en verder 
brjbehoorcn van 1 Mei 1866 tot en met 30 April 1870; 80. 
het bouwen cener vaste brug, rnet steenen landhoofden en 
vleugels, ter vervanging van het Damwoudsterhrugje, in den 
begrrndeu trekweg van Doekum naar Stroobos. 

Zwolle, ten 12 urc, aan het prov. bestuur: het aan
leggen van acht dwarskribhen en bijbehoorend bcslagwerk, 
langs den linkeroever van de rivier den Usel, boven Vees-
sen, tusschen de pcilraaien LXXX11 en LXXX1I1. 

Utrecht, door de directie van den Ned. Centraalspoor-
weg: het maken eener remise voor locomotieven eu aangren
zende werken op het station tc Utrecht. 

Maandag, IO April. 

Maast richt, ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 
het bouwen cener nieuwe sluiswachterswoning bij de hoofd-
sluis der Zuid-Willemsvaart aldaar. 

Vlanen , ten 1 ure, door kerkvoogden der Herv. ge
meente; het afbreken en geheel vernieuwen van een ge
deelte der kap van het kerkgebouw. 

Dinsdag 2 0 April. 

Amsterdam, ten 1 1 ure, in de kavallcrie-kazerne: lo. 
het eenjarig onderhoud der kazerne-gebouwen, enz.; 2o. 
het eenjarig onderhoud der metsel- en timmerwerken; cu 
3o. het eenjarig ouderhoud der aardewerken eu zeeweringen; 
alles onder het beheer der genie te Amsteream. 

T u i l , (bij Zalt-Bornmcl), ten 12 urc, bij J . Kunst: lo. 
het verhoogen eu verzwaren van deu dijk onder Opijnen, 
lang circa 750 el; 2o. het verhoogeu en verzwaren van den 
dijk te Nccrijncn, lang circa U7ö cl. 

Woensdag, 2 1 April. 

's-llage, ten 12 ure, aau het ministerie van binneul. 
zaken: het onderhoudeu gedurende écu jaar van de werkeu 
tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee 
van 1 Mei 1869 tot en met 30 April 1870. 

Leeuwarden , bij Jhr. II. van Adrrnga de Kempenaer: 
het afbreken ccucr huiziugc, enz. onder Nieuwc-Schoot, be
woond door dc wed. van den herg eu het opbouwen eener 
boerenplaats aldaar. 

Donderdag, 2 2 April. 

'•-llage, ten 1 2 ure, aan het ministerie vau binnenl. 
zakeu: het makeu van grondwerkeu en afsluitingen te 
Tilburg. 

'••llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binn. zaken: 
het doen van grondboringen iu de Nieuwe Maas eu in de 
Hiuucu Hotte tc Rotterdam. 

Vrijdag, 2 S April. 
«Vierden, (bij Almelo), teu 1 2 ure, bij A. H. Nyhon": 

het maken vau cen kunstweg van Wierden uaar Kuier, met 
de daarin benoodigde kunstwerken. 

Donderdag, IS Mei. 
'••llage, teu 1 2 urc, aan het ministerie vau binnenl. 

/aken: het makeu, leveren en stellen van den ijzeren bo
venbouw van eeue draaibrug over het kauaal door Walcheren 
bij Middelburg. 



Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem , 13 tyaart: het herstellen van drie groote 

poldcrbruggen in den Haarlemmermeer-polder; ingekomen 
10 inschrijvingsbiljcttcu, nis: G. Kampscbreur, te Vlissiu-
gen, ƒ6330; W. P. van Eibergen, te Haarlemmermeer, 
f 5975; Erven J . Bos, idem, ƒ 5800; D. H. van Amstel, 
te Haarlem f 5466; S. Guldemond, te Hillegom, f 5399; 
J, Grocnewcgen, tc Haarlem, /' 4990 ; G. v. d. Horst, idem, 
ƒ4010; 3. Mulder cn Zn., idem, /'4470; L. Kieviet, te 
Haarlemmermeer,/ 4425; G. v. d. Starre, tc Sloten, (alleen 
voor het lc. perceel), /' 1900; gegund aan L . Kieviet 

Wouhrugge, 30 Maart: bet overbruggen der Woud-
watering, door houtcu Inndhoofdcu, cene ijzeren ophaalbrug, 
enz.; aangenomen door D. A. Schrctliu&Coiup., tc Leiden, 
voor ƒ 11,300. 

HuUbergen , 31 Maart: het maken eener nardebaan met 
kunstwerken. Ingekomen G biljetten, als van: M.Hage
naars tc Wouw, ƒ 51,900; M . Kcrdiuaudussc, te Wcmel-
dinge, / 44,400; P. Verschoor, tc 's Heer Arcndskcrke, 
f 42,600; W. A. "Visser cn Zn., tc Kattendijkc, ƒ 41,997; 
G. van de Vrede , te Neuzen , ƒ 41,800 ; 3. C. Marijncu, te 
Breda, f 39,730. 

Bnrslngerhoni, 31 Maart: lo. het grootcndccls ver
nieuwen van een der torens van dc kerk tc Kolhorn; K. 
Kuiter, tc Winkel , ƒ 6233 ; K. Klaij, idem, ƒ 5200; 1). 
Spaans, te Barsingcrhorn, ƒ 4950; l). Spoor, tc Zijpo, 
f 4875; K. Blom , te Sclmgcu, f 3800; M . F. Wallin, to 
Zijpe, /"3600; P. Wilms/ tc Zijpc, f 3495; J. Muller, to 
Barsiugcrhorn, J 2971; S. lïcmpt, te Winkel, ƒ 2900 ; 2o. 
het maken van ecu gebouwtje, bestemd tot lij kun huis cn 
bergplaats op dc gemeentelijke begraafplaats bij Kolhorn: 
C. Klaij, ƒ 640; 1). Spaans , ƒ 624; M. F, Wnlli'u , f 600; 
J. Muller, f 551; C. Veer, te Kolhorn, f 540; S. Itcmpt, 
ƒ 530; S. Smit, tc Barsingcrhorn, f 490. 

Leeuwarden, 2 Apri l : bet doen van stroobcplauting eu 
van het stellen van rijzen schuttingen in dc duinen op 
Ameland; ingckonicn-3iuschryving8biIjctten,als:G. Scheltema, 
op Ameland, ƒ 1460; S. 11. Kupcrus, te Stavoren, j 1525. 

Leeuwarden, 3 April: dc leverantie van 100.000 Waal-
straatklinkers, ten dienste der gemeente. Ingekomcu 9 bil
jetten, nis: 

Heuvclink cu Ilooijcr, tc Arnhem, per 1000/13.49. 
P. II. Dopheide, „ Groningen, „ „ 14,44. 
L. Pol. „ Leeuwarden, „ „ 14.69. 
J. Ruding, „ „ „ „ 14.73. 
T. E. Putters, „ Huisscn, „ „ 14.75. 
Wed. J. G. v. Kuijk, „ Zalt-Uommcl, „ „ 14.94. 
J. Walhnau, „ Hccfenvccn, „ „ 15.50. 
J. II. Keijzer, „ Leeuwarden, „ „ 16.74. 
A. Coopmans, „ „ „ „ 17.00. 
De laagste inschrijving ia "niet in nanmerking genomen 

omdat daarbij geen momsters waren. Dc leverantie is ge
gund aan P. ÏL Dopheide. 

VIIage . a Apr i l : dc uitvoering van werken tot verbe
tering van het vaarwater in den mond van dc rivier dc 
Noord, tegenover Dordrecht. Ingekomen 21 biljetten, ter
wijl dc minste inschrijver was dc heer N . dc Hoog, te Gic-
sendam, voor f 14,572 

Advertentiën. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT , BE GENIE, OEN 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. 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Bot t e rdam, Oppert w i j k 6, X " . 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
O I l . V A J I K X T i : V v a n G I P S en P O R T 

L A N D C E M E N T voor PLAFONDS , GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden , naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Palbala 's , Ba -
lusters, Ven t i l a to r s , K r u i z e n voor Ee rken 
en Grafteekens. A l o ë s , Paardenkoppen cn 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Qegolfd Z i n k voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Qaztoestellen in alle soorten. 

f!n\ TOESTELLEN. 
' ' . ' (MIDDELBARE DRUKKING) 

;.•^jo'n A H L & P O E N S G E N te Dusseldorf, 
q\Vodr Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui

zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
houwburgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei-

enz. enz. met GARANTIE. 
... 

1M 

Fabriek van Brons werken, 
« A S - ms « o i r M - o K \ i : ? i i : v r i ; \ , 

V A N 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij de Utrechtsche Barrière, Y Y 1274. 

A i r r s T r n m i t A M . 

Aan H H . G A S F A B R I E K A N T E N , G R O S S I E R S , W I N K E L I E R S , A R C H I T E C T E N 
en A A N N E M E R S wordt borigt, dat in het Magazijn aan de Fabriek de MODELLEN der 

Bronzen Gaskroonoa. Vestibule Gasbselden. 
Gns-Statuettch en Candelabros. 
Gasoroemonten voor Etalages. 
Gas-Euitonlantoams. 
GaS'Hanglaiupeo. 
Giis-Gnuglanttiarns. 
Gus-Lantnarn-Arinon. 
Gas-Illumineertoestellen. 
Gasblocmon. 
Fonteinen. 

Fonteinbeelden. 
Fonteinbloemen, 
Beelden, Laiitpenvoctc». 
IJzeren en Zinken Bouworiicinoiiten 
Panoolon, Kózottcn, Lijsten. 
Kapiteelen, Palmotton, Koppen. 
Trapbnluslers, Knoppen. 
Lettors. 
Etalage-Ornemonten. 
Taiusierndon, ens. enz. 

geëxposeerd zijn en naar Opgave of Teekening steeds N I E U W E M O D E L L E N vervaardigd worden 
AANLEG v o o r GASTOESTELLEN, KOPER-, M E T A A L - , Z n V K - en IJZER
GIETERIJ , VERGULDING en VERZILVERING. 

MODELBOEKEN en TEEKENINGEN worden op aanvrage toegezonden. 

Vergulde 
Cristalleu „ 
Bronzen Braekets. 
Vergulde „ 
Oristallcn „ 
Gastafellaiupeu. 
Zaal-, Kerk- eu Soliouwbnrg-

Gnskrooneu. 
Groepen, Statuetten. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij GEBR». l i . P O T , te jElshout a/d. Kinderdijk, 
bi j w i e reeds 5 0 0 roeden geinnnkt z i j n v a n v c r a c h l l l e n d e lengten 

tot 1 0 3 IniNt. v t . 

en tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

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. STEINBACII & Co. te Ehrcnfeld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van dn 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 Fabrieken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Botterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne, dat de Cement van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

te Amöncburg bij Biebrich bij verschillende door hem gedane proefnemingen is gebleken, cene 
zeer goede Cementsoort te zijn. 

Bij den bouw der pijlers voor dc brug over het Uollandseh Diep te Moerdijk, is genoemde Ce
ment dan ook tot heden bijna uitsluitend gebezigd, zoowel voor Cemcntmortcl als voor beton De 
Ccmcntraortel werd zaïnengesteld 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 
dc mortel als de beton, nog tot verwerking geschikt, terwijl na 24 uren de versteening niet min
der sterk is, dan bij de hier tc 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 1808. 

(was get.) De Sectie-Ingenieur bij de Staatsspoorwegen, 

B A K E . 
Gezien de eerst aanwezendc Ingenieur, 

V A N OEN BERGH. 
NB. Ook de volgende Heeren kunnen zich, wat dc kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko

men met bovenstaand attest vereenigen, als hebbende ook zij de overtuiging van derzelver 
deugdelijkheid verkregen: 

II. VON ESSEN Amsterdam. 
A.VANCUYLENMJRGII , Studs-Andiilcet Arnhem. 
F. W, VAN GENDT JGz 
G. ,1. VAN GENDT 
II. A. DUFFELS Delft 
G. DE RONDE & ZOON 
G. O. EVENWEI, SCHAKEL . . . . Dordrecht. 
S. II. JUHGENS 
J. VAN DER NET 
C. J . SCHOTEI 
V. VERHOEVEN „ 
i. VAN LITH J ' 's-Cramiliage. 
MOlJTON & DE WIJS * 
E. SAKADER 
II. CRAMER Rotterdam. 

F. DEKKER 
W. VAN GOOR 
J. VAN 1IAAREN 
J. KNETEMANN 
II. A. L1EUWENS 
II. WEÏMANS LIGÏENHKRG . 
A. WELS 
A. WILLEMSE 
0. DE LANGE 

J. VERKUYL QUAKKELAAR . 
A. F. v. SETERS 
II. HAAR 
J . ItEMMERSWAAL 
H. REINDERS, Stads-Arclutcct . 
l i . II. TROOSTER 

Rotterdam. 

Souburg b(j Middctt, 
Vlaardiugcn. 
Vlissingen. 
Vucht lig '* Bosr/i. 
Wageningen. 
Wassenaar. 
Zwolle. 

en te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrospondentcn L. VAN BAKKENES & O*, to Afnèterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Yierde jaargang. 16 

frMiijii grrtgeld iederei Zilerdif bij 
li. A. THIEME le Aruhem. 

+'rLJ - urf .1 111,1,1 huYn franc* p.p. f 1.65, 

17 April 1889. 

M'n abinerrt l i t l iflortjeen \nr;i<\;. 
Mwintih itiUt f -.tv i ' r rg tn i r i \r.v. 

m / - . ( • '» io»r m*' 'H tn \°. 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IMEHEÏÏRS, FABRIKAAT EI, AAÏIEIERS 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 .TC-J-z. 

Met medewerking van I)r. T. VAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, I). tJROTBB, J. II. LEMMAS'. II. WN8K, S. K. ff. BODItlU VAX BÏS1N0A. II. P. VOGEL 

EENE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
VOOR DEN WERKMAN TE AMSTERDAM. 

Te Arnhem is in het jaar 1808 eene nationale 
tentoonstelling van voorwerpen behoorende tot de 
kunst en de nijverheid, dermate goed geslaagd, 
dat zij lang in het geheugen van den Neder
lander en in dat van den bezoeker-vreemdeling 
eene waardige plaats zal blijven bekleeden. 't Is 
door iedereen en overal in het land opgemerkt, 
dat de kunst daar ter plaatse als van minder be
lang is beschouwd dan de industrie, en het is 
opnieuw gebleken, dat eene tentoonstelling voor 
beiden weinig goede kans heeft in gelijke mate 
te slagen. Het is maar al te waar, dat de kunste
naar cn de industrieel het liefst op eigen terrein 
blijven en in afzondering van elkander exposceren. 
Parijs leverde in meer dan een opzicht het bewijs, 
dat de eigenlijke schilder-, bouw-en beeldkunst, 
niet te zamen kunnen worden ten toon gesteld 
inet de voortbrengselen van de nijverheid, of waar 
dit al geschieden kan en geschied i s , daar was 
de aandacht te veel afgeleid , tenzij de beide af
deelingen van kunsten nijverheid worden geschei
den en ieder hare doeltreffende lokalen verkrijgt. 

Geen bezoeker der laatste wereldtentoonstelling 
zal het aangenaam hebben aangedaan, dat ieder 
land zijn eigen gedeelte of hok had voor de 
kunst, en eene andere ruimte voor zijne nijverheid. 
Daardoor ontstond eene groote verwarring, eene 
onregelmatigheid voor ieder en was onderlinge 
vergelijking zoo goed als onmogelijk. Overal 
b. v. trof men in dit voortreffelijk gebouw bouw
kundige teekeningen, tot zelfs onder de open 
veranda van den binnen-bloemenhof, alwaar de 
Fransche Regeering vele opiuetingcn van oude ker
ken en kloosters had doen ophangen . zoo hoog, 
zoo ondoelmatig, zoodanig aau stof en den invloed 
van het weer prijsgegeven, dat ze niet goed te 
zien waren en den liefhebbers van middeleeuw-
sehe architectuur aanleiding tot protesteeren had 
moeten geven. En onder die protesteerende kuns
tenaars hadden de staatsambtenaren op dat oud-
heidsveld zich wel bovenaan mogen stellen. Of 
ze het deden, is ons even onbekend als on
verschillig, maar wij zagen de bouwkunstige 
modellen, ontwerpen en teekeningen ter genoemde 
tentoonstelling, zoo verstrooid , zoo ondoeltreffend 
in gangen, donkere ruimten |b. v. de Engelsche 
ontwerpen) geëxposeerd, dat het de regelings-
coininissién, al zijn ze lang ontslagen , nog wel 
eens onder het oog mag gebracht worden, dat 
de voorwerpen der schoone kunsten alle recht 
hebben op schoone plaatsen, in elk land cu op 
iédere tentoonstelling. 

Te Arnhem was de scheiding tusschen kunst 
en industrie vrij wel en veel beter dan tc Parijs 
in het oog gehouden. De lange pijpenlade te 
Arnhem, dio tot 5 ellen in de lucht, gevuld cn 
beplakt was tot zelfs met klein bewerkte bouw
kunstige of waterbouwkundige ontwerpen , stak 
nog gunstig af bij de twee kleinere bijlokalen, 

die als opgepropt waren met schilderijen en bouw
kunstige teekeningen evenals een bazar in Kaïro, 

Waaraan was dil anders toe te schrijven , dan 
aan de wederrechtelijke toezendingen van velen 
op het uiterste lipje, zonder dat zij behoorlijk 
de lijsten hadden ingevuld of bijtijds der com
missie bericht hadden gegeven , dat zij te elfder 
ure, en na te hebben afgekeken van wie en wat 
er was ingekomen . nog zouden toezenden. 

Het Instituut van Ingenieurs, dat zeer groote 
voorrechten gennot door de constructie van af
zonderlijke lokalen vóór de ontwerpen en teeke 
ningen , bijna allen dom- siaats-beambtcn , en in 
den tijd van den Staal, voor ziju geld bewerkt . 
verkreeg van het Jury-lid, de Ingenieur C. Outs-
hoorn , (want deze was de eenige, die kon ge
acht worden als zaakkundig te zijn) toch nog eene 
LOFFELIJKE VERMELDING , voor deze inrichting eene 
onderscheiding zoodanig krenkend en beneden aller 
verwachting, dat genoemde koninklijke Instelling 
deze met verontwaardiging had moeten weigeren, 
terwijl dezelfde Jury, die alwéér slechts de heer 
C. Outshoorn als zijne specialiteit in de bouwkun
stige vakken kun aanwijzen, de (jouden medaille' 
aan den heer Luras Hermanns Eberson , te Arn
hem , toekende, die tc elfder ure en tegen de 
reglementen, had gemeend de tentoonstelling te 
moeten vermeerderen met eeu groot aantal bla
den en ontwerpen , die elders reeds dienst hadden 
gedaan als prijsantwoorden en nérgens in bijzonder 
gunstige aanmeikingwaren genomen door de deskun
dige beoordeelaars. Het Zeemanshuis, ItetMiiseuin, 
enz. waren ontwerpen, die reeds beoordeelden be
kend waren, en toch schenk vriend Outshoorn aan 
vriend Eberson een pluimpje in den vorm eener 
medaille , ten koste der voortrelfelijke ontwerpen, 
die door de Maalschuppij tol bevordering der 
Bouwkunst en door liet Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en door andere bouwkunstenaars, te 
Arnhem waren ten toon gesteld. De Opmerker 
was in ziju volle recht met te beweren . dat de 
heer Eberson zeer veel uit de ontwerpen zijner 
mede-exposanten kon leeren. 

De lezer zegt misschien, dat ilit uapleiteu is, 
en hij zou iu zijn gelijk zijn, wanneer er cen 
pleidooi was gevoerd, eu alles zich had toege
dragen, zooals dat van de commissarissen en de 
Jury over de tentoonstelling te Arnhem, te wach
ten was geweest. Maar van die verdienstelijkb 
heeren kan niet alles gevergd worden. Zij had
den het moeielijk genoeg , en deden hun best. 
't Is onmogelijk op alles het oog te houden. Een 
ding hadden zij wel wat beter mogen betrachten, 
en dc vermelding hiervan kan voor lateien tijd 
en voor andere soortgelijke soep-coiiuuissiën, zoo
als ze door een bevoegd schrijver iu de Nedci-
landsche Spectator genoemd zijn, over dc eerste 
tentoonstellingen in het Paleis voor Volksvlijt te 
Amsterdam zijn bepaalde nut hebben, liet i s , 
dat /ij voortaan alle stelsels van onderlinge be
scherming eu vrieudschaps-dienstjes afschaffen, 
die bij de kunst en de industrie geheel en al 
overbodig ziju. 

Te Arnhem zijn aan drie der heeren Commis
sarissen d ' hoogste prijzen verleend; aan hen, 
die zich onzy.iig hadden moeten verklaren, aan 
hen , die, tegen de reglementen in, de voorrang 
krijgen, worden gouden medailles gegeven. Voor 
hen die zoo onschuldig niet zijn aau de hun ver
leende onderscheidingen, als uien dat tracht te 
doen voorkomen , offert men andere verdienstelijke 
voorwerpen ol'ontwerpen op, en moet een ander 
zijne plaats ruimen. Dat stelsel van onderlinge 
dienstbetooning is vooral leelijk eu onbetamelijk 
tegenover de mededingende exposanten . die zich 
aan de voorwaarden der inzending en invulling 
der lijsten stipt hadden gehotidon. en ook geen 
vrienden van achter de hand knoeien zijn. En 
. i f nu eeroblijken als gouden medailles wel eenige 
waarde hebben, wanneer zij op uven onkiesche 
manier zijn to igewezen als aangenomen worden , 
dut kan ieder commissaris der tentoonstelling te 
Arnhem, al verkreeg hij dien titel ook slechts 
één daij eóór de opening het best uitleggen en 
den Nederlander duidelijk maken. 

De commissie te Arnhem is naar veler oordeel 
iu zeer vele onderdooien ontzettend te kort ge
schoten. Zij heeft in menig opzicht zelfs niet 
b .antwoord aan de meest matige verwachting . 
die de inzender van haar koesteren mocht. De 
regeling, de lokalen, de dienst, de beloften van 
vervoer, de benoeming der Jury, de bekroning 
van hare leden , enz. enz. heeft — zooals ieder
een beaamt — zeer veel te wenschen overgela
ten en stol' tot openbare afkeuring gegeven. Al 
deed men dit niet in de Nederiandsrhe Spectator, 
in artikels van den heer (J. of als als men nu 
de vingers voor het aangezicht houdt, cn mén let 
op het algemeene doel eener expositie, dan is 
die te Arnhem toch nog goed afgeloopen , want 
ze heeft de nationale eer grooténdeels hersteld 
van het Nederlandsche volk, dat te Parijs in1867; 
met zijne kunst eu nijverheid eeue figuur heelt 
gemaakt, die vor beneden zijne waardigheid , 
ouden roem eu hedendaagsche krachten was. 

Men leze de artikelen in de Nederl. Spectator 
over deze wereldexpositie. Dat Nederland te Pa
rijs zoo schril I voor den dag kwam, was zeer 
goed te begrijpen. De nijveren eu kunstenaars 
waren moè vau tentoonstellingen en van de 
zware onkosten — vooral aan die te Parijs — 
verbonden , cn daarom hielden een schat kun
dige mannen zich terug, die op de tentoonstellin
gen in het Paleis van Volksvlijt cu tc Arnhem 
gehouden, uitmuntend vertegenwoordigd waren. 

De schoone stad Utrecht, de rijke oud adellijke, 
streng hervoi inde en tevens bisschoppelijke veste, 
zeer te recht naijverig op de aangename gevol
gen en voordeden , die exposition na zich kun
nen slepen, en niet terugdeinzende voor de moei
ten, vormde het plan eener internationale ten
toonstelling vuu voorwerpen voor du huishouding 
en het bedrijf van den handwerksman. Wanneer 
wij zeggen Utrecht, dan bedoelen wij eigenlijk 
de vereeniging ter bevordering van fabriek- en 
handwerksnijverheid in Nederland, gevestigd te 
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's-Gravenhage, en van deze de leden, die eone 
afdeeling in die stad vormen. 

Hun plan was een zeer uitstekend plan. Wij 
nemen de voorwaarden dor tentoonstelling hier
onder over, die niet zooals men zich te Utrecht 
voorstelde aldaar in den nazomer van 1869, maar 
in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van 
medio Juli tot het begin van Augustus eerstvol
gende , zal worden gehouden. Voor het gebruik 
van het gebouw en tuin, gedurende den tijd dei' 
expositie, moet worden betaald de groote som van 
40 duizend gulden, terwijl cr aanvankelijk 75 
duizend gulden voor werd gevraagd. Wij laten 
hieronder den briefen het programma volgen, dat 
door het Hoofdbestuur alom is verzonden. 

Vereeniging tot bevordering van fabriek- en 
handwerksnijverheid in Nederland. 

De toestand van den handwerksman wekt meer 
en meer de algemeene belangstelling. 

Dc maatschappelijke cn verstandelijke ontwik
keling dezer klasse hangt zoo nauw samen met 
de welvaart van een volk, dat niemand, die tot 
die ontwikkeling zou kunnen bijdragen, zich daar
aan mag onttrekken. 

Is onze werkende klasse goed gevormd ? 
Zouden Nederlandsche handwerkslieden in staat 

zijn stukken te stellen, zooals wij vinden in dc, 
in 1867, te London verschenen Ileporls of Ar
tisans over de Parijsehe tentoonstelling? 

Zou Nederland in een internationalen wedstrijd 
over de verdiensten van den haudvverkstand ze
gevierend uit den strijd treden? 

Nauwelijks wordt in het buitenland de eene of 
andere uitvinding gedaan, of men wenscht er bier 
dc vruchten van te plukken en men tracht zc 
hier in te voeren. Andere natiën, die zich meer 
aan den handwerkstand gelegen laten liggen, 
bevinden cr zich wel bij; zullen wij dan ook niet 
in dit opzicht hun voorbeeld navolgen? 

JJc vereeniging ter bevordering van fabriek
en handwerksnijverheid in Nederland heeft steeds 
gttracht op dit gebied dc leemten te leeren ken
nen en den weg aan te wijzen tot verbetering. 
Zij wenscht in dien zin weder ccne bescheidene 
poging aan te wenden. 

Het lot van den handwerksman kan verbete
ring ondergaan door stollelijke cn door zedelijke 
middelen. Onder de stoffelijke behoort de ver
meerdering zijner inkomsten of de vermindering 
zijner uitgaven. 

Het eerste te bevorderen is uit den aard der 
zaak moeielijkoi' dan het tweede in do hand te 
werken. 

In dc behoeften van den handwerksman te 
voorzien op do minst kostbare wijze licht op den 
weg der nijverheid. Hot belang van voortbren
ger en verbruiker brengt mede goedkoopheid aan 
bruikbaarheid te paren. De vraag is daarom ge
rezen, of wij geen nut zouden kunnen stichten 
door aan de nijverheid dc gelegenheid te openen 
om te tooncn, wat zij vermag ter vervulling van 
de behoeften van don handwerksman. 

Te dien einde stollen wij ons voor in den loop 
van den nazomer van het volgende jaar oene 
internationale tentoonstelling te houden van voor
werpen voor de huishouding en het bedrijj vnn 
den handwerksman. 

Het hoofdkenmerk dezer tentoonstelling zal na
tuurlijk zijn dc goedkoopheid eu bruikbaarheid 
der tentoongestelde voorwerpen. 

Zij bestaat, blijkens nevenstaand programma, 
uit zeven klassen. 

Wij vertrouwen, dat zij van de zijde van het 
publiek bijval zal vinden en dnt bet daarvan be
wijzen zal willen geven: 

door vele inzendingen; cn 
door ruime bijdragon aan het waarborgfonds. 
Dc inschrijvingen voor het waarborgfonds moe

ten strekken om tc voorzien in bet tc kort, dat 
zou ontstaan, indien de opbrengst van de ten
toonstelling en de gelden der vereeniging niet 
voldoende waren om de kosten te dekken. Vóór 
dat dit blijkt, zal over die inschrijvingen niet 
beschikt worden. 

Het Nederlandsche publiek heeft zich den naam 
verworven van mild te zijn. Leniging van armoede 
liet de wetgever te recht in den regel aan par
ticuliere krachten over. Armoede tc voorkomen 
is geen plicht door onze wetten voorgeschreven; 
is het echter niet eene verplichting die op allen 
rust.' Te beletten, dat dc handwerksman tot 
armoede vervalt, is een probleem, welks oplos
sing in dc eerste plaats van hem zelven moet 
worden verwacht; van zijne medeburgers kan ge
vorderd worden, dat zij hem in het volbrengen 
dier taak de behulpzame hand bicden. 

De Nederlandsche handwerksman onderscheidt 
zich door nauwgezette plichtsbetrachting en door 
gehoorzaamheid aan 's lands wetten. Zullen de 
meergegoeden dan ook niet van hunne zijde een 
bewijs willen geven, dat zij die houding waardeeren ? 

Do ondergeteekenden mogen cr niet aan twij
felen; vol vertrouwen richten zij dan ook tot U 
dit verzoek tot ondersteuning van hun streven. 
Het buitenland zal alzoo getuige kunnen zijn van 
de eendrachtige samenwerking, die in ons dier
baar Vaderland, onder Gods Zegen, tusschen de 
verschillende klassen onzer maatschappij bestaat. 

Het Hoofdbestuur van genoemde Vereeniging, 
Mr. D. J . Baron MACKAH Voorzitter. 
til. L. HERMAN'S , Onder- Voorzitter. 
Dr. J . Til. MoUTON , Secretaris. 
H. L. ENTHOVEN, Penningmeester. 
F. W. VAN IIEn PUTTEN. 
W. J . VAN ZEGGELEN. 
J . WIJDOOGEN JZN. 
H. W. VETII. 
J . VAN DEN WALL I1AKK. 
Mr A. VAN NAAMEN VAN EEMNES. 

P R O G R A M M A 
voor de in den nazomer van 1869 in het Paleis 

voor Volksvlijt te Amsterdam te houden 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 

van 
voorwerpen voor de huishouding en hot bedrijf 

van den handwerksman. 
Eerste klasse. Huisvesting. 

a. Plannen van woningen voor gehuwde en 
ongehuwde werklieden. 

b. Plannen van slaapsteden, gaarkeukens , 
kosthuizen, wasch- en leesinrichtingen en 
uitspanningsplaatscn. 

e. Onderdeden dezer gebouwen. 
d. Materialen hiertoe benoodigd. 

Tweede klasse. Huisraad. 
a. Meubels. 
b: Beddegocd, tafelgoed. 
e. Vaat-, glas- en aardewerk. 
d. Middelen tot verwarming. 
e. Idem tot verlichting. 
f. Idem tot reiniging. 
g. Kramerijen, mandewerk, blikwerk, enz. 

Derde klasse. Kleeding. 
a. Katoenen stoffen, 
b. Linnen stoffen. 
c. Wollen stoffen. 
</. Gemengde stollen. 
e. Gemaakte goederen. 
f. Gemaakte kleedercn. 
g. Gutta-Percha klcederen. 
h. Gebreide, gehaakte, en geknoopte goe

deren. 
t'. Hoofdbedekkingen. 
/:. Voetschoeisels. 
I Kleinere zaken op kleeding betrekking 

hebbende. 
Vierde klasse. Voeding. 

a. Graansoorten, erwten, meel, enz. 
b. Ingemaakte voedingsmiddelen. 
c. Dranken. 
d. Middelen tot bereiding. 

Vijfde klasse. Gereedschappen voor ambachls-
en tuinlieden. 

Zesde klasse. Middelen tot zedelijke, verstan
delijke en lichamelijke ontwik
keling. 

a. Boeken (schoolboeken uitgezonderd). 
b. Muziek en muziekinstrumenten. 
c. Kamergymnastiek. 
d. Middelen tot uitspanning, spelen, enz. 

Zevende klasse. Statuten, reglementen en ver
slagen van vereenigingen ten behoeve van den 
handwerksman. 

Ofschoon wij het oprechtelijk bejammeren, 
dat deze expositie wegens tc geringe bijdragen 
voor bet waarborgfonds, niet te Utrecht kan ge
houden worden, is het een verblijdend bericht 
geweest, dat hot Paleis voor Volksvlijt, voor 
de tweede maal zal gaan bevatten cenc verzame
ling voorwerpen, ditmaal uitsluitend tot leering 
voor den arbeidenden stand, en uit geheel Europa 
bijeen gewacht. Dezer dagen bevatten dientenge
volge de dagbladen de benoeming van eene rc-
gelinirs commissie, voor deze tentoonstelling, die 
blijkens het reglement slechts plaatselijk is, en 
alles in overleg niet het Hoofdbestuur te 's Hage 
zal moeten in orde brengen. Niet onwaarschijn
lijk is het dat zij met hetzelfde doel is benoemd 
als die te Utrecht. Zij moet zich belasten met 
de plaatselijke regeling en uitvoering der ten
toonstelling cn met dc briefwisseling met de 

inzenders. Het hoofdbestuur is echter voor deze 
tentoonstelling verantwoordelijk en neemt alle 
voorbereidende maatregelen voor dc regelings
commissie te Amsterdam, die op deze wijze al 
weinig anders te doen krijgt als dat gene, 
waaraan vele onaangenaamheden zijn verbonden. 

De heeren W. van der Vliet is tot voorzitter, 
Meineten penningmeester, Boissevain 1™. en Gos
schalk als 2™. secretaris bij deze legclingscom-
missie aangesteld; het laat zich voorzien, dnt 
deze heeren zeer veel tot oene goede rangschik
king, dc behoorlijke uit- en inpakking, bet 
verzenden en dc correspondenticn zullen kunnen 
bijdragen. Het heeft tc Amsterdam algemeen 
zeer veel genoegen gedaan, dat de heer Gos
schalk nu eens zal kunnen nantoonen, hoe eene 
internationale tentoonstelling moet ingericht cn 
beheerd worden , want geen enkelen der vroegere 
nationale, die in Nederland hadden plaats gehad, 
mogt de eer genieten hem te kunnen behagen. 

Alle oogen zullen op de rcgelingscommissie 
gevestigd zijn. In iedere stad zal er eene sub
commissie werkzaam zijn, op dc voorwaarden 
in het reglement door het hoofdbestuur omschre
ven. Dc tentoonstelling zal veel nut kunnen aan
brengen, want de zeven heilige onderafdeelingen 
die het programma omschrijft, zijn zeer belangrijk 
voor de belangen der geheele menscbelijke maat
schappij. 

Het komt ons voor dat geen Nederlander, die 
op het terrein van den handwerksman zich te 
huis gevoelt, zich mag onthouden van deelneming 
in ilezen europeschen, zelfs amerikaanschen — 
wedstrijd. Van de samenstelling der regelings-
commissicn zal zeer veel afhangen. Men kieze 
daarin zooveel mogelijk «mannen, die wars van 
coteriegeest aan liefde voor de kunst een heldor 
oordeel paren" zooals de 2C Secretaris hiervoren 
genoemd, in do Nederl. Spectator van 31 Oct. 
68 schreef, opdat de tentoonstelling geene mie-
lukte proefneming zij, en hare gevolgen eene vooi' 
Nederland gunstige wending nemen. Daarom 
kan men dc aandacht der hoofdcommissie niet 
genoeg vestigen op eene goede keus van bestuur
ders (wil men liever een raad van toezicht) on 
jury-leden, want van deze hangt veel af, dat 
met de eer van het land cn met die van den 
bandwerksstand in naauvv verband staat. Die 
stand zal gewis niet achterlijk blijven met te 
tooncn wat hij is en welke voordeelen hij heeft 
geput uit de overgroote weldaden, reeds door 
het onderwijs verkregen cn de nuttige inrichtin
gen , die in Nederland, voor des werkmans wel
vaart, in wezen en bloei zijn. 

Wat de benoeming der regelingscommissie te 
Amsterdam betreft, schijnt men geene werkraans-
specialiteiten te hebben gekozen, voor ieder der 
zeven afdeelingen van dc tentoonstelling; dat is 
zeer te bejammeren, want wanneer aan het hoofd 
van iedere afdeeling meerdere deskundige com
missarissen als specialiteiten tc plaatsen zijn, dan 
zal de zaak veel beter loopen en meer goede kans 
van deelneming hebben: zeker zal hare afloop bij 
dusdanige regeling minder ontevredenheid bij de 
inzenders opwekken. Deze ontevredenheid schijnt 
in ons land spoedig gaande te zijn, en toch 
hangt het lot der geheele expositie van de mede
werkers af. Zij alleen hebben het roer in han
den , en wanneer zij eendrachtiglijk samenwerken 
voor dc oer van hun Vaderland, van hun stand, 
van hun werkvolk, dan zal cr tusschen dc hoo
gere cn lagere klassen der maatschappij een bond 
tot stand komen, die niet en nooit verbroken kan 
worden, omdat hij onderwijs en opvoeding heet. 
Onderwijs zonder opvoeding is oven als geleerd
heid zonder praktijk. Wij wenschen dat de boven 
omschrevcne internationale tentoonstelling aan dc 
verwachting en haar doel moge beantwoorden, 
en zij voor den geleerden practicus, even als voor 
den practischen geleerde nuttig en zelfs voor den 
niet practischen theorist of philosooph even nut
tig moge zijn. Menig stelsel zal zij duidelijk en 
uitvoerbaar maken, dat thans slechts in woorden, 
bij enkele bestaat en op uitvoering wacht. Op 
die wijze zal de welvaart van den handwerksman 
aanmerkelijk kunnen toenemen, en zullen de 
staathuishoudkundigen to gelijk mot de practische 
ambachts-kenners, menige wijsheid kunnen op
doen , waar hun die hoog noodig is. Wij her
halen het, alles hangt van de inzenders af, en 
onder deze hopen wij een groot getal ambachts
lieden te tellen. Zij weten het wat hun stand 
noodig heeft cn kan voortbrengen. Aan hen en 
in hunne handen is de toekomst voor een groot 
gedeelte goed toevertrouwd, en gaarne stemmen 
wij in met de betuiging der hoofdcommissie, al
waar zij tot straffe voor enkele gevaarlijke op

ruiers en altijd pratende cn temende lieden naar 
waarheid zegt: »Dc Nederlandsche handwerksman 
onderscheidt zich door nauwgezette plichtsbetrach
ting eu door gehoorzaamheid aan 's lands (en 
stedelijke) weltcn. Zullen de meergegoeden dan 
ook niet van hunne zijde een bewijs willen ge
ven dat zij die houding waardeeren ?" Wij ver
onderstellen, dat geen Nederlander deze vraag 
ontkennend zal beantwoorden, en beloven den 
lezer op de hoogte en den gang dezer internati
onale of algemeene zaak te zullen houden, zoodra 
het nu eenigermate herlevende Palcis voor Volks
vlijt de schatten zal bevatten, die men daar 
wacht. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— De Europeesche beambten bij de spoorwegen 
in Britsch-Indië zijn op het punt geoiganiseerd 
te worden tot eene militaire macht. Men ver
wacht daarvan veel goeds. 

— Het verhoor van Richard Williams en Ro
bert Jones, den machinist en den stoker van den 
trein in Engeland, toon het vreeselijk onheil 
plaats greep, dat tientallen van passagiers ver
brandde door het stooten tegen een goederentrein, 
die petroleum vervoerde, welke ontvlamde, is in 
de vorige week afgeloopen. Dc rechtbank van 
gezworenen verklaarde hen niet schuldig, maar 
veroordeelde in krachtige bewoordingen de Maat
schappij van den London- en North-Western spoor
weg wegens hare slappe voorschriften aan bare 
beambten omtrent de uitwijkingen van dc trei
nen en wegens hare roekeloosheid omtrent den 
te korten afstand, waarop de treinen elkander 
volgden. 

— Een Engelsch blad vcor landbouw veroor
deelt hel, dat enkele spoorweg-maatschappijen 
driemaal zooveel vracht heffen van geslacht vleesch 
als van levend vee, en beveelt der directies aan, 
den handel in geslacht vleesch aan te moedigen, 
door dit zooveel mogelijk koel tc houden en on
beschadigd over te brengen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver
leend tot wijziging der statuten en verlenging 
van den duur der naamlooze vennootschap bouw-
vereeniging aan het Nicuwewerk te Rotterdam, 
gevestigd te Rotterdam, met een nieuw tijdvak 
van twintig jaren, aanvangende 20 April 1869. 

— Door den minister van binnenl. zaken is 
den opzichter van den Waterstaat 2 J ' kl. A. Fa-
gel te Neuzen, voorloopig het toezicht opgedragen, 
bedoeld bij het koninklijk besluit van 4 April 
1868 (Stbl. N°. 16), op de dienst van den spoorweg 
van Tcrneuzen langs Sluiskil en Sas van Gent 
naar de Belgische grenzen , in do richting van 
Selzaete en Gent. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenl. zaken, vnn 10 dezer, is de vergunning 
voor eene stoombootdienst tot vervoer van rei
zigers , goederen, vee en geldswaarden tusschen 
Tiel en Amsterdam en tusschen gelegen plaatsen, 
vroeger verleend aan E. A. Emanuel en C. Post 
te Tiel, overgeschreven ten name van dc naam
looze vennootschap: stoomboot Admiraal de Rny-
ter, aldaar. 

— Bij beschikking van denzelfden minister is 
aan de Friesche en üverijselschc stoomboot-rce-
derij, gevestigd te Hnrlingcn, vergunning ver
leend om hare stoombootdienst tot vervoer van 
reizigers, goederen en vee tusschen Harlingcn, 
Zwolle en Kampen uit te breiden tot Amsterdam. 

— Voorts is bij gelijke beschikking aan li. P. 
van Dongen en F. A. Ernst te Breda, tot we
deropzegging , vergunning verleend voor eene 
stoomsleepdienst op de daarin omschreven wate
ren en kanalen in dc provinciën Noordbrabant, 
Gelderland , Zuidhollund, Noordholland, Zeeland, 
Utrecht, Overijsol en Limburg. 

Middelburg. De heer A. Caland, president 
van de centrale directie van Walcheren cn oud 
Hoofd-Ingonieur van den Waterstaat, is alhier 
op den lid™ dezer iu den ouderdom van 80 jaren 
overleden. De achtenswaardige grijsaard was tot 
aan zijn dood onvermoeid werkzaam in de ver
schillende hem opgedragen betrekkingen. 

A r n h e m , 10 April. In do heden gehouden 
raadsvergadering werd behandeld een voorstel 
van den Staat en de Nederlandsche Rijnspoorweg
maatschappij , strekkende om aan de gemeente, 

tegen betaling van eene subsidie van f 5000, 
op te dragen den aanleg en verandering van het 
stationsplein, geraomd op circa ƒ 11000, bene
vens het voortdurend onderhoud der bestrating 
en de verlichting aldaar. De raad heeft met al
gemeene stemmen (uitgezonderd die van burg. en 
weth.), hot voorstel afgewezen. Uit de discus
sion bleek, dat inde wet van 3 Juli 1863 (Staats
blad n». 101), door den wetgever als beginsel is 
aangenomen: »dat het aanleggen der pleinen 
van de stationsgebouwen en het bestraten der 
loegangwegen door den Staat geschiedt." 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield 

j . 1. Dingsdag wederom bare gewone vergadering 
in het lokaal Diligentia, die wegens ongesteld
heid van den Voorzitter Conrad, door den vice-
President werd geopend. 

De notulen der vorige vergadering werden 
goedgekeurd , de ontvangen giften voorgelezen en 
aan de orde gestold de voorstellen tot wijzi
ging der wetsartikelen zooals die aan de leden 
in druk waren bekend gemaakt; het eerst kwam 
alzoo in behandeling Art. 13 betreffende de boek
werken van het Instituut. 

Er ontstond eene korte discussie over de bedoe
ling van het voorstel tot het plaatsen van adver
tentiën in het tijdschrift tusschen de leden Bolten 
en Van Kerkwijk en de vice-president, namelijk : 
of deze algemeen zouden zijn in den zin van »Hollo-
waypillen , trouvvberichten, enz." of dat zij alléén 
zaken zouden bevatten uitsluitend het vak van den 
Ingenieur betreffende, die verklaarden dat de be
doeling van den Raad natuurlijk dc laatste lezing 
was en dat zulks aan de redactie moest worden over
gelaten. Weldra werd een levendig debat algemeen 
over eene kleine, doch vrij gewichtige uitbreiding 
van het artikel, voorgesteld door het lid van Die
sen , iets dat reeds lang in den boesem van het 
Instituut in staat van ontwikkeling verkeerde 
doch nog tot geen rijpheid gebracht was; het 
goldt «een Alphabetisch register op het tijdschrift, 
waarin al, wat van eenig belang was voor dc lo
den, zou moeten worden opgenomen." 

Wel was de zamenstelling daarvan reeds door 
een lid van het bestuur welwillend aangeboden 
doch, hoeveel waardeering dat aanbod ook ver
diende , er was, volgens sprekers gevoelen , te 
veel tijd en inspanning noodig om in zulk een 
omvattend™ arbeid naar wensch te slagen, zoo 
niet het bestuur krachtig door geld steunde, dat 
het gewicht der zaak dan ook ten volle ver
diende. 

Spreker formuleerde zijn voorstel aldus : 
»Elk jaar zal er een Alphabetisch register wor

den gemaakt, dat om de 5 jaren met een alge
meen register zal worden vermeerderd", zoodat 
men b. v. na 25 jaren een algemeen register 
over dat tijdvak in e'en deel ontvangen zou. 

Enkele leden, waaronder ook de vice-presi
dent en het raadslid Stuart, meenden corst 
begrepen te hebben dat de voorsteller alléén 
5 jaarlijkschc algemeene registers bedoelde en 
hadden nog al tegen de uitvoering, die overeen 
grooter aantal jaren zoude loopen : ook wenschte 
het lid Staring, onder erkenning van het nut in 
het voorstel gelegen, het bestuur niet zoo impe-
retief te binden; de voorsteller echter drong 
sterk op zijn voorstel aan cn gaf alléén toe dat 
na elke 5 jaar, niet het laatste nummer, maar 
hot 1' nummer der volgende serie het algemeen 
register bevatten zou, zoodat de vice-president, 
alsnu het gevoelen der leden bij stemming wenschte 
in te winnen, waaruit bleek dat 22 leden zich 
v£ór en 17 leden zich tegen het voorstel Van 
Diesen verklaarden. 

Aldus gewijzigd, werd de eerste alinea in zijn 
geheel goedgekeurd. 

Art. 14 en 15, over commission van redactie 
enz., werden met algemeene stemmen aange
nomen. 

Art. 43 luidende aldus: »de penningmeester 
houdt een kas- en een grootboek en sluit beiden 
af met ultimo April van elk jaar «vondtwederom 
bestrijders in de leden Boele, Ortt, Staring en 
anderen; men vondt elke bepaling van een zeker 
getal boeken voor den penningmeester bepeVkend, 
waarom het bestuurslid Stuart do lezing aldus 
voorstelde »de penningmeester sluit met ultimo 
April van elk jaar zijne boeken af' waarna het 
Art. met algemcene stemmen werd aangenomen. 
Na dc pauze vroeg het lid J. J. van Kerkwijk 
nog, wanneer nu het gewijzigd art. betreffende 
het Alphabetisch register in werking zou treden 
waarop het antwoord was: met de intrede van 

het eerstvolgend Instituutsjaar; ook zou er nog 
gedelibereerd worden over het opnemen van een 
Alphabetisch register betrekkelijk de nu reeds 
verschenen boekwerken , welk punt echter geheel 
in het midden werd gelaten, tot dat hot bestuur den 
omvang van het werk nauwkeuriger- dan nu zou 
kunnen bepalen. 

Het lid Stieltjes gaf eene korte toelichting van 
een model voor een nieuw pomprad van het lid 
Overmars. In vergelijking mot andere schoepra
deren bevatte dit model een minder aantal 
schoepen , slechts de helft, die even als die van 
het lid Korenvaar gebogen waren; het rad zelf 
was tot waterkeering ingericht en kon het water 
tot boven de as opvoeren, terwijl men reeds tot 
horizontaal met de as had gewerkt. 

Het eerelid Delprat gaf nader verklaring 
over het meten van de werking van den golfslag; 
uit eene discussie daarover met het bestuurslid 
Stuart, die evenzeer dat punt eens nader zou 
overwegen, bleek dat de leden van liet Instituut 
later hieromtrent nog meer licht wachtende zijn. 

Het lid van den Bcrgh gaf ten slotte ter be
zichtiging eene toestel tot vervaardiging van be
ton, van David Kirkaldij te Londen , waarbij de 
kwaliteit van dat materiaal algemeen ter sprake 
kwam; het lid Henket vroeg of er reeds proeven 
genomen waren met beton met staal, waarop 
het lid Waldorp toestemmend antwoordde en 
mededeelde dat onder de werken op groote 
schaal in het etablissement Kirkaldij, eene 4 45 
jarige ondervinding van deze melange tor hare 
voordeele pleitte : het lid van den Bergh scheen 
dit etablissement zeer te prijzen en constateerde 
zijn gevoelen dat alléén op groote schaal een 
solide beton-fabricatie te wachten was. Het lid 
Van Diesen vond dit gevoelen te exclusief en 
meende, ofschoon de algemeen bekende béton-
nièresniet altijd waterdicht werk hadden geleverd 
dat men dit toch langs dien eenvoudigen weg ook 
wel vorkrijgen kan cr men bij kleine werken maat
niet altijd voorzien kan zijn van groote beton-
machines, zooals bij de werken tc Velzen en in 
het établissement Kirkaldij, die natuurlijk in staat 
waren beter de beton-bestanddeelcn tc mengen 
dan langs den eenvoudigen weg; van bétonnières 
had spreker zoowol goede als slechte resulta
ten gezien. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
leden, sloot de vice-president ten 3 ure de ver
gadering. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM . 

In de 290 J t ' vergadering werd, na behandeling 
van eenige zaken van algemeenen aard, door den 
secretaris het jaarlijksch verslag uitgebracht. 

Daarna ging de heer Leliman over tot de be
handeling der 3 a ' vraag, door de maatschappij ter 
behandeling gesteld in de aanstaande jaarïijksche 
bijeenkomst. Ofschoon naar sprekers mecning de 
beantwoording niet gemakkelijk was, trachtte hij 
daarvan eene voldoende verklaring te geven. 

Hierop werd hij beantwoord door den voorzitter. 
Vervolgens gaf dc beer Olie ter bezichtiging 

het plaatwerk getiteld : tl'Espagne artistique et 
monumentale" dat met veel genoegen door de 
aanwezigen werd bezichtigd. 

Naar aanleiding van eene interpellatie door den 
heer Leliman, betreffende de amendementen op 
de door Burgemeester en Wethouders voorgestelde 
politie-verordeningcn en wel bepaaldelijk die, het 
bouwen en sloopen van woningen betreffende, 
wordt besloten, dat door het bestuur nogmaals 
op de aanneming zal worden aangedrongen van 
de daarop door de afdeeling voorgestelde wijzi
gingen. 

Hierna werd de vergadering, onder dankzegging 
aan de aanwezigen voor hunne opkomst, door den 
voorzitter gesloten. 

Varia. 
Geringe duurzaamheid v a n geel koper 
Een bouwkundige schrijft aan the Times: »Ik 

hecht er zeer veel waarde aan, ieder te doen 
weten, dat de onvermijdelijke val van zijne gas
lamp , zoo zij aan een geelkoperen ketting hangt, 
slechts eene quacstie van tijd is. Het eenige 
middel om het kwaad te voorkomen, is de ver
vanging van geelkoper door rood koper." Dr. 
Percy bestrijdt echter de bewering van den schrij
ver, dat het geelkoper zijn wissen ondergang te 
wijten heeft aan invreting door dampkringslucht. 



Hij schrijft dien toe aan physische veranderingen, 
die in sommige alliages uit zich zeiven ontstaan. 
Echter niet alle soorten van geelkoper worden 
zoo spoedig bros. Misschien moet de verklaring 
gevonden worden in bet aanwezen van vreemde 
zelfstandigheden. Bros geelkoper kan weder tot 
zijn oorspronkelijken staat worden gebracht door 
uitgloeiing. Het is bekend dat een gewicht zelfs 
valt, als het een' zeer langen tijd aan een ijze
ren staaf heeft gehangen , die ook op den duur 
bros wordt. Alleen is het tijdsverloop dan veel 
grooter. 

li. 

Aankondigingen. 
Hanndag, 19 April. 

Maattrit-hl, ten 1 0 ure, ann tiet provinciaal In-Muur: 
het bouwen eener nieuwe sluis wachters wont Dg hij de hoofd-
sluis der Zuid-Willemsvaart aldaar. 

Maast rli-iit . ten 10 ure, op hel bureau der genie: het 
éénjarig onderhoud der knzenie-gel*mwen, enz. 

Nurlrh, (bij Hnrlingen), teu 10»/, UW, bi jM.A. Dijkstra: 
het doen van de gewone jaarlijksche dijkwerken aan dc Vijf 
Deelen Zeedijken (lvuitendijks). 

Vlanen, ten 1 ure, door kerkvoogden der llerv. ge
meente : het afbreken en geheel vernieuwen van eru ge-
deelte der kap van het kerkgebouw. 

Zutfcn, ten 1 ure, iu liet gemeentehuis.- lo. het ma
ken van een vuilwaterriool iu de Nieuwstrtint bij de IJsscl-
knde; 2o. liet maken van eene brug over de Berkcl bij deu 
nieuwen doorgang iu de Barlhezc ; eu So. bel ophalen en 
vervoeren van ascfa en vuilnis naar de meat plu ut* in vier 
perceelen. 

lHfiHdag- 20 April. 
Zwol li-, ten 10 ure, ten geincentchui/e: het verbeteren 

van een gedeelte vnn het stadsland, door afgraving cn in
vulling. 

Amsterdam, ten 11 ure, in de kavallcrie-kazerne: lo. 
het eenjarig onderhoud der ka/erne-gebouweu, enz.; 2o. 
het eenjarig onderhoud der metsel- en timmerwerken ; en 
8o. het eenjarig onderhoud der aardewerkenen zeeweringen; 
alles ouder het beheer der genie te Amstcream. 

T u i l , <bij Zalt-Hommcl), ten 12 ure. bij J. Kunst: lo. 
het verhoogen eu verzwaren van den dijk ouder Opijneu , 
lang circa 750 e l ; 2o. het verhoogeu eu verzwaren vnn den 
dijk tc Neerijnen, long circa 1175 cl. 

Hoorn, ten 1 ure, teu gemeentehuize: het doortrekken 
en metselen von drie trappen iu den wahnuur nan de oost
zijde van liet Nicuwland. 

Woensdag, 21 April. 
Goes, un II ure, door dc dijksdirectic der Breedc Wa

tering bewesten Yerscke, in de Prins vnn Oranje: het ver
beteren en onderhouden der gewone aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiiiigswcrkcu uou dc zeedijken van genoemden polder, 
voor 1800. 

'i-llngc, ten 12 ure, aau het ministerie vun biuneul. 
zaken: het onderhouden gedurende één jaar vuu dc werken 
tot verbetering: van den waterweg van Rotterdam naar zee, 
van 1 Mei 1869 tot cn met 30 April 1870. 

Zwang, (bij Hoorn), ten 12 ure, ten gciiiceentchuize 
het bouwen van een nieuw raadhuis met schoollokaal cu on-
derwijzerswoniug. 

Leeuwarden , bij Jhr. II. vau Adriuga de Kempeuaer: 
het afbreken eener huizinge, enz. onder Nieuwe-Schoot, be
woond door de wed. van den Berg en liet opbouwen eener 
boerenplaats aldaar. 

Donderdag, 22 April. 
Delft, ten 10 ure, in het Gcineentelnndsliuis vnn Delf

land: lo. het herstellen en in orde opleveren vnn 22 stuks 
Rija- cn Stecneuhoofden of dnmmcu, alsmede het versmal
len , verlagen cu beneden- en bovenwaarts verlcugcn van 
éénen dam op liet strand vnn Delfland; 2o. het doen der 
benoodigdc strooplantiugen langs Pclflands strnud. 

Woniniels, (Friesland), teu II1;, ure, ten gemeente-
huize: de levering van 450 kub. ellen grind, tc» diensteder 
knnstwegeu in de gemeente Mcnnanrderadecl. 

WommclR, (Friesland), ten 12 ure, ten gemeentehuize: 
het dnarstellcn van kunst- of g'-intwegen: a van nf deu bc-
staanden griutweg tc Utcns tot iu het dorp Hennanrd, ter 
lengte vau 2300 e l ; b. vau af den grintweg even ten noor
den van Wamtillc tot in het dorp Kdcns.tcr lengte vnn 1500 
el , eerst in twee perceelen eu dnnrnn iu massa. 

's-llage, ten 12 ure, aau liet ministerie vau biuneul. 
zakeu: het maken van grondwerkeu eu afsluitingen te 
Tilburg. 

'•-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie vau hiiiu. zakeu: 
het doen van grondboringen in «le Nieuwe Maas eu iu dc 
Binnen Rotte tc Rotterdam. 

Tlel . teil 12 ure, door het gemeentebestuur: op de 
Koornbeutt: lo. het bouwen van eene school met underwij-
ziTswoiiing uan den Achterweg tc Tiel; 2o. het leveren vnn 
twee honderd duizend getrokken straatklinkers. 

Ilnnrlciii , 2(A are, aan het prov. hestuur: het doen 
vnn eenige herstellingen aan het shit tc Muiden. 

Vrijdag, 23 April. 
Utrecht., ten 10 ure, in het gebouw voor Kuusteu en 

Wetend-happen ; lo. het ccujnrig onderhoud der werken tc 
Utrecht en aanhoorige forten; 2o. cene vcrwiug van werken 
te l ' trfl i t ; 8o. het éénjarig onderhoud der werken tc Hou»-
wijk en te Vreeswijk; 4o. idem der knzcrucgebouwen enz. 
tc Utrecht; 5o. het vernieuwen vnn vloeren in dc Willcms-
kaxernc te l'trccht; Öo. het herstellen van den nchtcrgevcl 
vnn hel nieuwe gebouw van ' i rijks hospitaal te l'trccht. 

Neuxen, ten 11 ure, in het gebouw dc Militaire Bak-
""ktifjj: Uet éénjarig ouderhoud van: lo. de werken; 2o. de 
• zeeweringen; en 3o. de kazerne-gebouwen, enz. aldaar. 

' W e r d e n , (bij Almelo), ten 12 ure, bij A. II. Nijholl': 
het maken vau een kunstweg van Wierden naar Knter, met 
de daarin benoodigdc kunstwerken. 

Zwol Ir. ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: het ach t-
hÓnaécA cl eewnnrts verlengen vun dc beide kctclkribbcu 
aun>uYu mond van den Usel, voor de verbetering van deu 

\ waterweg vnu Zwolle naar Zee. 
Leeuwarden, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: lo. 

Jcrlioud enz. over 1869/70 aan dc metsel- cu timmer-
jichoorende tot het kanaal van Dockum naar Strco-

9 .i-'o.' :ilt, voren van het gouvernementsgebouw met dc 
•%ihanwclfigc meubelen aldaar. 

Zaterdag, 2 4 April. 
Middelburg, ten 10 ure, aan het prov. bestuur: het 

verbeteren eu tot 1 Mei 1870 onderhouden der gewone 
aarde-, kram*, rijs- cn steeuglooiïngwerken nan de zeedijken 
der Calamitcuse polders van Zeeland, eu zulks in 30 perc. 
vnn aanbesteding. 

Amersfoort , ten 11 ure, in het gebouw der Arrondis-
scments-Rechtbnnk: lo. bet éénjarig onderhond van de ka-
zernegebouwen enz. aldaar; 2ti, hel idem vnn de werken op 
de legerplaats bij MilÜgeu. 

II win gel oo , ten 11 ure, ten gemeentehuize: het ver-
grooten van het schoolgebouw, inrichten vnu twee vertrekkeu 
ton dienste van het gemeentebestuur, het bouweu van eene 
veldwachterswoutug en het herstellen van deu dorpstoreu 
aldaar. 

Maandag, 2 » April. 
Kroningen , teu 11 ure, door de genie: lo. het één

jarig ouderhoud van dc werken; 2o. het ééujarig ouderhoud 
van dc kazerne-gebouwen enz.; 8o. eene vcrwing van wer
ken en 4u. het herstellen vnu bruggen; alles ouder het be
heer der gcuie tc Groningen, 

Dinsdag, 27 April. 
'•-Ilage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat

schappij tot exploitatie vnn Staatsspoorwegen: het bouwen 
van eene wachtkamer niet bureau nau dc wachterswoning 
uo. 53 bij dc hnltc Windcshciiii en den aanleg vnn een hc-
grind trottoir aldaar, ten behoeve van deu spoorweg an 
Arnhem r.nnr Leeutvardcn. 

Donderdag, 13 Mei. 
's-llage. ten 12 ure, aan het ministerie vun binnenl. 

zaken: het maken. levcreu eu stellen vau den ijzeren bo
venbouw van eene draaibrug over bet kuuaal door Walcheren 
bij Middelburg. 

s-llage, ten 12 ure, aan het ministerie vau biuncnl. 
zaken: het maken vnu borstweringen, steunniurcn en plin
ten met tocbehooreu , op dc landnoofdcn en pijlers van dc 
brug over de Waal bij Zalt-Bommel. 

Afloop van aanbestedingen. 
Groningen, 2 April : lo. het doen van eenige bcstra" 

tiugcn 'op dc rijks groote wegen inGrouingen, in twee per
ceelen, Iste perc.: het vernieuwen van vijf vakken klinkcr-
bcstrating in den weg van Groningen naar de Drcntsche 
grenzeu, .1. Frijborg, "tc Groningen, / 2425; J . Limborgh, 
Jz., f 22(13; R. Zwolsmau, te Kuiurc, ƒ 2233; II. B Har-
kema , te Warfliuizcu, f 2128; P. II. Dopheide, te Gronin
gen, ƒ 1994; 2de perc: het vernieuwen van vijf vakken 
klinkerbestrating iu den weg van Groningen naar dc Frieschc 
grenzen, .1. Frijborg, f 4265; J . Limhorgh Jz., f 417«'!; R. 
Zwolsman, / 4128; II. B. Harkema, jflÜil; P. II. Dop-
heide, f 8094; 2o. het mnken eener bestrating met lavakcicu 
op den rijksweg van Groningen uaar Delfzijl, D. R Palstra. 
tc Autiini, /'15984; J . Frijborg, f 5600; H. B. Harkema, 
ƒ 5231; II. OlTringa, te Groningen. /' 4876; P. H. Dop
heide , ƒ 4022. 

Zwol le , 2 April: het vervangen vnu eeu gedeelte, lang 
45 c l , vnu het noorder paal hoofd vau de haven te Blokzijl, 
door een met steen bcklccdeu aarden dam. Aangenomen 
door Hoefman , tc Ambt-Vollenhovc, voor f 2580. 

Mecdliulxcn. Jl Apr i l : het bouwen van cene vaste brug 
niet ijzeren bovenbouw; D. Damstra, te Fannsum, ƒ8500; 
K. I.uurftema, tc Kextn. f 3490; D, OlTringa , te Delfzijl, 
ƒ 3482; J . Vcrnimmcn. te Druuen, f 3349; II. W. Hem
mes, tc Siddcbnreu, f 3240: J . v. (1. Veen. tc Mcusinge-
weer, / 3197. 

V Huge, .» April: de uitvoering vnn werken tot verbe
tering van het vnarwnter in den mond van de rivier de 
Noord , tegenover Dordrecht; L A. van Hnaftcn , te Slie
drecht, f 24,248; L Versteeg, te Hnrdiusveld, J 21,600; 
F. Beenhakker, tc Gicssendamj /' 20,100; T. Klein, tc Slie
drecht , /' 19,990; W. M. Schram, id. f 19,960; C. Bot, id. 

ƒ 19.400: B. P. dc Groot, tc Giessciidnm, / 19.300; J . v. 
Wijngaarden U z . to Sliedrecht, ƒ 19,000: '.I de Jong. te 
Hardiuxveld, f 18,999; K. Bakhuizen, tc Sliedrecht, ƒ 18 885; 
C. dc Joug Cz. Sr., te Ameide, f 18,660; A. Visser Pz., te 
Sliedrecht. ./ 1\480; A. Volker Lx., idem, ƒ 17,980; P. 
Lnngeveld , tc Hanlinxveld, J' 17,950; A. Versteeg, te Slie
drecht , / 17,889; T. Prins, idem, /' 17,300; W. Swets, te 
Ilardinxvuld , / 17.100; .1. Dekker, idem, ƒ16,400; T.Swcts 
Hz., id. /" /" 1*6,016; T. VoUer tlz.. te Sliedrecht, ƒ 15,090; 
N. de Hoog, tc Giessendam. f 14,572. 

Aiiiftterdani, N April: lo. het éénjarig ouderhoud vun 
de knzemc-gcbuuweii te Hoorn: K. Bakker, te Hoorn, 
f 2650; 2o. idem, to Haarlem: II. Biercubrondspot. te 
Hoorn , /' 2825; .'lo. bet verwen van de kazcrue-gebouwen \ 
L. van deu Berg, tc Amsterdam , ƒ 2222. 

VII age, H April: het bestraten van wegen laugs deu 
viaduct in den Hccrcnwcg to Groningen: D. Palstra, tc Hau
tain , ƒ 4870; H. B. Harkema , te Warfhniwu, f 4441; P. 
H. Dopheide, tc Groningen, ƒ 3469; .1. Freihorg. te Gro
ningen, f 3379. 

Haarlem , H April: het verdiepen vau een gedeelte 
vuu het Noord-Hollaudsch kanaal: G. Schalk, tc Buik
sloot, f 13,400 ; 2o. het gedeeltelijk veraieuwe.i van dc 
dakbedekking van het Oost-Indisch Binnenhuis te Amster
dam : T, W, IIcsseu, tc Amstcrdnm, f 2268; 3o. het doen 
van eenige herstellingen nau dc zeewecriug vau het kust
licht te Durgerdam: K. 11. Brokmeicr, tc Amsterdam, 
f 994.50. 

Middelburg, O April i het onderhoud gedurende 1869 
der voormalige marinehaven te Vlissiugen: .1. l-'lli-, te Vlis-
singcu , f 8988. 

's-llage, O April: lo. het vermeerderen van het aantal 
geleidingen nau de bestaande telegraafpalen laugs den spoor
weg tusschen Zwolle eu Heerenveen, net aauleggeu van on-
dergrondsljjueu te Zwolle en Meppel eu het uitvoeren tan 
onderhoudswerken aau voornoemd lijnvak tusschen Zwolle 

en Herrem-ren. De minste inschrijver was de heer R. R. 
Dijkstra te Joure a f 2,100; 2o. het spauueu en ophan«cn 
van één draad aan de bestaande palen op de telegraaflijn 
latuw den Nedcrlandschcn centraalspoorweg tusschen Utrecht 
cn Zwolle, cn van één draad laugs genoemden weg tusscheu 
Amersfoort en Zwolle, in aansluiting aan ccn tc spannen 
draad tusschen Amsterdam en Amersfoort, alsmede het uit
voeren van herstollingen en verbeteringen aan de telegraaf
lij» tusschen Vtrecht c» Zwolle. De heer Al. Zondag te 
Rotterdam was de minste inschrijver voor ƒ 1490. 

Vlrerht, 10 Apri l : het maken van ceu gebouw voor 
lnger middelbaar ouderwijs met gymnastick-gebonw. Aan
nemer dc heer van Vloten, te Utrecht, voor ƒ 26,000. 

's-llage, 12 April : lo. het maken vau eenige vakken kaai
muur: minste inschrijver was de heer II. J . van Zanten, al
daar, voor j 4383 ; cn 2o. het makpn van grafkelders op de 
burgerl. begraafplaats: minste iuschrijvcr de heer dc Jong, 
aldaar, voor /' 700.81. 

's-nage, 12 Anrtl; lo. het verrichten vnu baggerwer'c 
in het bed der Nieuwe Merwedc, onder dc gemeenten 
Werkendam en Sliedrecht, in de provinciën Xoordbrabant 
cu ZuidhoUaud, door middel vnu stoom ba ggervaartuigen. 
Minste inschrijvers waren de heeren B. P. de Groot cn 1,. 
Verstce, tc Giesscndnm cn Hnrdinxvcld, voor f 0.34 per 
kub. el met vervoer cn f 0.32 per kub. el zonder vervoer; 2o, 
het lichten cu opruimen van twee iu de rivier dc Merwede, 
tegenoverSleeuwijk, gezoukene vaartuigen: minste inschrijver 
was dc heer J. de Blom, te Gorinchem voor 1*3896; en 3o.de 
aanleg eener telegraaflijn met één draad, vnn den Holland-
schen yzcreu spoorweg aan den Wateringscben weg naar Wa
teringen , Monster, 's-Gravesande en Naaldwijk tot Maas
sluis , met het ouderhoud daarvan tot 31 December 1869. 
Minste inschrijver was de heer M . Zondag, te Rotterdam 
voor f 1490. 

Advertentiën, 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT. I>K GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARK 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters, Vent i l a to rs , Kru izen voor Eerken 
en Grafteekens, A l o ë s , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z i n k voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DI.1CKERH0FF & ZONEN te 
Bicbrich; 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 & C . te Ehren-
feld bij Keulcp; S T E E N E N di to d i to van de 
Heeren VILLEROY Sc BOSCH te Mettlach aan de 
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 v a n 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 

JAN YAÏT TJER POT, 
te Botterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende : 

De ondergeteekende, gemeente-architect te Zwolle, 
verklaart bij dezen, dat hij gedurende geruimen 
tijd de Portland-Cement uit de fabriek van 
Biebrich, firma DIJCKERHOFF & ZONEN, heeft 
doen gebruiken, en niet anders dan zeer tevreden 
kan zjjn over de resultaten daarmede verkregen, 
zoodat hij dan ook dat materiaal voor zeer veel 
doeleinden gerust durft aanbevelen. 

Zwolle. 10 September 1808. 
(was get.) II, K E I X U E I I M . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A B A N T I E , 

bij«EBH". 11.POT. teElshoutad.Kinderdijk. 
bij wie reeilH 500 roeden gemankt zijn van verNchlllende lengten 

tot ï o a AiiiHt. vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

e Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten l. VAN BAKKENES Sc C". te i4msterdom. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Tierde jaargang. H0.17. 
Wr-rliijni (eregeld itdet» Ziltrdif bij 
II. A. TflIKIIi: te Arnhem. 

I'rij. per .'I maand» franm p.p. / l . K . 

24 April 1869. 
lea jbeiiecrl zich toorgtta jurfing. 

Mwltllieiiofleo / -.iu ptrgevsirorrgel 
t l / -.45 * uur tegel m een .\°. 

WEEOLAJ) voorMCJÏÏTECTM, Ilf6-EnEUES,EABB,IKANTEI, 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 JGrz. 

Met medewerking van Dr. T. TAN DOESBURG!!, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, .!. II. LBIJMAN, IL LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL. 

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

De Engelsche luitenant Warren zet zijne op
gravingen te Jeruzalem niet onvermoeiden ijver 
voort. Hij heeft ontdekt, dat de grond- of fun-
deeringsmuur van Omar's moskee, waarop een
maal de tempel van Salomo stond , oorspronke
lijk duizend voeten lang en honderdvijftig voe
ten hoog was, bijna de lengte en hoogte van 
het glazen paleis to Sydenham. De ontzettende 
massa's steen, die nog aan het zuidelijk uiteinde 
zichtbaar zijn , liggen op eene dio|>te van vijfen
veertig voeten beneden de tegenwoordige opper
vlakte. Achter dezen muur zijn de overblijfselen 
van uitgestrekte tunnels, bogen en kamers, die 
Luit. Warren terugbrengt tot bet Joodsche Jeru
zalem , vóór den tijd van Herodes. 

— Dc versiering van de Westminster Abdij 
niet geschilderd glas gaat krachtig voort. 

— Een voorstel tot het bouwen van een hou
ten spoorweg langs dc heuvelrij van het lioven-
nieer in Noord-Amerika, van Portage Lake naar 
de mijn ClilT, heeft zeer veel bijval gevonden. 
Voor verscheidene duizenden dollars werd op 
(''énen dag ingeschreven. Er is eene som noodig 
van tweehonderdduizend dollars. 

— De prachtige verzameling modellen uit het 
gebied der ingenieurs-kunst, nagelaten door Pro
fessor Gillespie, van het tVm'oii Celletje, te Sche
nectady , in de Vereenigdo Staten , is door aan
koop de eigendom van die inrichting geworden. 
Het is waarschijnlijk dc fraaiste verzameling mo
dellen en instrumenten ter wereld. 

— Dc vervaardiging van den Franschen Allan-
tischen telegraafkabel maakt goede vorderingen. 
Zeventienhonderd Engelsche mijlen van den hoofd-
kabcl en vierhondordvijftig van den kabel voor 
ondiep water zijn reeds voltooid. Het inschepen 
aanboord van den Great Eastern gaat ook vlug 
voort; 900 Engelsche mijlen zijn reeds in het 
ruim opgerold. 

— De onderzcesche telegraafkabel tusschen Malla 
en Sicilië, een der schakels in de gemeenschap 
tusschen het Westen cn het Oosten, zal door 
een' tweeden worden gevolgd. De kosten daar
van zullen bedragen 11000 pond sterling. 

— De tentoonstelling van kunstwerken te Leeds 
heeft in geldelijk opzicht de verwachting zeer 
tc leur gesteld 

— Men heeft weder het denkbeeld opgewarmd 
palen in te heien door de spankracht van bus-
kruitdampen. Moge ditmaal de zaak beter geluk
ken dan vroeger. 

— Aan de Universe Works tc Birmingham 
wordt thans de grootste kabel der wereld ge
maakt. Hij is van ijzerdraad, heeft 5' / , Eng. 
duim omtrek (0,041 meters middellijn), 11000 
yards lengte, zes strengen oiu een hart van hen
nep en een ontzettend weerstandsvermogen tegen 
uitrekking. 

— De artesische put te St.-Louis (Vereenigde 
Staten), die reeds eene diepte van drieduizend 
vijfhonderd voeten heeft bereikt eu nog altijd 
dieper gemaakt wordt, is, naar men zegt, op 
den bodem 2» (? F. ) minder warm dan aan de 
oppervlakte, geheel in strijd met de bewering, dat 
de warmte naar het midden van dc aarde toe
neemt. Heelt men dooi' den warmtegraad aan 
de oppervlakte den gemiddelden tc verstaan? 

— Het plan van de Engelsche Regeering, de 
particuliere telegrafen te koopen, heeft eene plot
selinge cn hoogst gunstige uitwerking op den 
bloei der telegraafmaatscbappijen gehad. Niet 
alleen zijn bare aandcclep gestegen , enkele tot 
bet tweevoud, andere tot het viervoud, maar 
ook hare gewone inkomsten schijnen eene merk
waardige toeneming te hebben ondergaan, die 
tc meer verwondering wekt bij den gedrukten 
toestand van den handel. 

— De Noord-Amerikaansche Regcering heeft 
eenige bijzonderheden omtrent den Pacific Railroad 
openbaar gemaakt. In bet laatste dienstjaar was 
er eene som van ecu milloen dollars op de aan-
legkostcn bespaard gewórden, liet Gouvernement 
gelastte in den jongsten herfst aan eeu genie-of-
licier en twee burgerlijke ingenieurs, den staat 
van den weg op te nemen, die vrij bevredigend 
was. Zij verklaarden, dat over bet algemeen 
de beste richting was gekozen geworden , maar 
iu enkele gedeelten had de lijn een' verkeerden 
loop genomen door langs streken tc gaan , die 
geene winst kunnen geven, ten einde aanleg-
kosten te besparen (d governo voor hen, die be
weren , dat het ontwikkelen van „wildernissen" 
bet Amerikaansche „stelsel" kenmerkt). 

De weg verraadt teekenen van overhaasting; 
de ophoogingen en ingravingen zijn onvolkomen 
uitgevoerd geworden ; waar bochten zijn , werden 
de rails niet in overeenstemming hiermede gebo
gen. De steunpunten der spoorstaven zijn zon
der uitzondering, op den ruwen weg gelegd, 
zonder dat deze daarvoor in orde was gemaakt. 
De minister van binnenlandsche zaken dringt 
aan o|i het dwingen tot nakoming van de over
eenkomst. Het Gouvernement zal maatregelen 
nemen, om de maatschappij noodzaken de ge
breken tc herstellen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft eervol ontslagen 
den ingenieur 2d« kl. bij de marine A. E. II. 
Iloëll, op diens verzoek, uit die betrekking eu 
bevorderd bij de marine: tot ingenieur I"1'' klasse 
den ingenieur 2 J | ' klasse J. C. Jansen, tot inge
nieur 21" kl. den adsp.-ingenieur I'. .1. Turk. 

— Z. M. heeft den heer J. M. Leipnik op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend als landm. 

kl. bij het kadaster, behoudens aanspraak op 
pensioen, en in diens plaats benoemd A. Hamers, 
thans landm. 2* kl . 

Amsterdam. Als vervolg op het stuk over 
de internationale tentoonstelling, dit jaar te Am

sterdam van den 13'" Juli tot den 4™ October te 
houden, deelen wij bieronder den ongeteeken-
den brief mede, die dezer dagen, voor de inge
zetenen van Amsterdam gratis verkrijgbaar is ge
stold , en tot leiddraad en opwekking kan die
nen voor allen, die genegen zijn, deze onderne
ming te bevoordeelen. 

Wij neiiicn de uitnoodiging in meer algemeenen 
zin op, cn beschouwen deze als te zijn gericht 
aan alle ingezetenen van Nederland. De tentoon
stelling heeft nu reeds eene hoofd-commissie 
en eene provinciale commissie in Noord-Holland , 
benevens cene regelings-coinmissic te Amsterdam! 
Wanneer nu iedere provincie en gemeente in 
Nederland hare commission zal hebben benoemd, 
dan zal er aan medewerkers wel geen gebrek 
zijn. De brief, die waarschijnlijk van de provin
ciale commissie is uitgegaan, is van dezen inhoud: 

In den nazomer van 1850 werd te Brussel, bij 
gelegenheid van het internationaal weldadigheids-
congres, eene tentoonstelling gehouden, die de 
belangstelling gaande maakte van allen, die? haar 
bezochten '). Zij had voor hoofddoel: 

I". Om modellen en monsters te verzamelen 
van zaken, bestemd om door den handwerksman , 
of iu 't algemeen door den minderen man ge
bruikt te worden. 

'2". om de hoogte, waarop België in de voort
brenging daarvan staat, te vergelijken met liet 
buitenland. 

3". om de aandacht te vestigen op voorwer
pen, die door nuttigheid, goedkoopte en solidi
teit uitmunten. 

Een gelijk doel wordt door deze Tentoonstel
ling, uitgaande van de Vereeniging Ier Be
vordering van Fabriek- cn llandteerksnijverheid 
in Nederland, beoogd. 

Zij beeft echter gemeend, aan hare Tentoon
stelling grootore uitbreiding en bekendheid te 
moeten geven, en haar voor alle volkeren te moe
ten openstellen. 

Ongetwijfeld zal voor Nederland van deze Ten
toonstelling groot nut te trekken zijn. Hoeveel 
goede wi l , kennis en deugd er ook bij onzen 
handwerksman bestaat, hij zal wel niet ontken
nen, dat hij hier cn daar nog wel iets van zijn 
buitenlandschen broeder leeren kan. 

En ofschoon weldadigheid bij ons gelukkig cene 
volksdeugd is, onze industriëelen zullen zeker 
gaarne in kennis komen met de pogingen in het 
buitenland door meuigen fabrikant aangewend, om 
van zijuo arbeiders tc maken intelligente mede
werkers, medewerkende vrienden. 

Zco zal bet aan stof, om deze tentoonstelling 
belangrijk en leerzaam te doen zijn, niet ontbre
ken. Eu wanneer de inzendingen slechts eenigs-
zins overeenkomen met de toezeggingen, behoe
ven wij voor het welslagen geen vrees te koesteren. 

Beter dan veel woorden, zal de volgende om
schrijving een overzicht geven van de voorwer-

(•) Ken wurm woord hierover, uit de pen vuu het ge-
at'litc medelid onzer cummiaMc, den beer I'. N. .Muller, ie 
tv ruiden iu de (iids van het juur lööö, pug. GUU. 
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pen, die op deze tentoonstelling te huis behooren , 
en daarop verwacht worden. 

De eerste klasse betreft dc woning van den 
werkman en boerenarbeider. Zij omvat de plan
nen en modellen daarvan, cn van alle inrichtin
gen te zijnen nutte, als: slaapsteden, wnsch-
huizen; — verder onderdeden en middelen van 
constructie, waarbij de aandacht van zelf geves
tigd wordt op nieuwe construction, als beton, 
ijzer, enz. cn op zaken tot bevordering van ge
zondheid en reinheid; ten slotte geschriften op 
de huisvcstiig in nlgemecncn zin betrekking 
hebbende. 

In de tweede klasse wenscht men vooral tc 
letten op de inrichting der woning. Uier ver
langt men goedkoope meubels, kachels cn haar
den, vaatwerk en tafel-gereedschap, goodkoope 
en gezonde middelen tot ligging en dekking. Ver
der zulke sieraden, zoowel op muur als kast, 
die den schoonheidszin opwekken, liet gomoed 
veredelen, de zedelijkheid bevorderen: terwijl 
rnen don geringen man o. a. wenscht tc kunnen 
tooncn, hoe hij goedkooper dan door aschpot cn 
oliepit zijne woning verwarmt en verlicht; hoe 
economisch geperste turf en steenkool is; op 
welke wijze de huisvrouw zuinig voor reinheid 
van lichaam en kleéren kan zorgen , en bij ziekte 
hare woning van smetstoffen zuiveren. 

In de derde klasse zal getoond worden, hoi: 
de ambachtsman cn zijne opofferende gezellin, 
die wij in de heide eerste klassen hebben zien 
wonen en zich inrichten, zich het goedkoopst 
warm kunnen kleedcn; hoe de man ccn knap 
en sterk werkpak kan hebben, en de vrouw een 
net zondagskleed, dat haar bekoorlijkheden ver
hoogt, — zonder de koorden der beurs te wijd 
te openen. 

Hier vooral ligt een wijd cn nieuw veld open. 
en valt veel van het buitenland tc leeren. Urn 
het aangename met hut nuttige te verbinden, 
zal men trachten nationale costumes to verzame
len , om ze te doen kennen cn erkennen, voor 
zij geheel verdwijnen. 

De vierde klasse omvat de voortbrengselen vun 
landbouw, voor voeding en dergelijk gebruik. Men 
wenscht hier vooral ten toon gestold tc zien ver
duurzaamde levensmiddelen, zoodanig dat de am
bachtsman zich zelf in den zomer daarvan eenige 
provisie kan bereiden: verder de vooroordeeleu 
op te hellen, die er tegen vleeschextract, gedroogd 
of op andere wijze verduurzaamd Amerikannsch 
vleesch bestaan. 

Het spreekt van zelf, dat specerijen en de ont-
spunnende tabak niet uitgesloten zijn, on dut 
men zelfs — hoewel eenigszins schoorvoetend — 
eene plaats aan de geestrijke dranken niet wei
geren kan. 

De vijfde klasse is gewijd aan de middelen, 
waarmee de man de huur, dc meubels, de klee
deren, in één woord zijn brood verdient. 

Hier is de plaats der gereedschappen , en wel 
hoofdzakelijk voor zulke, dio door nieuwheid en 
goedkoopte de uitoefening van het beroep verge
makkelijken , en een beter gebruik vun den werk
tijd mogelijk maken. 

Üok daar ontbreekt het dus uiet aan stof. 
Wij hebben nu nog twee klassen open : iu de 

zesde klasse vindon plaats do zaken van opvoe
ding, ontwikkelingen uitspanning. Volksgeschrif-
ten voor verbeelding on verstand, prenten en 
prentwerken op beroep cn wetenschap betrekking 
hebbende, zullen hier tot leering ou opwekking 
dienen , terwijl middelen om het lichaam to ver
sterken (gymnastie, exercitie,) liederen, spelen, 
muziek cn muziek-instrumenten niet vergeten ziju 

In dc zevende klasse treedt dc Maatschappij 
op voor den werkman, iu Reglementen cn Ver
slagen van voiconigingen en instellingen te zij
nen behoeve; cn treedt de werkman zelf hande
lend oj i in reglementen van vercenigingen, om 
zijn eigen lot te verbeteren. Nauw verwant met 
bet laatste is de wijze, hoc do ambachtsman 
b. v. des winters zijne vrije avonduren gebruikt, 
en waarop hij, hij staking van werk, hetzij om 
slapte, hetzij om het seizoen (als hij schilders en 
metselaars) in dc behoeften van zich ou zijn ge
zin voorziet. Menig scheepstimmerman weet in 
den winter door het vervaardigen van modellen 
en knutselarijen het evenwicht in ziju loon to hor
stellen ; menig schrijnwerker besteedt met genoe
gen ziju vrijen tijd aan het maken vau speelgoed 
en kleine meubelen. 

Wij wenschen gaarne al zulke zakou eene plaats 
te kunnen aanwijzen, en zij zullen waarschijnlijk 
onder dc vijfde klasse gerangschikt worden. 

Ook arbeid geschikt voor volwassen meisjes, 
(als prcntcnkleuren, kartonnage) kan daar bin

nen vallen; want ook daardoor is het inkomen 
van het huisgozin te verbeteren, zonder dat de 
opgeschoten dochters tot den arbeid in fabiieken 
behoeven — laat ons het juiste woord gebrui
ken — gedoomd te worden. 

Het spreekt van zelf, dat de bovenstaande om
schrijving niet het minst op volledigheid aanspraak 
maakt. Zij heelt slechts ton doel in algemeene 
trekken het onderwerp onzer Tentoonstelling aan 
te geven. Fabrikanten. Magazijnhuiidcrs, Win
keliers behoeven dus niet do inzending tc schro
men, omdat zij dit of dat voorwerp missen, om
dat dit of diit voorwerp niet opgenoemd is. 

Neen, zij hebben zich alleen af te vragen: valt 
hetgeen ik maak of verkoop onder het bereik van 
den werkman ; kan het onder zijn bereik gebracht 
worden, door den prijs er van te verlagen, dc 
productie gemakkelijker te maken ? En luidt het 
antwoord bevestigend, welnu, dan zal men er 
zich een aangenomen plicht vau maken , zijn voor
werp op te nomen , cn liet zóó tc plaatsou, dat 
het 't drieledige doel vervult: nul voor den Work
man, luister voor de Tentoonstelling, voordeel 
vuor Fabrikant cn Winkelier. 

Geen voorwerp is daarvoor te eenvoudig of vau 
tc weinig belang. 

Wat ons, die cr aau gewend zijn, eenvoudig 
voorkomt, zal wellicht de belangstelling opwek
ken van den vreemdeling. Wat ons in dc expo
sitie van den vreemdeling treft, daarvan zal deze 
misschien het gewicht niet inzien. 

Daarom dus StadgenootenI allen aau het werk, 
ieder in zijn kring en op zijne wijze! Hot geldt 
hier geen Tentoonstelling, in de wereld geroe
pen, om de nationale ijdelheid tc strcelen, of om 
in praal eu piacht de loef' af te stoken uau onze 
naburen.' Neen, een edeler doel, een degelijker 
streven doorgloeide de horst van hen, die hel 
plan daarvan opwierpen. Zij wilden werken teu 
initio van den ambachtsman; zij waren zich.er 
vau bewust, dat ziju lot uiet te verbeteren is 
door overgevoelige beschouwingen , door beschou
wende klaagtonen, maar alleen door hem den 
weg te wijzen, om zooveel partij mogelijk vau 
zijne inkomsten tc trekken. 

Dio wegwijzing is bet geheele dool onzer Ten
toonstelling I 

Daartoe wordt uwe ••medewerking ingeroepen ! 
Zoodra de reglementen en de lijsten voor in

schrijving van dc te exposoeren voorwerpen moer 
algemeen verspreid worden, komen wij op den 
inhoud van deze stukken terug. 

— Den 2 April II. heeft dc provinciale com
missie in Nooril-llollaiid. over dc internatio
nale Tentoonstelling van voorwerpen voor de 
huishouding cn het bedrijf van den Hand
werksman , te houden iu het Paleis voor Volks
vlijt alhier, van 15 Juli tot 4 October o. k. 
cenc circulaire aan bot adres vau de ingezetenen 
uitgevaardigd cn gratis tor hunner afhaling neer
gelegd , waarbij, op ongewone dringende wijze, 
tot deelneming eu het blijken geven van belang
stelling wordt aangespoord : 1". door het uitlo
ven van medailles; 2". door inschrijving op het 
waarborgfonds d. i . een funds, waaruit een even
tueel tekort zou gedokt worden, en 3". door 
giften in eens. 

Deze uitnoodiging is voorzien vau dc namen 
van 32 heeren. 

Opmerkelijk is het dat, — in afwijking van 
vroegere berichten, die iu do Atustcrilamschc en 
andere couranten voorkwamen, — thans als le. 
secretaris is benoemd mr. II. W. tl. Has, ou als 
2c. secretaris zal blijven optreden de heer I. Gos
schalk. 

Dc Burgemeester der hoofdstad is Eere- Voor
zitter. Wij vinden iu deze commissie 7 advo-
kalcn, 8 leden vau den gemeenteraad, 2 archi
tecten , l doktor on ccnigc voorstandc s cn be
oefenaars der industrie. Tot aller verbazing heeft 
geen enkele gemeente architect, werkbaas, noch 
aannemer; gcon onkel ingenieur, beeldhouwer, 
uuisikus, noch bestuurslid van eenige kunstbe-
vorderende weldadigheid- of onderwys vereeniging 
z U's geen enkel ontwikkeld ambachtsman, of 
hoofd van ccnigc ambuchtsverccnigiiig, in deze 
commissie zitting gekregen. Dc provincie zolfs 
is er zeer stiefmoederlijk in vertegenwoordigd, 
cn mag dc -.e commissie mei elk recht ccne BW-
ZONuEKE AMSTERUAMSOHE genoemd worden, die 
bij do ambacht-tand aanleiding tot opmerkingen 
en ergernis zul geven. Het is in hot belang dor 
tentoonstelling tc wenschen, dat ieder welden
kende , het zich zuouls de commissie zich uit
drukt , »tot eene zoele plicht maakt om (met 
haar) mede te werken tot verbetering van den | 

toestand der handwerkslieden , der spieren van 
den staat." 

Bij den openbaren brief, is gevoegd eene om
schrijving der tentoonstelling die uit zeven klas
sen zal bestaan , waarbij eene afzonderlijke klasse 
voor het onderwijs, tot onze groote verwonde
ring wordt gemist. 

Onwedersprekelijk valt voor deu Xederlund-
schcu werkman veel van het buitenland tc lee
ren , en als zoodanig kan de tentoonstelling hein 
veel nut opleveren. De spieren van onzen staat 
moeien zich echter niet spiegelen aan de zooge
naamde workmans-congrossen uit den vreemde, 
eu hot daar verhandelde, (b. v. op het in Zwit
serland laatstelijk gehoudens internationale con
gres van werklieden), gaan toepassen, want er 
worden reeds bier on daar van dio bandeloos
heid , in gedachten en voorstcllon, de treurige 
gevolgen gevoeld. 

De Nederlandsche werkman beware zijne deug
den en zijne nationaliteit, in kleeding en huis
honden. Hij passe met oordeel datgene toe, 
waarbij zijn heil is gewaarborgd , en zijn gezin 
cu stand wordt gebaat. Als hij zich zal weten te 
wachten voor het doen drukken en uitdeden van 
^overgevoelige beschouwinge", en hij geene toe
schouwende klaagtoonen" aanheft, als hem door 
de tentoonstelling den weg wordt gewezen om 
zooveel mogelijk partij van zijne inkomsten te 
trekken, dan heeft hij reden om tevreden tc 
ziju , en het doel ou streven "dat de borst door
gloeide van hen die het plan der Tentoonstelling 
opwierpen", lc roemen. De werkman behoeft 
en kan ook uiet veel hechten aan praal en pracht. 
Dc hoofdzaak ontbreekt hem daarvoor. Zijn hoogste 
streven behoort te zijn ons de loef af te steken 
aan onze naburen, want eerlijke wedstrijd en 
passende naijver zijn de zenuwen van den staat. 
Weet hij dat op eerlijke cn nederige wijze te 
doen , en daarbij te blijven een Nederlander in 
zijn hart, dan voorspelt zijn eigen arbeid hem 
groote voorspoed en geldelijk voordeel, vrede en 
geluk , hier cn later. 

Immers om beide zaken is het te doen en wordt 
iedere tentoonstelling gehouden , hetzij die in ol 
buiten Nederland plaats heeft. Veel geld ver
dienen en zeer gelukkig leven , dat is het stre
ven van bijna allen. 

— Naar wij vernemen , heeft het Bestuur van 
de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
ten behoeve dor internationale tentoonstelling, 
hier te houden, do som van I' 150 beschikbaar 
gesteld , om eene gouden medaille uit te reiken 
voor eenig uitmuntend voorwerp in de eerste 
klasse der tentoonstelling. Deze klasse betreft 
de woning van den werkman cn boerenarbeider, 
omvat de plannen en modellen daarvan cn van 
alle inrichtingen tc zijnen nutte, als: slaapste
den , waschhiiizen, onderdeden van constructie 
cn geschriften over de huisvesting. Wij wenschen 
dat het holdijk voorbeeld, door genoemde Maat
schappij gegeven, door vele andere kunst en 
industrie bevorderende instellingen moge worden 
nagevolgd ; ieder op haar terrein en met de mid
delen , waarover zij te beschikken hebben. 

Bo t t e rdam, 20 April. Heden had alhier bij 
enkele inschrijving de ondorhandsche uitbesteding 
plaats van den bouw van den spoorweg van 
lloxtcl tot Wezel, met de levering van de daarbij 
behoorende materialen en rollend materieel, voor 
welken spoorweg aau den heer W. II. van Meu-
keren, notaris alhier, concessie is verleend. Aan 
verschillende verzoeken om dc uitbesteding uit 
te sl ellen , kon door de directie niet moei' wor
den voldaan. Vijf biljetten van inschrijving wa
ren ingekomen cn werd aan de minste inschrij
vers , die tevens de voordceligste aanbieding had
den gedaan, de aanbesteding tocgewozon, zijnde 
do heeren Itobcrt Sharpe Sons en llcnder Son 
tc Londen. 

Groningen. Over den bouw van den nieu
wen schouwburg, door don heer Groncman ont
worpen , hoort uien in den laatsten tijd niet 
meer sproken en dc plek, waar hij zou verrij
zen , blijft onbebouwd liggen. 

Hot houten front van den bestaanden schouw
burg is op ongelukkige wijze opgelapt en dc pu
blieke verkoop, die daarvan geannonceerd werd, 
deed ons de hoop voeden, dat het nieuwe gebouw 
zou tot stand komen; die verkoop is echter in
getrokken eu wij vreezen daarom, dat de bouw 
vuu den nieuwen schouwburg opnieuw zal wor
den uitgesteld. 

I N G E Z O N D E N . 

Door heeren regenten der groote en kleine 
diüconie-sctioloti der Ncderduitsch-Hervormde ge
meente alhier, heeft II. Maandag, bij onder
linge inschrijving, de aanbesteding plaats gehad 
van den bovenbouw eener diaconieschool ineton-
derwijzerswoning en nanhoorigheden nan de Een-
drachtsstraat te dezer stede, en is dit work aan 
den minsten inschrijver, de heer W. A. Vrolijk, 
gegund voor de som van zesentwintigduizend 
vierhonderd vijfentwintig gulden. In den loop 
der voorgaande week is van dit bouwwerk do 
pnalfundooring met de fundamenten, hoofdriolen 
en opgaande muren, tot aan hot begin vau het 
trasraam, gereed gekomen. Die werken waren 
bij eene vorige besteding gegund aan de heeren 
Gebroeders Vermaas alhier, voor de som van zes
duizend driehonderd gulden en zijn geheel ten 
genoege der directie , binnen den daarvoor vast-
gestelden termijn, opgeleverd. 

Tot samenstelling dier fundcoring zijn, on
der nauwkeurig toezicht, bondordncgenenlachtig 
lijvige, groenen masten, van 15 el lengte, iu 
den bodem gedreven, die, zeer zeker, trots do 
weekheid van laatstgenoemden, weerstand zullen 
bieden aan den last ol' het gewicht vau het go-
bouw en het behoeden zullen voor leelijke 
scheuren of verzakking, welke gebreken , bij 
minder voorzorg, hier in do gebouwen steeds 
worden aangetroffen. Met evenveel genoegen als 
wij do deugdelijkheid der geleverde bouwstoffen 
en der gemaakte werken van tijd tot tijd gade
sloegen, namen wij kennis van het plan van den 
bovenbouw der school, omdat wij ook daarin be
speurden, dat het kapitaal voor deze stichting door 
den ui ihloii , onbekenden , maar daarom niet min
der hooggeachtcn gever aan heeren regenton 
verstrekt, op ccne alleszins juiste wijze wordt 
aangewend ; want, om zoo te spreken , doelma
tigheid, soliditeit en eenvoud betwisten elkander 
in het plan den voorrang, terwijl dc voorgevel 
symetrisch is en een krachtig aanzien hoeft; wel 
een bewijs, dat de heeren architecten Van Lim-
burgh en Van Vleuten zich beloond hebben voor 
de hen opgedragen taak niet alleen berekend te 
zijn , maar zich daarvan loffelijk hebben gekweten. 

Het grondvlak dezer school is ten naasten bij 
een quadrant, oene oppervlakte beslaande van 
517 ellen cn i s , door middel van glazen puien, 
in zes gelijkvormige even groote afilcelings- of 
klasse-scholen gescheiden. Aan de linker- en 
rechterzijden in verband met dio lokalen, — doch 
ongeveer dc helft lager dan zij — bevinden zich 
de sekreten en waterplaatsen voor de meisjes en 
jongens, ieder afzonderlijk , benevens kamertjes 
tot berging van bovenklecdorcn. 

Langs die beide zijden zijn breede paden en 
van achteren eene ruime, in tweefin gescheiden 
speelplaats gehouden, waardoor hot gebouw vrij
staat , zoodat ieder lokaal afzonderlijk van buiten 
benaderd kun worden en aan alle kanten licht 
cn lucht kan toetreden, waartoe dooi' het plaat
sen van een voldoend aantal beweegbare ramen 
zorg is gedragen. 

Al de schoollokalen zullen van het benoodigde 
water voorzien worden door middel eener pers
pomp met reservoir cn buizenleiding, terwijl 
heeren regenton cn architecten , naar wij verne
men , zich bevlijtigen, plannen in gereedheid te 
brengen om, zoo mogelijk, de luchtverversching 
der lokalen door aan te brengen kunsttoestellen 
te bevorderen en onderhouden. Gaarne huldigen 
wij die poging en wenschen dat genoemde heeren 
ook daarmede wel zullen slagen. 

Boven de twee schoollokalen , aan den open
baren weg of de Eendrachtsstroat uitkomende, 
bcvindon zich , in het plan , do woning van don 
onderwijzer en eene zaal voor heeren regenten, 
alleszins doelmatig gearrangeerd. 

Voorzeker, wanneer ook den opbouw dezer in
richting , hetgeen wel tc verwachten i s , goed 
slaagt, dan zullen heeren regenten oen verdien
stelijk werk tot stand gebracht hebben, Rotter
dam eene nutsinstclling te meer tellen en de 
milde gever een monument tut volksontwikke
ling en beschaving hebben doen oprichten, waar
voor hem den dank van het tegenwoordige en na
geslacht niet zal onthouden worden. 

Rotterdam, 21 April 180D. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 
AFDEELING IIOTTERDAM. 

In de vergadering van den 10 dezer werd me-
dedeeling gedaan van de navolgende ingeko
men vraag: ls hot bewijs te leveren dat onder 

alle omstandigheden het kruisverband sterker is 
dan andere verbanden cn meer speciaal dan het 
staande verband? Op een voorstel van den voor
zitter werd besloten in eene volgende vergade
ring die vraag te behandelen. 

Naar aanleiding van eene vroeger ingekomen 
vraag betrekkelijk het gebruik van dakvilt en 
asphaltpapier wordt door den heer llellingwout 
een monster van die stof aangeboden uit de fa
briek van Perigneaux, te Luik. Eeuige loden 
spraken zeer ongunstig over de door hen verkre
gen resultaten omtrent soortgelijke ilakhekleeding. 

De heer llellingwout vestigde de aandacht op 
oen voorschrift van ccne mélange tut het witten 
cn kleuren van muren, voorkomende in dc Ge-
werbehulle n". 2 vun 1800 en toonde zich , op ver
zoek van don voorzitter, bereid daarmede proe
ven tc doeu nemen en den uitslag nadir bekend 
tc maken 

Do heer Dupuiit bracht namens de daartoe be
noemde commissie rapport uit over het gebruik 
van hojle en gebogen ijzeren binten; hierover ont
stond eenige discussie. 

De beer Korndörffcr gaf een beknopt overzicht 
dor Russische bouwkunst I u exposeerde daarbij 
een 20-tal schoon gekleurde platen; ook werd 
dour genoemden heer ter bezichtiging aangeboden 
een folio werk met voortreffelijk uitgevoerde chro-
inolithogruphiccn: Geometrical and Homan mo
saics , encaustic tile pavements and enamelled 
wall decorations; de daarbij aangeboden mon
sters van die tegels, welke vervaardigd worden 
in do fabriek van do 11.11. Maw & Co., to Bro-
selev in Engeland, munten uit door hardheid, 
zuivere eu kantige bewerking; onbekendheid met 
dit materiaal, dat iu vele opzichten aanbevelenswaar
dig is en waardoor eenschoon effect kan worden 
teweeggebracht, is waarschijnlijke cn dor oorzaken, 
dat liet geene ruimere toepassing vindt. (') 

Dc heer Labrijn deelde een uittreksel' mede 
uit bet verslag van het Kon. Inst, van Inge
nieurs over de beton ayyloineré van Coignot. 

De Voorzitter deed eenige mededeelingen over 
het gebruik van beton in Frankrijk cn sloot daarna 
de vergadering. 

E R R A T A . 
In bel stuk «eene internationale tentoonstel

ling voor den werkman te Amsterdam", voorko
mende iu o". 10, komen de volgende drukfouten 
voor: 

bl. 05 kol. 3 reg. 32 v. o. staaf: afkeuring 
gegeven. A l ; lees: afkeuring gegeven, al 

bl. 05 kol. 3 reg. 30 v. o. staat: vuu deu boer 
G of als men nu, cnz.; lees: van den beer O. 
Als men nu, cnz. 

bl. 00 kol. 1 reg. 8 V. b. slaaf: begin vau 
Augustus; lees: begin van October. 

Correspondentie. 
De stukken, getiteld: «nog een woord over rio-

leering en benuttiging der afgevoerde stoffen" 
en creosoteeriny, zullen iu een volgend nummer 
geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. 

Varia. 
Nieuwe vloeistof voor het bestrijken 

van papieren dakbedekking. Nadat de dak
bedekking op de gewone wijze met eene laag 
stcenkolenteor is bedekt, wordt zij met eene 
vloeistof bestreken, bestaande uit gebluschten 
kalk. waaraan eenig zwavelzuur is toegevoegd. 
Hiertoe maakt men dc kalkmelk zoo dun, dat zij 
het voorkomen van afgeroomde melk heeft, en 
giet cr, ondoi voortdurend omroeren, het zwavel
zuur langzaam hij. Kalk, op deze wijze mot 
zwavelzuur vermengd, bezit oeno sterke neiging, 
om kristallen van zwavelzuren kalk (gips) af te 
zetten, zoodat men de vloeistof zonder dralen 
over bet met teer bedekte dak moot strijken; 
brengt uien daarover eene tweede laag steenko-
leutccr, dan ontstaat ecue fraaie blauwkleurige 
oppervlakte, dio zoor buigzaam is, niet afschilfert, 
en noch door hitte, noch door koude iets veran
dert. Bij deze bewerking wordt telkens eerst de 
zwavelzure-kalkmelK en daarna do eenigszins ver
warmde toer opgebracht en onder geonerlci om
standigheid mag eenige vreemde stof, zooals 
zand, stconpocder onz. toegevoegd worden, wijl 
daardoor de oppervlakte dof wordt. Hot verdient 
aanbeveling deze bewerking eenige jaren achter 
elkander tc herhalen. 

(*) De beer A. dc Wild, .Schecpniukcrslmvcu nlhier , is 
uitsliiittmd uircut vour bovciigeaociudc firma voor Ncdrrluiid 
i'ii zrjue Kolunicu, 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen 
Maandag, 241 A p r i l . 

fïronltigeti , ten t l ure, iloor de genie: lo. het één
jarig ouderhoud van de werken; 2o. het ée'ojarig onderhoud 
vau de kazerne-gehouwen enz.; 80. eene vcrwing van wer
ken eu 4o. het herstellen vau hruggcu; alles onder het be
heer der genie te Groningeu. 

Breda, ten II ure, in het hoofdwachtshui*; door de 
militaire genie: lo. het éénjarig onderhoud der werken; 2o. 
het éénjarig onderhoud vau de werken der kouiuklijke mili
taire akndemic ; So. het ééujarig onderhoud van de kazerue
gebouweu , enz.; en 4o. het herstellen van bruggen. 

Helder, ten II ure, iu dc directïckect biuueu het fort 
Erfprins, door dc militaire genie .• lo. het éénjarig onder
houd van de kazerne-gebouwen eu 2o. het éénjnrig ouder
houd vnu de aardewerken. 

Venlo, ten t l ure, in de kazerne auu dc Roe moudsche 
poo'rt: het makeu van eeue zweminrichting aldaar. 

IfiiBterdam, ten 12 ure, ter polder-secretarie vnu deu 
Binnendijkschen Baitenveldertehen polder: lo. het onder
bond gedurende 4 jaren en 8 maanden vau twee watermo
lens, twee bruggen, den duiker, de schutsluis cu deu over
haal, alsmede het polderhuis eu bij gebouwen; wijders het 
onderhoud der beschoeiingen euz., aau bovcngemelden polder 
behoorende, vnn 1 Hei 186'J tot uit. December 1873; 2o. 
het ceujarig onderhoud vnu ecue brug in den Ainsteldijk bij 
het kruid ma kerspad, ingaande 1 Mei 18fïü en eindigende 30 
April 1870, vervolgens het nmovecreu dier brug, dempen 
van water ouder die brug en de daaraan te makeu wnlbe-
lehoeilng. 

Dinsdag, 27 A p r i l . 
Delfl, teu II ure, in het bureau voor de schutterij bij 

den Doelen, door de militaire genie: lo. liet éénjnrig onder
houd vnn dc kazerne-gebouwen te Delft; 2o. liet éénjarig 
ouderhoud van de werken te Delft; So. het doen van her
stelliugeu aan de beschoeiing langs dc Stadsgracht, ten oos
ten van de artillerie stapel- en constructie-magazijnen iu de 
Houttuinen te Delft; en 4o. het doen van herstellingen aan 
het oud arsenaal nuu dc Geer te Delft. 

Gor lnehem. ten l l ure, iu deu Doelen: lo. het één
jarig onderhoud vau dc werken; 2o. het éénjarig onder
houd vnn dc werken te Asperen, te Everdiugcu cn aan het 
Spoel. 

'•-Gravetande, ten f l ure, teu raadhuize: lo. het 
bouwen van eeu nieuw gemeentehuis, waarvan tevens eeu 
gedeelte zul ibeuen tot een telegraafkantoor; en 2o. het aan
bouwen vun een kamer met eeu gang aau dc onderwijlen-
woning, alsmede van een gebouw, bestemd tot brnndspuit-
huis , wuaghuis en arrcstuiiteuknmer. 

'ti-llage, ten 12 ure, aun het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie vnu Staatsspoorwegen,: het bouwen 
van eene wachtkamer met bureau aau de wachterswoniug 
no. 53 bij de hnltc Wiudeshciiii cu deu aanleg van ecu be-
griud trottoir aldaar, ten behoeve van den spoorweg ,-an 
Arnhem naar LceuA-nrdcn. 

Wocimlag, 2» A p r i l . 
Kiemen, ten lo ure, in het gcinecntelaudshuis: lo. 

het verwen eu behangen vun 2 kamers iu het gciiieeutclnuuV 
huis eu 2o. het schoonmaken van dit gebouw. 

Leeuwarden, ten t l ' / 2 ure, ten randliuize: llerbttte-
ding van lo. het inrichten vuu de Oostelijke helft van deu 
KavaUertestal tot werk- cu bergplaatsen, voor de fabricage, 
kantoor eu woning vuu deu gemeente-architect en ceuc 
bergplaats van turf voor dc armen; 2o. het doeu van tim
mer- eu metselwerken, euz. voor dc pluatsïug, het gebruik 
CU de bediening van dc te leggen ijzeren draaiende voetbrug, 
ter plaatse waar vroeger de Verwersbrug heeft gelegen. 

T i e l , teu 12 ure, bij Van Gameren; het verhoogen cu 
verzwaren van een perceel rijubnnilijk ouder Liendeu, onge
veer lang 1862 cllcu. 

Zierikzec, ten 12 ure, ten gemeentehuize: het onder
houd gedurende drie achtereeuvolgende jaren vau de uur
werken met toebchooren der gemeente Zierikr.ee, vau 1° 
Mei 1869 tot ultimo April 1872. 

Vol lenl iovc, door liet dij ksbest uur vnn het 1° dis
trict iu Ovcrijsel s dc levering van 1.175 last tafel- of zni-
lcnbazult, in stukkeu vau 70 ïi 80 duim lengte, breed min
stens 30 duim cu dik vuu 17 tot 25 duim cu 2". U60 lust 
grove harde brik. 

Ilonderdag, 20 A p r i l . 
Amsterdam , iu het station vnu den lloll. UzerenSpoor-

weg: dc levering van 18,000 kubieke ellen grove gewasscheu 
grind, 

's-llnge, teu l l ' / a ure, aan het provinciaal bestuur, 
door de commissie vnu beheer eu toezicht over dc droogma
king der plussen iu Schieland: lo. het aaubreugen vau eeu 
steun berm vnu pluatzuud, langs dc noord- cu oostzijde van 
de begraaf plants der herv. gem, te Krnliugen, en het dem
pen vuu eeuige danrbij gelegen slooteu: 2o. het ouderhoud 
vau eeuige aarde- en rijswerkeu, uitgevoerd ten behoeve vau 
of staande iu verbaud met de droogmaking, gelegen iu dc 
gem. Nienwerkerk a,'d IJeel, Cupcllc a/d lJsel, Knüingeu 
en Hillegersberg, prov. Zuidhollind, van l Mei 1869 toten 
met den 30 April 1870; 8o. het onderhoud vau eeuige kunst
werken, uitgevoerd ten behoeve van of staaudc iu verbaud 
met de droogmaking, gelegen als voren cu gedurcude den-
zelfden termijn. 

Vr i jdag , 90 Apr i l . 
Middelburg, ten 10 ure, aan het prov. bestuur: het 

opruimen der telegraaflijn langs deu Kcttingdijk cu den zee
ën inlnagdijk vau deu polder Sclierpcnisse tot den kokerpaal 
te Gorishoek op het eiland Tholcn, bcuevcus het aanleggen 
eener tclegrnalliju van Zierikzec naar Üruiuisse. 

l ï e c r l r u l d e n b e r g , ten 11 ure, ten raadhuize: het een
jarig onderhond van de werken, onder het beheer der genie. 

Zwolle, ten 12 ure, naa het prov. bestuur: lo. het 
aanleggen ven elf perpendiculaire kribben nnn den linker 
oever vun deu Usel boveu Znlk tusschen dc peilraaieu 
102—I04j 2o. het aanleggen vau eene stroo maf wijzende küb 
nuu den rechter oever vnn den I.Tsel bij den boveumondvan 
het Ganzediep beneden de brug te Kampen, tusschen de 
peilr. 117, 118; eu 3o. het aauleggen vnu een vleugel berm 
ui 5 kribben , benevens het verlengen vau eene krib aan 
den rechter oever en van zes kribben aan den linker oever 
vau den Usel beneden Kampen, tusseheu dc peilraaicn 
120-122. r 

Zwol l e , teu 12 ure, aan het prov. bc-tnur: het vef- ** *. 
diepen van ecu gedeelte van het vaarwater tusschen dé Lei- ' ' V 
dammen aan de uitmonding van het Zwarte Water, aange
legd tot verbetering van het Zwolschc Diep. 
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Veendam, S ten urc, duor het bestuur ran hct water-
•chap het Vcendniimicr Beneden- Verlaat ten Benedenste Ver 
lauthuizo: lo. bet Iwinvcu vau cene nieuwe klapbnur, iu 
stede van de oude , over het Bcuedcnstc Uwarsdiep tc Vccn-
dam, met dc levering der materialen; 2o. dc levering van 
eene nieuwe Hat aau de Scholthuizcr Klipbrug tc Vcendam. 

Zaterdag, 1 Mel. 
K M , ten 11 urc, in hct ambtahuis: hct bouweu van 

ceuc kerk met toren tc Honioct, gemeente Valburg. 
Iltrlxlcrz-wuiti;. ten 12 urc, ten gcmcccutchuize: het 

gedeeltelijk afbreken vau ecu woonhuis tc Gorreilijk cu hct 
inrichten daarvau tot telegraafkantoor. 

Maandag, 3 Mei. 
Makkuin, teu 11 urc, in dc Prins, door het dijksbc-

stuiir vau ffonseradeeu Zuidcrzccdijkcn: het herstellen van 
onderscheidene werken der contributie, bestaande iu het ver
nieuwen van Dnhhcldwcrk, Kiitpaal- cn Handwerk. 

Dinsdag 4 Mei. 
Asten , ten M nrc, nan het provinciaal bestuur: het 

vernieuwen vnn dc draaibrug over het Mnllcgnt in den 
rijks grooten weg tc Dieppe]. 

Woensdag, 5 Mei. 
Mnvorcn, ten 11 urc, door hct dijkslicstunr vnu hct 

waterschap Hemelumer Oldephacrt cu aanhoorige zeedijken: 
lo. hct maken vnu verschillende perceelen heiwerk, cuz., 
aan dc zeedijken cu 2o. hct leveren vnn materialen. 

Donderdag, • Mei. 
Muck , door hct dijkslicstunr vnn Wijmhritscrndecls c. o. 

contributie zeedijken: de levering vuu diverse materialen. 
Donderdag, 13 Hel. 

'••Hage, ten 12 nrc, ami liet ministerie van binncul. 
znkcu: hct maken. levcreu cu stellen vnu den ijzeren bo
venbouw van ccuc draaibrug over hct h a u l door Walcheren 
hij Middelburg. 

•-Hage, teu 12 ure, aan liet ministerie van binnenl. 
zaken: liet iiinkcn vnu borstweringen, steiiuinurcu cn plin
ten met toebchooreu , on ilc lnndlioofdcu en pijlers van de 
brug over dc Waal hij Zalt-lioiiiiiicl. 

Afloop van aanbestedingen. 
's-llagc, 12 April: lo. hct verrichten van baggerwerk 

iu liet bed ilcr Nieuwe Merwede: P. Langevcld, Hardinx-
vcld, u f 0.50 per kub. el met vervoer cu 1 f 0.54 per kub. 
el zonder vervoer; I. v. i. Velde, tc Slicdrccht, i /' 0.44 cu 
a f 0.40; K. Hot, idem, a ƒ 0.43 cn ü ƒ 0.38; It. F. dc 
firout, tc Giesscudam cu h. Versteeg, te Ilardinxvchl, 
ü f 0.34 per kub, cl met eu ü / 0.32 per kub. cl zonder ver
voer; 2o. hct lichten cn opruimen van twee iu dc Merwede 
tegenover Slccnwijk, gezoukene vnartuigcu: A. v. d. Tak , te 
Gocderccdc , ƒ 5600; A. dc Geus, tc HardinJveld, / 4.100; 
J. dcBlom, tc Gorinchcm r*8890s 3o. dc aanleg ecucr telc-
granllijn met één draad over Wateringen tot Maassluis: 
11. Hots , tc 's-IIagc , / 2248; .1. C, W. Sclie.ll, tc ltottcr-

dnm, f 1910; 1'. vnu Ksscn, te Houtrijk cu l'olancu, f 1537 ; 
M. Zondag, tc ltottcrdain, f 1490. 

Dordrecht, 12 Apri l : lo. hct verhoogen vnn ecu ge
deelte vnn deu kaaimuur langs dc kuolhnvcn: C. J . Schotel, 
aldaar, ƒ 2235; 2o. hct herstellen vnu dc beschoeiingen hij 
dc Blnanwpoort dcllooiknilc cn nan tic Sluisbrug, A.IIogcr-
zcil, aldaar, f 1247. 

Mclxlawlcr, 13 April: hct bouweu vnn cen nieuwen 
toreu tc Ke; ingekomen II inschrijviiigshiljcttcn, als: G. S. 
Sntainn, tc l'icterajl, ƒ 8999; II, Kldcring c. s., tc Sua-
meer, 8 00, .1. K. Gaastcrland, tc Ke, f8000; J. S. Bocrsmn, 
idem , f 7985; l i . Jougcdijk, te Tcrnaard , ƒ 7809 ; D. U. 
I'nlstra, tc Haiituin , / 7800; K. Dijkstra, tc Ec, J 7700; 
S. Jougcdijk, tc Holwerd, f 7597; J. W. Uooijcnga, te 
Metslnwicr , ƒ 7ö!!0; .1. K. Pijnakker , tc Kollum , /" 7500; 
D. en M . .1. Zijlstra. tc Ee , f 7440. 

'n-llage, 13 April: lo. het maken vnn afrastering tot 
afsluiting van sommige gedeelten van den spoorweg tusschen 
Harlingeu cu Izjcuwnrdcn , aangenomen door den neer J. 11. 
Keijzcr, tc Leeuwarden, voor /' 12,884 cn 2o. hct omnangen 
vim overweghekken tusschen Hnrlingcn eu Winschoten, 
aangenomen door den heer l i . R. Dijkstra, tc .lonrc, voor 
A 224. 

Haarlem , 13 April: lo. het verdiepen van een gedeelte 
vnu het Nooril-IIolIandsch knuanl: minste inschrijver, dc 
heer G. Schalk, tc Buiksloot, voor /' 13,400 ; 2o. het gedeel
telijk vernieuwen cu herstellen van dc boden duklicdekkiug 
vau het Oost-ludisch Hinuciihuis tc Amsterdam: minste 
inschrijver dc heer T. W, Hessen, tc Amsterdam, voor/"2268; 
cn 3o. hct doen van eenige herstellingen non de zeewce-
ring vnn hct kustlicht tc Durgcrdam (hoek van hct IJ): 
uiiustc inschrijver de heer E. H . Hrockmeicr, te Amsterdam, 
vooor f 994,50. 

Haarlem , 13 Apri l : hct herstel vau drie groote polder-
bruggen iu den Ilnnrlcmmcrmccrpolder: miuste inschrijver 
de neer b. Kieviet, te Haarlemmermeer, voor ƒ 4425. 

Nlcuir-Anpelaclia, 14 Apr i l : hct houwen vau ccuc 
kerk. Ingekomen 7 biljetten, als: J. A. Nijliult, tc Idznrd, 
ƒ 13,794; II. Stcltmn, te ürngtcn, f 11,844; I,. Zijlstra, 
idem, f 10,998; ff. v. d. Velde, idem, /" 10.391 ; J . Jansen, 
tc Ureters, ƒ10,200; S. Fostlnima, te Oosterwolde, ƒ 9500; 
J. Wiutcrs, tc Gorrcdijk, f 9449. 

Gorliirlicili, 14 Apr i l : dc levering vau: tt. 30,000 
stuks kub. vonnig behnktc Stenzclbcrgcr kelen, b. 1500stuks 
dito hnlvc keien, c. 930 stuks behnktc lnugc of knntkcicn, 
cu </. 100,000 stuks getrokken straatklinkers; perc. a.—r. 
wns ingeleverd ecu biljet dnt echter niet is aangenomen daar 
het monster niet voldoende wns; perc. d. II. Rcijcrs, tc Hn-
gestcin, il J 11.99; 1. Huiler JJzu., te Gorinchcm, a ƒ 12.24; 
W. G. van lleukclum, tc Doorncuhurg, a ƒ 1158; Firma 
Wed. v. Kllijk, tc Zalt-Honimel, ƒ 11.95. 

Leeuwarden, 14 April: het inrichtcu van cen gedeelte 
van den Kavallcricstul tot werk- cn bergplaatsen voor de 
fabricage, kantoor co woning vnn den gemeente-architect en 
cene bergplaats van turf voor de armen. Dc laagste inschrij
ving ad J 9,005, wns van den heer S. Knicpstrn, nnu wien 
liet werk niet is gegund. 

'S-IKIHCII . 15 April: het vernieuwen vau den gcinctsel-
deu kademuur, nnu den smnllcu liavcuknut, aangenomen 

. -'.jdoor den heer A. de Hul, aannemer aldaar, voor f 29,947. 
'•ullage, IS Aprill hct maken vau ccuc vnstc brug iu 

dcji Hadssingcl tc Utrecht, voor den spoorweg van utrecht 
ii|arlBoxtcl. Daarvoor waren 18 biljetten ingekomen. De 
iiiinrte inschrijver was dc lieer J . C. Slehc te Haarlem, voor 
O/UOO. 

uldcn, 15 Apri l : hct verbeteren vau den haven tc 
door middel vnu lcidammcn. lugekomcu 10 bil-
trwyl dc miuste inschrijvers waren de heeren D. 

*V,Jkc"5uji Tjortelcu cn I. G. Meijer, te Amsterdam, voor 

Leeuwarden, 16 April : lo. hct bouwen ecucr vnstc 
brug , met stcenen landhoofdeu eu vleugels, ter vervangiug 
van bet Uninwoudstcrbrugje, in den bcgriuricu trekweg vnu 
Dockum naar Stroobos: A. L, vnu der Werll, te Dokkuin, 

J 1820; 2o. het onderhond der haven* eu zeewerken te Har-
lingenen der havcuwerken tc Makkinn, van den l Mei 1869 
tot deu laatsten Anril 1870; A. L Kool, tc Makkum / 2890; 
8o. het onderbouu, enz,, van den Statcndijk: gecne iu-
schrijvers. 

Kaarden , 17 April : hct iuriebtcu van ecu lokaal iu hct 
arsenaal tot berging vnn tuigen. Aangenomen door den heer 
.T. D. Hnfeu , voor f 79». 

Maastricht , 20 April: hct éénjarig onderhond vau dc 
kazerne en andere rijks gebouwen , ouder hct beheer der 
genie; nnngenomen door den heer .). Kliju, tc Maastricht, 
voor ƒ 5000. 

'ft-ilagc . 21 April: hel onderhouden gedurende één jaar 
vnn de werken tot verbetering van den waterweg van Rot
terdam naar zee, ingaande l Mei 1809 en eindigende deu 
oil April 1870. Daarvoor waren acht biljetten ingekomen. 
Minste inschrijver was de heer P. A. Hos, tc Sltci]ree!it, 
voor ƒ 22900. Dc hoogste inschrijving bedroeg eene som 
vau f 4""' 42740. 

Advertentiën. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEU

WARDEN gedenken op Zaturdag den 1 Meii8G9, 
des voormiddags le H ' / 2 tere, ten Raadhuize 
aldaar, in het openbaar aan tc besteden: 

Het leveren van 30 stuks G E G O T E N 
I J Z E R E N L A N T A A R N P A L E N , 
voor de Straatver l icht ing i n die Ge
meente. 

De voorwaarden dezer besteding liggen (uitge
nomen des Zondags) van des morgens 9 tot des 
avonds 0 uur voor de gegadigden ter lezing aan 
de Gemeentelijke Gasfabriek te Leeuwarden, al
waar tevens liet model ter bezigliging is. 

Dc inschrijvingsbillctten moeten uiterlijk op 
Vrijdag den 30 April c. k. ingeleverd worden ter 
Secretarie der Gemeente. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
DIRK ZEPER, Burgemeester. 
DE SWART, Secretaris. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET H. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN 

SASSENHEYM BIJ LEYDEN is voornemens op 
Maandag den 3'L T N Mei 1809, des middags ten 
12 ure, in hct Bruine Paard aldaar, aan te be
stellen : 

He t B O U W E N v a n eene K E R K en 
T O R E N naar de plannen ontwor
pen door den Arch i tec t H . J . V A N 
D E N B R I N K te D r i e b e r g e n . 

De teekeningen en voorwaarden van aanbeste
ding liggen ter inzage in bovengenoemd lokaal. 

De Bestekken, die a f I ta bekomen zijn in 
den Boekhandel van de Wnn. J. R. VAN KOS-
SUM te Utrecht, liggen ter lezing tc Leyden in 
den Burg, te Botterdam in hct Neerlamhch Wa
pen, te Amsterdam in hel Vosje, te Arnhem iu 
de Harmonie en te Utrecht in den Liggende Os. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen, Consoles, Falbala's, Ba-
lusters , Ventilators, Kruizen voor Kerken 
en Orafteekens, Aloës , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Zink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN tc 
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 & C°. te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van dc 
Heeren VILI.EROY & BOSCH te Metllach aan de 
Saar; V U U R V A S T E S T E E N E N , GIPS, 
G E B A K K E N BUIZEN, SCHOORSTEEN-
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 ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN m DER POT, 
te. Rotterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende : 

De ondergeteekende, aannemer van publieke 
werken te Zwolle, verklaart door dezen, dat hij 
aan onderscheidene weiken heeft gebezigd de 
Portland-Cement van de Heeren DIJCKER
HOFF & ZONEN te Biebrich cn geleverd door 
den Heer JAN VAN DER POT te Botterdam , 
door tURSchenkomst van zijnen Agent voor Zwolle, 
de lieer P. TEN ZWEEGE, en dat dezelve de 
voorkeur verdient boven alle andere door hem 
gebezigde Cemcntsoorten, als zijnde na genomene 
proeven gebleken, dat deze Cement is van zeer 
deugdzame hydraulische eigenschappen, cn ge
vende met bijvoeging van veel zand nog zeer 
sterke verbindingen, alsook dnt dezelve zeer ge
schikt is tot het trekken van lijsten cn het ma
ken van ornamenten. Zoodat aan de Burgerschool 
te Zwolle ongeveer 150 vaten door hein met 
voordeel zijn gebezigd, weshalve hij deze Cement 
gerust aan ieder durft aanbevelen. 

Zwolle, 24 September 1808. 
(was get.) B . II. T U O O S T K H . 

MAGAZIJN en FABRIEK 

van Optische, Mallicnintliisclic enPhysische 

I N S T R U M E N T E N . 
AUNHEM, RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru-
menten nun. Waterpas-Meetkruizen en 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metallieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

C. SCHEIDT te M. GLADBACH, 
beveelt zich aan voor het Beschilderen van 
Plafonds en Wanden van Zalen, enz., in 
publieke en particuliere gebouwen. 

Onder de hier te lande verrichte werken be
hooren o. a. het schilderen der plafonds en wan
den in de Staatsspoorweg-stations te Venlo cn 
Utrecht, waarover de heeren Eerstaanwezende In
genieurs VAN DEN BERG cn VAN DIESEN hunne 
schriftelijke tevredenheid hebben betuigd cn het 
schilderen der plafonds in eenige particuliere 
gebouwen nabij Arnhem, waaromtrent dn Archi
tecten VAN GENDT te Arnhem zich bobben be
reid verklaard inlichtingen te verstrekken. 

D E U l i i l l l . U i i M . l l i : 
ÜEIHENTSTEE N-F A B R I E K 
is verplaatst van DELFSIIAVEN naar de Ge
meente * Sï l . l i : \EMk V bij D E L F T . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij « KBil". B. P O T , te Elshout a/d. Kinderdijk, 
b i j wie reedH AOO r o e d e n g e u m a k t z i jn v n n verNChi l l cnde l eng ten 

tot 1 0 » 4niHt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 1 0 — 1 4 jaar 

gemalen hebben. 

Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". tc Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Tierde jaargang. 5°. 18. 

imdijil (innM iedirti Iiltrui tij 
O. A . TIIIRMR te Arnhem. 

Priji'nr 3 l u r i n frmrop.p. ƒ 1.65. 

1 Mei 1869. 

Iu ikilltnt lick IMf « l jlir|i>(. 
Uwtlltiël klllu / -.10 MT|MHU re|il 

M /-.li tur U{tl u eu !°. 

WEEKBLAD voor ARCHITEOTEU, JJ"GEHEÏÏR,S, PABRIKAFTEI, AATOMERS 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 DOESBUBGH, C. J. VAN DOORN, D. GR0THB, J. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. ff. R00RDA VAN EÏ8INGA, II. P. VOGEL. 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

NOG EEN WOORD OVER RIOLEER1NG EN BE
NUTTIGING DER AFGEVOERDE STOFFEN. 

Wij staan voor eeae algemeene kwaal, het 
gevolg dor miskenning van cene op zich zelf 
voor icdor verstaanbare en onwodcrsprekolijkc 
vfiinrliciil: do bodem kan niet to gelijk diouon 
als bergplaats voor vuil on als bron van zuiver 
drinkwater. Wil mon hot corsto, men zooko 
daarin niet naar hot laatste. Verlangt men hel 
laatste, men zie van hel eerste af. 

(Rapport aan don Koning van de Com
missie tot onderzoek van drinkwater.) 

In de N " . 3 6 en 37 van Be Opmerker van hct 
jaar 1868 komt een artikel voor nover de riolee-
ring der steden", dat ik met zeer veel belangstel
ling las, en dat naar mijne mcening zeer be
langrijk is. 

In dat artikel staat: 
iiBij eene grondige cn algemcene kennis van 

onze Hollandsche huizen, welke alle cene lozing 
op de riolen hebben, is zeker wel het uitvoer-
baarste middel, alle vuil (ik onderschrap) on
middellijk af te voeren, en de riolen zoo in te 
richten, dat ze geregeld afstroomen." 

Een weinig verder zegt de schrijver: «Uit cen 
bouwkundig, evenals uit een administratief oog
punt, meencn wij ons met de waarde voor den 
landbouw minder te moeten inlaten." Hij merkt 
op dat, als de afgevoerde stoffen waarde voor 
den landbouw hebben, er zich wel eene maat
schappij zal opdoen , die zich met den aanleg en 
de exploitatie zal belasten. Ik geloof dat toch bij 
het ontwerpen van een goed rioolsystecm ook 
die zijde van het vraagstuk hare eigenaardige be
langrijkheid heeft, en een groote factor kan zijn 
in dc omstandigheden, die een plan van riolecring 
doen slagen of mislukken. 

De zorg der gemeentebesturen behoeft zich niet 
verder uit te strekken dan tot den afvoer der 
rioolstolleii langs goed aangelegde wegen tot bui
ten de kom van de gemeente; maar zal die af
voer mogelijk blijven en niet hinderlijk worden, 
dan is het wel duidelijk, dat van dc plaats, waar
heen de gemeente ze voert, zij weder weggevoerd 
moeten worden. 

Bij mij was bij hct lezen der vele stukken over 
dc rioleering, afvoer enz., dikwerf dc gedachte 
opgekomen: 

Afvoeren, wegvoeren is goed, maar waarheen 
en hoe op den langen duur ? De landbouw heeft 
toch niet gedurende het geheele jaar onophoude
lijk mestaanvoer noodig. Er zijn geheele tijden, 
dnt men daarvoor niets kan gebruiken, en toch 
de afvoer uit de steden moet eiken dag, onafge
broken het geheele jaar door plaats hebben. 
Waar moet men daarmede dan blijven in de tij
den, dat de meststof voorden landbouw niet bruik
baar is 1 

Kunstmatige behandeling der af te voeren stof
fen maakt in den regel ze te kostbaar. Eene op

lossing van dc zoo even genoemde mocielijkheid 
meen ik te hebben gevonden in eun artikel van 
de Annalcs d' Hygiene Publique et de Medicine 
Legale van Januari 1868 J[No. 57 . 

Het door mij bedoelde jrtikel handelt over het 
gebruik van hct rioolwater van Londen. Het is 
geschreven door den heer De Freycinet, mijnin
genieur in Frankrijk. , 

Van de in dat artikel Vermelde zaken wil ik, 
omdat ik geloof dnt het nog maar weinig hier 
bekend is, den voornaamaten inhoud mededeelen, 
en daardoor de aandacht vestigen op eene maat
schappij, dio tot stand is gekomen toen dc riolee
ring van Londen was voltooid. 

Deze Maatschappij heeft haar aanzijn juist le 
danken aan dc toen zich openbarende dringende 
behoefte naar wegvoering op andere wijze dan 
uitstorting in dc rivier, van de uit de stad ver
zamelde rioolstoffcn. 

De gezondheidstoestand, zoo nauw bij goede 
rioleering betrokken, zal dus niet de zijde van de 
quaestie zijn, die ik zal behandelen; evenmin de 
bespreking of vergelijking der verschillende voor
gestelde middelen, om het vuil op te zamelen. 
De aanhaling uit het artikel in No. 3 6 van De 
Opmerker, die ik hierboven heb geplaatst, drukt 
mijne mecning daaromtrent uit. 

Ik wil in het volgende, op het voetspoor van 
het door mij genoemde stuk van den heer Frey
cinet, voornamelijk die zijde van hct vraagstuk 
beschouwen, die betrekking heeft op het weg
voeren cn hct vinden van cen nuttig debouché, 
der dagelijks opgeleverde en verzamelde hoeveel
heden rioolwater. Met den naam rioolwater zal 
ik de vermenging van het vuile water met de 
faccalc stoffen, verstaan. 

Systemen, om deze twee zaken ieder afzonder
lijk af te voeren , zijn in mijn oog zeer kostbaar, 
op den duur niet uitvoerbaar, dnar de gebruikers 
ze niet gescheiden zullen houden, en bovendien 
is de scheiding onnoodig. 

Hot zij mij vergund tot recht begrip van het 
nu bestaande, en in mijn oog bewonderenswaar
dig geheel, waarop de rioleering van London cn 
de afvoer der opgevangen hoeveelheden geschiedt, 
kortelijk een npercu te geven van de hoofdtrek
ken van het riool-systeem zelf van deze groote 
stad, om daarna des tc gemakkelijker te kunnen 
aanwijzen, hoe men hct verzamelde rioolwater 
wegvoert en eene nuttige bestemming geeft. 

Welke verschillende perioden heeft de zaak 
iler rioleering van London doorloopen, vóór het 
tegenwoordig systeem toegepast is? 

In 1 8 5 6 waren nagenoeg alle plaatsen voorzien 
van riolen, die onder den grond het vuile wa
ter cn dc faecale stollen afvoerden. De beerput
ten waren over hct algemeen nagenoeg allen 
opgeruimd. 

Die riolen loosden in de Theems. Het effect 
is bekend. De lager gelegen huizen ondervonden 
grooten last wanneer er bij vloed cn als de mon
den der met laagwater lozende riolen gesloten 
waren, tengevolge van hevige stortbuien, een sterke 

toevoer van de hooger gelegen gedeelten der stad 
plaats had. Maar boven alles leverde de ontbin
ding en verrotting der afgevoerde zelfstandighe
den zulke schadelijke dampen, en werd het Theems-
water zoo bedorven dat de toestand onhoudbaar 
werd. In het begin van 1856 werd door de Me
tropolitan Board of Works het plan vastgesteld, 
waarnaar de afvoer van het rioolwater zou plaats 
hebben. 

Daarbij werd voldaan aan de volgende hoofd-
vereischten. 

Al het door dc riolen afgevoerde, benevens 
al het regenwater wordt opgevangen. In plaats 
van den door den vloed telkens gestremden af
voer, moet een voortdurende afvoer plaats heb
ben , waardoor verstoppingen der riolen voorko
men worden. 

Het rioolwater moet zoover weg geloosd wor
den op de rivier, dat de vloed het niet weder 
naar de stad kan brengen. Ter bereiking van 
een en ander moet niet dan in de hoogste nood
zakelijkheid kunstmatige beweegkracht aangewend 
worden. 

Hét zij genoeg, zonder in details te treden, 
het volgende omtrent de hoofdtrekken aan te 
stippen. 

In het op heuvelen gebouwde Londen heeft 
men aan iedere zijde van de Theems drie hoofd
kanalen gelegd op drie verschillende hoogten. 
Deze hoofdkanalen snijden, daar hunne richting 
evenwijdig aan de Theems is, alle naar de r i 
vier bestaande riolen, af. Aan het beneden- of 
oostelijk einde der stad vereenigen zich zoowel 
benoorden als bezuiden de Theems de drie op 
verschillende hoogten aangelegde hoofdkanalen op 
verschillende punten tot één afvoerkanaal. 

Deze laatste afvoerkanalen brengen het riool
water naar reservoirs op 22 mijlen van London 
Bridge gelegen, waaruit het tweemaal per dag 
gedurende ruim twee uur tijds in de rivier nf-
vloeit. Bij het begin van de eb laat men die 
uitstrooming beginnen. 

Het rioolwater van het laagst gelegen hoofd
kanaal op eiken oever wordt, in het afvoerka
naal , waarin de drie hoofdkanalen vereonigd wor
den, opgepompt, en wel op den noordelijken oever 
11 el hoog, op den zuidelijken oever 6 el hoog. 

Door de lagere ligging van het zuidelijk afvoer
kanaal , moet aan den benedenmond bet rioolwa
ter andermaal opgepompt worden ter hoogte van 
7 cl in het reservoir, ten einde tyj het begin 
van de eb te kunnen afstroomen. 

De kanalen zijn cirkelvormig. Na vele proe
ven heeft men gezien dat het minimum der snel
heid, die het rioolwater moet hebben, om voor 
verstoppingen gewaarborgd te zijn, is eene snel
heid van 0 .67 el per seconde. Hierop zijn de 
hellingen der kanalen berekend. 

De afmeting van elk gedeelte kanaal is natuur
lijk berekend in evenredigheid van hetgeen daar
door moet afgevoerd worden. 

Men heeft te London gerekend op een' afvoer 
van 142 kan per dag cn per inwoner- Dit geeft 
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met 25% vermeerdering voor het geval van uit
breiding der stad; als af te voeren hoeveelheid 
345,000 kubiek ellen voor het noordelijk en 155,000 
kubiek cl voor het zuidelijk deel per dag. 

Rekenende op een' afvoer van 1.300,000 kub. 
el regenwater in 24 uur, heeft men in sterke 
regentijden op een' mogelijken afvoer gerekend 
van 1.800,000kubiek e l , waarvan 1.150,000 ku
biek el voor den noordelijken en 650,000 kubiek 
el voor den zuidelijken oever komen. 

Voor stortbuien, wanneer de riolen niet alles 
zouden kunnen verzwelgen, heeft men zijdelingsche 
afleidingen naar de Theems gemaakt. Niet anders 
dan bij uitzondering zal hiervan gedurende enkele 
dagen van een geheel jaar gebruik gemaakt be-
hooren te worden. 

De aanleg dezer werken, in Januari 1859 be
gonnen, is nu voltooid. 

Zonder de schryver in de door een kaartje op
gehelderde beschrijving van de verschillende dee
len van dit reusachtig werk te volgen, zij de 
opgave van deze meest belangrijke cijfers hier 
genoeg. 

Het hoogste afvoerkanaal op den noorderocver 
is lang 14 mijlen, en voorziet in den afvoer van 
2600 bunders. De diameter is 1.20 tot 3.40 el. 
Dikte van het metselwerk 0.20 tot 0.70 el. 

Bij de vereeniging met het hoofdkanaal dat op 
middelbare hoogte ligt, is een reservoir gemaakt, 
waaruit men door het openen en sluiten van schui
ven het rioolwater zoowel zijdelings naar de Theems, 
als door het afvoerkanaal naar het reservoir kan 
doen vloeien. 

Het op middelbare hoogte gelegde hoofdkanaal, 
dat men zoo laag mogelijk gelegd heeft, omdat 
de inhoud van het lage hoofdkanaal opgepompt 
moet worden, en dit dus zoo klein mogelijk moest 
gemaakt worden, is 15 mijlen lang, en voorziet 
in den afvoer van 4500 bunders. 

Het lage kanaal is met de spruiten of neven
takken 29 mijlen lang, en voert het rioolwater 
direct of indirect af van 6500 bunders. Van 3700 
bunders namelijk zal dit water daarin moeten 
worden opgepompt. Aan het benedeneind staat 
het stoomtuig, om het rioolwater 11 el op te 
pompen. Dit stoomtuig bestaat uit 8 stoomma
chines van 1140 paardenkracht nominaal, bediend 
door 46 stoomketels. 

Men heeft berekend, dat door de goede inrich
ting der machines de kosten van oppomping van 
150 kubiek el ter hoogte van één el slechts een 
halve cent zouden bedragen. Men moet als maxi
mum 27,000 kubiek el per uur, ter hoogte van 
14 el oppompen. 

Tegenover de kosten van aanleg en oppomping 
staat het voordeel dat men een' aanhoudenden 
stroom in het kanaal verkrijgt, waardoor verstop
pingen worden voorkomen. 

Het groote afvoerkanaal beneden de vereeniging 
der drie hoofdkanalen is 8800 el lang, en bestaat 
uit verschillende afdeelingen. Door eene inge-
nieuse inrichting kan men het rioolwater uit het 
afvoerkanaal, behalve in het reservoir ook direct 
in de Theems laten afvloeien, zoodat, terwijl het 
reservoir geledigd wordt, ook de uitstrooming van 
het afvoerkanaal onafgebroken plaats heeft. 

Het reservoir is 4 bunders groot en overdekt 
met gemetselde gewelven. De beschrijving der 
inrichting daarvan zou te uitgebreid worden voor 
dit weekblad. Belangstellenden verwijs ik dus 
evenals voor uitvoeriger beschrijvingen in het 
algemeen naar het door mij genoemde tijdschrift
artikel. 

Wat de hoofdkanalen op den zuideroevcr aan
gaan, zij het genoeg hier te vermelden, dat het 
hoogste en het op middelbare hoogte gelegen 
hoofdkanaal in den afvoer voorzien van 5000 bun
ders. Het laagste hoofdkanaal is 16 mijlen lang 
en voorziet insgelijks in den afvoer van 5000 
bunders. 

Aan het benedeneind van het laagste kanaal 
staat een stoomtuig, bestaande uit 4 stoommachi
nes, ieder van 125 paardenkracht. Zij kunnen 
des gevorderd 48,000 kubieke el per uur op
brengen. 

Het afvoerkanaal, waarin zich de drie hoofdka
nalen vereenigen , heeft 3.50 el middellijn, en 
is 12 mijlen lang. Op enkele plaatsen ligt dit 
kanaal 23 el onder den beganen grond. 

Aan den benedenmond staat tot oppomping in 
het op den Zuideroever gemaakte reservoir een 
stoomtuig, weder van 4 machines, ieder van 125 
paardenkracht, die het water van 3 tot 9 el op
brengen, afhankelijk van de waterspiegels en het 
afvoerkanaal en in het reservoir. De oppervlakte 
van dit laatste is 2.6 bunder. 

De werken voor de rioleering bestaan dus, be

halve de bestaande riolen, die dc taecala stollen 
en het vuile water uit dc wijken of huizen naar 
de groote kanalen voeren, uit een lengte over
dekt kanaal van groote afmeting van 132 mijlen, 
stoomtuigen van 2380 paardenkracht en twee zeer 
groote reservoirs. 

Het maken van dit werk vorderde circa 50 
millioen gulden en 8 jaar arbeid, na een tien
jarig tijdperk van bespreking en bestrijding. 

Uit dit laatste ziet men, dat niet alleen in ons 
land groote en afdoende verbeteringen lang be
sproken en overwogen worden. 

Na deze korte uiteenzetting van het systeem 
van rioleering, waarbij, zooals men ziet, het begin
sel was aangenomen, om het rioolwater in de 
Theems te brengen, ga ik nu over tot de ver
melding van de aanwending van dat water; want 
zooals bekend is, deden zich de nadeelen van 
dit met vuil bezwangerde water van de Theems 
al ras gevoelen. 

Het vraagstuk hoe dit rioolwater, dat zoo kost
baar voor den landbouw is , gebruikt kon wor
den , drong zich meer cn meer op den voorgrond. 

Op de oplossing aan dot vraagstuk te ge
ven , vestig ik de aandacht van hen, die zich 
met de rioleering der steden in Nederland bezig 
houden. 

De geheele tot nu toe omschreven inrichting is 
gemaakt, met het oog op den afvoer van het 
rioolwater, dat zonder behoorlijke verwijdering 
schadelijk is voor de gezondheid. 

Uit een economisch oogpunt beschouwd, doet 
de vraag zich op: zal men die hoeveelheid riool
water, die voor den landbouw waarde heeft, door 
de vruchtbaar makende bcstanddeelen, die het be
vat, zal men dat, zeg ik, laten wegstroomen in 
rivier of zee? 

De schatting der waarde van het. rioolwater is 
zeer verschillend al naarmate van het standpunt, 
waarop men zich daarbij plaatst. Onderstel dat 
de landbouwer het rioolwater kan gebruiken wan
neer hij wil, en zooveel hij wil, en bet is duidelijk, 
dat de waarde veel grooter is, dan wanneer hij 
dat water altijd door moet ontvangen, en boven
dien in die mate, waarin men het hem toevoert. 

Als men in het eerste geval voor het meststof 
bevattende water misschien 10 cents per kubiek 
el zou willen betalen, is het in het tweede ge
val niets waard, en is het van de hand zetten, 
het mogen uit laten stroomen, eerder een dienst, 
die bewezen wordt aan den afvoerder, dan een 
voordeel voor hem, die het op zijn land ontvangt. 

In Engeland zijn nauwkeurige onderzoekingen 
gedaan, hoe men het rioolwater, dat door geen 
in het groot toepasselijke kunstmiddelen voldoende 
gezuiverd kan worden, om weder in drinkwater 
te worden omgezet, hoe men dat water, dat in 
rivieren verondiepingen, schadelijke uitwasemin
gen enz. veroorzaakt en de visch doodt, kan om
zetten en aanwenden tot nuttig gebruik, zoodat 
het ten slotte na afscheiding der meegevoerde 
stoffen weder goed drinkwater wordt. 

Daarbij is gebleken dat de grond en de wortels der 
planten het rioolwater zeer spoedig van de nadeelige 
zelfstandigheden ontdoen cn het omzetten in goed 
water. 

Het rioolwater moet dus over dc gronden ver
spreid worden. Een der meest positive resulta
ten van het ingestelde onderzoek is, dat het 
rioolwater moet aangewend worden in den staat, 
waarin het de riolen verlaat. 

Kunstmatige afscheiding der stoffen, waarmede 
het vermengd is, maakt de meststof te kostbaar. 

Men moet dus dc terreinen met het rioolwater 
zelf bevloeien. — In 1865 kwam eene Maatschappij 
tot stand, die de nuttige aanwending van het 
langs den Noordelijken oever van do Theems af
gevoerde rioolwater ten doel had. 

Met het oog op de onmogelijkheid voor de be
bouwde landen, om voortduicnd dc bevloeiing met 
rioolwater te ontvangen, heeft men zich twee
derlei doel voorgesteld; het bevloeien en bemes
ten van de bebouwde landen, wanneer dit noodig 
is en de eigenaar het verlangt, en het bevloeien 
en bemesten van woeste of onbebouwde streken. 

In Engeland heeft de genoemde Maatschappij 
dc uitgebreide stranden van de Noordzee gebruikt, 
om het niet voor den landbouw gebruikte riool
water te ontvangen. 

Die toepassing is het eigenaardig kenmerk, 
het oorspronkelijk idéé van het plan der heeren 
Napier en Hope. 

Hierdoor heeft men voor alle tijden het geheele 
jaar door eene nuttige aanwending gevonden van 
het rioolwater en daardoor de waarde er van 
verzekerd. Daardoor is de strijd tusschen de twee 
omstandigheden: aanhoudende aanvoer van de 

stad cn tijdelijk gebruik voor de bebouwde lan
den , opgelost. Voor het meerdere, voor het
geen niet gebruikt kan worden, is een debouché 
gevonden. 

Door indijking van uitgestrekte zandvelden aan 
den oever der zee gelegen, voorkomt men het 
eenvoudig wegloopen in zee, waardoor de vrucht
baar makende bestanddcelen verloren zouden gaan. 

De maatschappij, die de nuttige aanwending 
van het rioolwater beoogt, heeft een kanaal ge
maakt, dat zijn' oorsprong heeft in het afvoerka
naal , behoorende tot het rioolstelsel van Londen; 
een tweede bovenmond is met het oog op de 
stortregens daaraan gemaakt, beginnende bij het 
reservoir. 

Dit kanaal, dat gemetseld is, heeft een diame
ter van drie e l , strekt zich uit nagenoeg even
wijdig aan de Theems, en eindigt aan de stran
den der Noordzee. 

De lengte is 70 mijlen. — Bij den 40™ mijl
paal begint een zijtak naar het Noordoosten gericht, 
die later zal worden gebruikt. 

Bij den aanleg van het kanaal is niet alleen 
in het oog gehouden het brengen van het riool
water naar de stranden, maar tevens het gebruik, 
dat er van gemaakt moet kunnen worden door 
de streken, waar langs het loopt. 

Voor dit laatste was het dus van belang, dat 
het kanaal boven den grond verheven was, zoo
dat men zonder bijkomende kosten alleen dooi
de werking der zwaartekracht het rioolwater op 
het land kon laten uitstroomen , of drukking ge
noeg had om het land cr mede te begieten. 

Volgens de ondervinding in London opgedaan, 
heeft men cene helling aangenomen van 20 duim 
per mijl, ten einde de snelheid te verkrijgen, 
waarbij bezinking der vaste stoffen wordt voor
komen. 

Om die helling te verkrijgen en om op eene 
goede hoogte boven dc stranden verheven aldaar 
te eindigen, moet men op het traject tweemaal 
het rioolwater oppompen met stoomtuigen. Het 
eene stoomwerktuig brengt het water 9.00 el, 
het andere 10.50 el op. 

Hierdoor heeft men berekend, dat ter weers
zijden van dit kanaal 42,000 bunders uitsluitend 
door de werking der zwaartekracht besproeid 
kunnen worden. Deze uitgestrektheid ligt hoog 
genoeg, om vrij te kunnen afwateren. 

Om de 200 el is in de bovenzijde van het ka
naal een soort van mangat gemaakt, door eene 
plaat van gegoten ijzer gesloten. Deze opening 
dient voor do aftapping van het rioolwater. Om 
de 42,000 bunders, hiervoren genoemd, te bevloeien 
of te besproeien, is dus het aanbrengen van 
hevels in die opening voldoende. 

Op die plaatsen, waar het kanaal beneden den 
grond ligt, zal men het rioolwater moeten op
pompen. 

Van het debiet langs dezen weg stelt men zich 
weinig, van het andere daarentegen veel voor. 

De Maatschappij heeft 1». het recht door ont
eigening ten algemeenen nutte, den strook grond 
te koopen, die zij noodig heeft voor den aanleg 
van het gemetseld kanaal; en 2". om de zijtak
ken, die dienen moeten om terzijde gelegen lan
den van rioolwater te voorzien, langs de openbare 
wegen te leggen. 

Veel landbouwers hebben verklaard gaarne van 
het rioolwater gebruik te zullen maken, en er, 
wanneer zij het naar hunne verkiezing konden 
erlangen, wel 10 cents per kubiek el voor over 
te hebben. 

Als men een' prijs van 7'/j cents in rekening 
brengt, zou de afzet reeds groote voordeelen op
leveren. 

De bevloeiing van weiland door open kanaaltjes, 
met 12,000 kubiek el per bunder schijnt de voor-
deeligste toepassing te zijn. De toepassing der 
begieting van bouwlanden met dit rioolwater zal 
nog wel geruimen tijd als uitzondering voorkomen. 

Het niet op het traject gebruikte rioolwater 
loopt ten slotte uit op eene ingedijkte oppervlakte 
zeestrand van 3000 bunders. Deze zullen be
vloeid worden inet het op het hoogste punt uit-
stroomendc rioolwater. 

Men rekent op 12 a 15,000 kubieke ellen per 
bunder, tot 20,000 kubiek el toe. Dit laatste is 
wel vat veel, maar het zal toch nog altijd meer 
voordeel opleveren dan wanneer men het in de 
zee laat wegvloeien. 

Proeven te Rugby genomen, hebben bewezen, 
dat bij drogen grond, het product toeneemt 
naar mate men binnen de grenzen van 20 tot 
25,000 kubieke ellen per bunder, de bevloeiing 
doet toenemen. 

Tegen 20,000 kubiek el per bunder, ziet men 

dat de Maatschappij 5000 bunders noodig zou 
hebben, om al de aangevoerde hoeveelheid kwijt 
te raken. 

Het water, dat tot de bevloeiing gediend heeft, 
wordt in een binnenbermsloot, loopende langs den 
dijk, waardoor die zandvelden zijn ingedijkt en 
tegen de zee beschermd worden , opgezameld en 
vloeit door suaticduikers onder door den dijk 
tijdens de eb in zee af. De zoo losse cn door-
dringbare grond wordt dus tweemaal per 24 uur 
geheel afgetapt, en men ziet, dat ook bij de be
vloeiing in sterke mate, de grond toch in goede 
omstandigheden verkeert voor dc bebouwing. De 
Maatschappij heeft gerekend 2 jaar noodig te zul
len hebben voordat de bebouwing zou kunnen 
geschieden. 

A l naarmate men door het minder of meerder 
verbruik door den landbouw een' ruime of be
perkter aanvoer zal doen plaats hebben naar dc 
te bevloeien zandoppervlakten, zal men de be
vloei ing volgens de Edimburgsche methode, of op 
de Spaansche methode doen geschieden. 

De eerste methode bestaat in open kanaaltjes, 
die zich langs de bovenzijden der hellende vlak
ken, waaronder het terrein is afgewerkt, uitstrek
ken. Het water vloeit daaruit en het overtollige 
wordt opgevangen in andere kanaaltjes, die langs 
de lage zijden dier hellingen zijn aangelegd. En
kele dwarsgreppels bevorderen de verspreiding 
van de vloeistof. 

De tweede methode vordert dat de grond in 
horizontale vakken is afgedeeld, die elk door een 
aarden walletje, ter hoogte van 7 of 8 Ned. duim, 
zijn omringd. 

Het water loopt, na die hoogte bereikt te heb
ben , van het eene kommetje over die aarden 
walletjes in het andere. 

De hoofdgedachte van het plan tot benuttiging 
van het rioolwater is dus dat het ter beschik
king van den landbouw wordt gesteld, zoodanig 
dat deze er zeer gemakkelijk gebruik van kan 
maken, terwijl het excedent, dat niet gebruikt 
wordt, dient tot ontginning van woeste en zand
grond. 

Met stilzwijgen ga ik de beschouwing over de 
exploitatie der 5000 bunders, die aldus van dor 
zand in vruchtbaar land zullen omgezet worden, 
voorby. 

Ook over de kosten van dit plan behoeft hier 
verder niet gesproken te worden, daar de uitga
ven geheel afhangen van de locale omstandigheid. 

Mocht men aanvoeren, dat men door het maken 
van één kanaal geene genoegzame uitgestrekt
heid grond van rioolwater kan voorzien , zoo is 
daarop te antwoorden, dat door zijdelingsche aflei
dingen en oppomping de te besproeien oppervlakte 
zoo groot kan gemaakt worden als men slechts wil. 
Wat een ander bezwaar betreft, de verontreini
ging vau den dampkring dooi- de bevloeiing, 
dient dat te Londen een afstand van 3200 el van 
dc bebouwde kom der stad als minimum is aan
gegeven, binnen welke de bevloeiing niet mag 
geschieden. 

Eene goed geleide bevloeiing, die bi) een ge
matigde aanvoer, voldoende afvoer heeft, geeft 
geene aanleiding tot zeer erge ontwikkeling van 
stank. 

Wat eindelijk het vruchtbaar maken van het 
zand zelf betreft, met zuiver zand is daarvan geen 
sprake, maar dat zand wordt dan alleen een 
middel, om aan de plant, die daarop gesteld wordt, 
gelegenheid te geven de vruchtbaarmakende be-
standdeelen van het rioolwater op te nemen. 
Proeven, op eene oppervlakte van 1 bunder 
genomen, nebben getoond, dat zoowel het gras 
als teelvruchten, zooals erwten, worteltjes enz. 
zeer krachtig groeien op het aldus besproeide zand. 

In 1865 is de meermalen genoemde maatschappij, 
die zich ten doel stelt op de hierboven aangege
ven wijze het rioolwater te gebruiken, opgericht. 

De verdere inrichting dier maatschappij en 
hare grondslagen als flnanciëele onderneming be
hoeven hier niet uiteengezet tc worden. 

Uit hetgeen in Engeland geschied is, mag 
men als hoofdbeginsels aannemen : 

Dat het water, door de riolen afgevoerd, in 
dienzelfden toestand zonder tusidienbewerking 
voor den landbouw moet gebruikt worden; dat 
de vermenging en opneming der faecale stoffen 
alleen ten voordeele strekt van de bemesting door 
het rioolwater; dat de voordeeligste wijze van 
aanwending bestaat in het bevloeien der landen ; 
dat lichte en behoorlijk gedraineerde landen de 
meest geschikte terreinen voor bevloeiing zyn; 
dat hij een behoorlijken aanvoer cn krachtig 
ontwikkelden productengroei, de stank weinig 
i s , doch dat men de bevloeiing niet in de on

middellijke nabijheid der steden moet verrichten; 
dat de aanvoerbuizen gesloten moeten zijn, cn 
eene helling hebben van 20 duim per mijl, of 
1 a 5000; dnt waar de helling van het terrein 
niet groot genoeg is, men met behulp van stoom
machines het rioolwater moet oppompen en voor 
bewaring der pompen alleen krooshekken behoeft 
te plaatsen, die zoodanig zijn, dat zij de groote 
medegevoerde voorwerpen niet tot de pompen 
doen doordringen ; de voor deze oppomping ge
vorderde kosten zijn, in vergelijking van de waarde 
van het rioolwater, uiterst gering; dat eindelijk, 
om eene stad een' goede afvoer te verzekeren, 
geene groote uitgestrektheden vereischt worden, 
daar men over een' lossen grond tot 20,000 ku
biek el per bunder kan brengen, zoodat, wan
neer men per inwoner en per dag HO kan rekent, 
voor 500 inwoners één bunder noodig zou zijn. 

Vermindert men uit een landbouwkundig oog
punt de hoeveelheid tot 10,000 kubiek el of 
minder per bunder, dan heeft men voor 500 
inwoners twéé of twéé en een halvcn bunder 
noodig. 

Bij een matig berekende verkoop der afge
voerde stoffen tegen een lagen prijs en bevloeiing 
van woeste gronden met het overschot, kan men 
tevens van den afvoer der faecale stoffen en 
het rioolwater eene voordeel afwerpende zaak 
maken. 

Op deze wijze, waarvan ik in het bovenstaande 
slechts de groote trekken aanwees, heeft men 
voor Londen op kolossale wijze het problema 
trachten op tc lossen. 

De lezing en overweging cn kennisneming van 
een en ander heeft bij mij de vraag doen rijzen, 
zou een dergelijke afvoer in Nederland voor de 
steden onmogelijk te achten zijn ? 

Zouden de faecale stoffen en het rioolwater, op die 
wijze afgevoerd, niet met voordeel kunnen strek
ken tot vruchtbaarmaking hetzij der duingronden, 
gelegen nabij de Holhindsclie steden, hetzij der 
hooge hei- en zandgronden in Utrecht, Gelder
land en Noord-Brabant? 

Eene oostwaartsche afleiding van Amsterdam , 
eene noord- of noordoostwaartsche afleiding van 
Utrecht naar de heistreken,, zou misschien , om 
bij de opnoeming dezer beide steden te blijven , 
reeds veel hei in vruchtbaar weiland omzetten. 

In ons lage en vlakke land zullen stoomma
chines tot oppomping altijd noodig zijn. Druk
kend is die last evenwel niet, en het maken van 
de gevorderde gemetselde kanalen, met hetgeen 
daarbij behoort, zal ook wel niet tot de onmo 
gelijkheden behooren. 

Aan dei-gelijken afvoer zou evenwel nooit te 
denken zijn, zonder te gelijker tijd de rioleering 
der steden met opheffing van alle beerputten, 
zóó in te richten, dat ten slotte alle weg 
te voeren stoffen in een hoofdriool bij elkaar 
kwamen. 

Daaruit zou dan de oppomping moeten geschie
den tot wegvoering. Langzamerhand zouden de 
landen, langs de afvoerbuis gelegen, er gebruik 
van maken, en de heidevelden en woeste gron
den kan men met het overige ontginnen. 

Alvorens cen rioolstelsel, zooals ik opgaf, voor 
eene stad ontworpen is, kan men het afvoersys
teem voor de bevloeiing niet toepassen. 

Tot heden heeft mjj den tijd ontbroken eene 
dergelijke veelomvattende studie, waarbij locale 
kennis op den voorgrond staat, van een onzer 
Nederlandsehe steden te maken. Wenschelijk 
ware het, dat vele steden, dit zij in het voorbij
gaan gezegd , zoowel met het oog op de nood
zakelijkheid van het eenmaal maken van een 
goed rioolnet, als van verschillende andere wer
ken , het voorbeeld van de stad Utrecht volg
den , waar het stedelijk bestuur, door krachtige 
ondersteuning eene volledige nivellering ten op
zichte van A P , van de geheele stad en de voor
steden heeft verkregen. 

Het groote nut daarvan te trekken, o. a. bij 
het ontwerpen van een rioolnet, behoef ik wel 
niet verder aan te toonen. 

Ik moet dus eindigen zonder de toepassing van 
het ontwikkelde systeem op cen onzer steden als 
voorbeeld ten slotte te kunnen mededeelen. Het 
doel van dit schrijven was dan ook alleen op dc, 
in het zoo practischo Engeland gemaakte toepas
sing de aandacht te vestigen, opdat wij ons voor
deel zouden kunnen doen met het daar trapsgewijze 
ontwikkelde denkbeeld, de verkregen ondervin
ding , en het schoone plan der heeren Napier en 
Hope. Wij zien daaruit dat hetzelfde rioolwater, 
dat, zooals helaas! hier te lande zoozeer in ge
bruik i s , door den grond der steden wordt opge
nomen, en alles, water en lucht langzaam maar 

zeker verpest, bij goede toepassing zulke heilrijke 
vruchten kan opleveren. 

Utrecht, 20 April 4869. 
W. II. HOBRECHT. 

Correspondentie. 
Het ingezonden stuk uit Utrecht, geteekend 

P. G. wordt niet opgenomen, daar de redactie 
alle stukken ter zjjde legt, waarvan de schrij
vers haar niet bekend zijn. 

Eene recensie over de «berekening der inhou
den van vlakken en ligchamen door A. J, Leijer" 
wordt in liet volgende nommer geplaatst. 

en. 
Aankondigingen. 
Maandag, S Mei. 

Mak k l i m , ten tl ure, in de Prins, door het du'ksbe-
stuur van Wonseradeels Zuiderzeedijken: het herstellen van 
onderscheidene werken der contributie, bestaande in het ver
nieuwen van Dubbeldwerk, Kistpaal- en Handwerk. 

'••llage, ten li1/, ure, aan het provinciaal bestuur: 
het spannen en ophangen van twee telegraafdraden aan de 
bestaande palen, op de lijn tusschen Rotterdam en Dord
recht, cu van ccn telegraafdraad tusschen Dordrecht en 
Moerdijk. 

sasscniielm , ten 11 Ure, in het Bruine Paard: het 
bouwen van eene kerk en toren voor dc R. K. gemeente. 

Maastricht, ten la ure, ten raadhuize: lo. het maken 
van een riool in het noordelijk gedeelte der Regtstraat en 
een gedeelte der Heyestraatj te Wijk; zo. het verrichten 
der onderhoudswerken en vernieuwingen voor het dienstjaar 
186SI/70. 

^ Hallam , teu 1 urc, door het gemeentebestuur van 
Kollumerland en Nieuwkruisland: het aanleggen van een' 
kunstweg van af het dorp Westergecst langs Kettingwier tot 
aan dc grenzen van Dantumadccl, lang ongeveer 1560 strek
kende ellen. 

Dinsdag 4|Hel. 
A»»cn , teu la ure, aan het provinciaal bestuur: het 

vernieuwen van dc draaibrug over het Mallegat in den 
rijks grooten weg tc Meppel. 

'••llage, ten la ure, aan het ministerie van binu. zaken: 
het verplaatsen der telegraaflijn van de west- naar dc oost
zijde van de Holl. IJzeren spoorweg, tusschen het station te 
's-Hagc cn Rijswijk, het spannen van e'en draad langs den 
spoorweg van het station te 's-Hage tot het snijpunt van deu 
grindweg van dc Hoornbrug naar Wateringen, alsmede het 
uitvoeren van herstellingen cn verbeteringen aan de tele
graaflijn langs den spoorweg tusschen Amsterdam en Rot
terdam. 

's-Hage, ten ia urc, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het spannen en ophangen van een telegraafdraad aan 
dc bestaande palen op de lijn van Utrecbt over Vreeswijk 
cn Viancn naar Gorincheui. 

Leeuwarden, ten lal/, u r c , hg den heer 1,. Schier-
beek: het bouwen eener heerenhuizingeen drukkerij, op het 
terrein voor de uitbreiding van Leeuwarden. 

Waensdag, S Mei. 
stavoren, ten 11 ure, door het djjksbestuur van het 

waterschap Heinelumer Oldephaert en aanhoorige zeedijken: 
lo. het maken van verschillende perceelen heiwerk, enz., 
aan dc zeedijken en 2o. het leveren vau materialen. 

Ileematede, ten l i l / , , l r i . t ten gemeentehuize: het ma
ken van eene steenen brug met ijzeren leggers, over 
dc Kraaijencstervaart, bij Leeuwen hoofd in deu Haarlem
merhout. 

Burgerslotnrug, (bij Alkmaar), ten 4 ure. door het 
bestuur van de Doopsgezinde Gemeente te Zuidzype: het 
ainovceren van dc oude kerk en het bouwen van eene kerk 
met consistorie. 

Donderdag, A Mel. 
s u c k , door het dijksbestuur vanWijnibritseradeels c a. 

contributie zeedijken: dc levering van diverse materialen. 
Vrijdag, J Mal. 

Ilindeloopen , ten 11 urc, door het dijksbestuur van 
Wijnibritseradeels, c. a. de contributie zeedijken: het ma
ken cn herstellen van onderscheidene perceelen hei-, steen
en aardewerk, enz., aan de zeeweringen van genoemde con
tributie , zoomede het gewoon onderhoud der gehouwen. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het aau-
leggcn van cene dwarskrib aan den linker Waaloever tus
schen de pril raaien VI en VII aan den Kekerdoinschen 
Waard, behoorende tot de verbetering van de Waal in Gel
derland. 

Zaterdag, 8 Hel. 
Haarlem, ten 1 ure, door dijkgraaf en heemraden van 

den Haarlemmermeer-Polder, ter secretarie: het vervangen 
van het houten tralicbrugjc tc Abbcncs in dien polder, door 
ecu nieuw houten brugje, nabij het tegenwoordige. 

Utrecht, ten 1 urc, Un raadhuize: lo. het daarstel-
Icn van cen gedeelte bazaltmuur aan de Van Wijckskade; 2o. het 
vervolgeu van de houten beschoeiing langs den Oord; So. 
het maken van afvoerkanalen langs de Nieuwe Graeht; 4o. 
het verlengen van dc houten schwung met steenglooiing 
langs den Gruttersdjjk; 5o. het aanleggen van riolen met 
zinkgaten cn trottoirs aan den Hecrenweg. 

Waensdag, 12 Mei. 
•lorkiiiu, ten J i / , ure, ten gemeeentohuize: het leve-

rcu cu plaatsen van ecuc ijzeren brug, tot vervanging van 
dc te amovceren zoogenaamde Bontebrug in die gemeente. 

Donderdag, 18 Mei. 
'•-llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

zakcu: het maken, leveren cn stellen van den ijzeren bo
venbouw van cene draaibrug over het kanaal door Walcheren 
bij Middelburg. 

••llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: bet maken van horstweringen, steunmureu en plin
ten met toebehooren, op de landhoofden en pijlers van de 
brug over de Waal bü Zalt-Bomiuel. 

Vrijdag, 14 Hel. 
KrabbendIJke, ten S ure, ten gemeentehuize: lo. het 

bcgrmdeu van den Noordweg te krabbeadijln, ter lengte 
van 400 ellen; 2o. het begrinden van den dijk, genaamd 
het Bolwerk, in de gemeente Krabbenduke en Nieuwlande, 
ter lengte van 1000 ollen. 
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Dinsdag, I S Hel. 

AHNCII, ten I X ure. aan het provinciaal bestuur: het 
uitvoeren van eenigeherstellingencnvcmieuwingeuaan,- met 
het ouderhoud volgen* tarief vnn dc Hoofd-Beiler en Oos-
termoersche vaarten met al dc daartoe behoorende werkeu 
in Drenthe, aangaande met den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding en eindigende den 31 December 18119. 

Woensdag, 1 « Mei. 
B ergon-oil-Zoom , ten 11 ure, tn het Nul er bindsel: 

Koffijhuis: het slechten van het ravelijn Wouw, een deel 
van het bastion Noyelle en van de courtine tusschen dat 
bastion cn het bastion William te Bergen-op-Zoom. 

Donderdag, 10 Mei. 
'a-llage, teu 12 urc, aan het ministerie van binnenl. 

znkeu: het maken van een gedeelte vau deu noordelijken 
spoorwegdam in het Hollaudsch Diep. 

Dinsdag, 25 Mei. 
Middelburg, ten 11 urc, bij P. Ruiterijs: het slech

ten vnn het oostelijk front cn van dc Oostbntterij van bet 
fort Bath, enz. 

Afloop van aanbestedingen. 

Bergen-op-Zoom, 21 Apri l : lo. het éénjarig onder
houd vau dc kazernc-gebouwcu, enz., aaugeuomcu door den 
lieer W. Trimbos, voor f 4450: 2o. het verwen van het 
hospitaal, aangenoincu door den heer J . II. C. Schlusler , 
voor f 050. , . . 

's-Hage, 22 Apri l : het makeu van grondwerken cn af
sluitingen te Tilburg. Daarvoor waren acht hischrijvingsbU-
jetten ingekomen. Minste inschrijver was dc heer J . dc 
Beer, te Tilburg, voor f 16,043. Vervolgens werd nonne
sted het doen van grondboringen in dc Nieuwe Mnas cu in 
dc Binnenrotte te Botterdam. Daarvoor wureu vier inschrij-
vingsbiljcttcn ingekomen. Minste . inschrijver wns dc beer 
C. Hoogendooru Kz . , tc Gicsendum , voor f 1980. De 
hoogste inschrijving voor deze laatste besteding bedroeg cene 
som van / 8300. L m , 

Zwolle, 28 April: het verlengen met 800 cl zcewanrts, 
vau de beide kctclkribbcn aan deu mond vau den Usel , 
voor dc verbetering van den waterweg vnn Zwolle naar zee. 
De laagste inschrijver was de heer '1. Swctz Azn., tc Hur-
dinxveld, aan wien dc uitvoering van het werk is gegund 
voor f 140.000. , • , „ . 

Middelburg, 24 Apr i l : het verbeteren cu tot 1 Mcr 
1870 onderhouden der gewone aard-, kram-, rijs- cn steen-
glooiingwerken nan dc zeedijken der Cnlamitcusc polders 
vau Zeeland, en zulks in 30 perceelen van aanbesteding. 
Hiervan zijn aannemers geworden dc hecren M . de Vriend 
tc Borssclcn cn onderen voor ƒ325,640. 

Amersroort, 24 Apr i l : het éénjarig onderhoud van lo. 
de werken op de legerplaats bij Milligcli; aannemer de heer 
Buitenhuis tc Elspcet voor f2M>; 2o. dc kazernen, stallen, 
magazijnen enz., te Amersfoort; aannemer de heer D. J. 
Hoeks, aldaar , voor J 4200. 

Amsterdam, 25 Apr i l : het bouwen van leg- en ijskel
ders voor de Koninklijke Nederlandsehe Bcijersch Bierbrou
werij. Aangenomen door de hecren Geb. Schooncnburg al
daar, voor ; 55,950. 

Amsterdam, 20 Apr i l : door het bestuur van den 
Binnendijkschen Bnitenveldcrschen polder: lo. het onder
houd gedurende 4 jaren cn 8 maanden van 2 watermolens, 
2 bruggen, van den duiker, dc schutsluis cn van de over
haal , alsmede het polderhuis cn bijgebouwen; wijders het 
onderhoud der beschoeiingen enz., aan bovengenoemd huis, 
van 1 Mei 1869 tot uit. December 1873 ; 2o. het éénjarig 
onderhoud van eene brug in den Amstcldijk, bij het Krurd-
mnkcrspod, ingaande 1 Mei 1869; hetnmovecren drer brug, 
dempen van het water onder die brug cn de daaraan temaken 
wulbeschoeiing. Aangenomen door den heer F. Leguit, tc 
Zaandam, voor de som van f 9999.99. 

's-nage, 20 April : lo. het éénjarig onderhoud van 
werken tc 's Gravenhage; 2o. idem van de kazernegebouwen 
enz. te 's Gravenhage, beido onder het beheer der genie. 
Beide bestedingen geschiedden bij inschrijving en opbod. 
No. 1 werd ingezet voor f 1600 met verhooging vau f 10 
cn gemijnd door S. J . Wijsmau, aldaar voor J 1890; n». 2 
werd ingezet on f 9000, mede met verhooging van ƒ 10 en 
gemijnd door J. C. Pietersen aldaar, voor ƒ 10.100. 

AdvertentiëD. 

MISTUUR DER REGISTRATIE E N DOMEINEN. 

Bouwterrein te Koop. 
Een uitmuntend gelegen BOUWTERREIN, aan 

den toegangsweg tot het Station te Zwolle, wordt 
in koop aangeboden. Inlichtingen worden gege
ven door de Architecten VAN GENDT te Arnhem, 

Stoomfabriek van Zinkwerken 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Falbahvs , Ba-

S^Xwiïfota, Ven t i l a to rs , Kru izen voor K e r k e n 
en Gra f te ekens, A l o ë s , Paardenkoppen en 
vérder'alre soorten van Bouwkundige Orne
menten. / Gegolfd Z i n k voor Verandah's in 

- : . aUtr miuimors. Diverse soorten van Baden met 
óf i^öirtler JWrwarmingstoestel. 

iSsm 'Gaztoestellen in alle soorten. 

O N T M A N T E L I N G 
DER 

VESTING BER6EN-0P-Z00H. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De Directeur der Registratie en Domeinen voor 

de provincie Noord-Brabant maakt bekend, 
dat op Woensdag den 10''"1 Mei 18*59, des 
middags ten twaalf ure, in het Nederlandsehe 
Koffijhuis te Bergen-op-Zoom. al of niet on
der zijne voorzitting, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Bergen-op-Zoom, 
hij enkele inschrijving, onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring, zal worden 

A A N B E S T E E D : 
„ H e t slechten van het raveli jn 

„ W O U W , een deel v a n het bastion 
„ N O Y E L L E en van de courtine 
„ tu s schen dat bastion en het bastion 
„ W I L L I A M te Bergen-op-Zoom." 

De op zegel geschreven en gesloten inschrij-
vingsbiljettcn moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags van den dag, dien der Besteding vooraf
gaande , worden ingeleverd of vrachtvrij bezorgd, 
ten Kantore van gemelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den Ont
vanger, onmiddellijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal, na den 2 Mei 
aanstaande ter inzage liggen ten burcle van 
voornoemden Directeur cn aan dc kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en Bergen-op-Zoom, aan welk laatst
gemeld kantoor het Bestok met de teekening, 
tegen betaling van één gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Zaterdag den 15 d r a Mei 1869, des voormiddags 
tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 26'"» April 18G9, 
Be Birecleur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN en OPENBARE WERKEN. — Voorts 
do gunstig bekende B e o 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. 

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 & O . te Ehren-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito di to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 Fabrie
ken , is steeds te bekomen hij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder dc vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

Wij ondergeteekenden verklaren door dezen 
volgaarne, dat wij de Portland-Cement uit de 
fabriek van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 
te Amöneburg bij Biebrich, tot verscheidene 
doeleinden hebben gebezigd, en dat dezelve alle 
door ons ooit verwerkte Engelsche. soorten over
treft ; daar zij onder de bewerking gemakkelijker 
te behandelen is, doordien zij niet zoo spoedig 
versteent, terwijl zij later cene onovertreflelijko 
hardheid verkrijgt; ook werkt zij door hare bij
zondere fijnheid zeer zuiver af. Daar zij ook meer 
zand kan verdragen, wordt zij ook onder de be
werking goedkooper'. Wij kunnen dus ieder het 
gebruik dezer Cementsoort zeer aanbevelen. 

Delft, 13 October 1808. 
(was get.) O. U K K O X D K A Z O O N . 

Bij J. NOORDUIJN & ZOON te 
Gorinchem is verschenen: 

De H a n d w e r k s m a n in de Maatschappij, 
en de aanstaande I n t e r n a t i o n a l e T e n 
t o o n s t e l l i n g , toegejuicht doorJ. G. LUG-
T E N , f 0.25. 

Fabriek van Bronswerken, 
G A S - B I B O Ü W - O B I E J H E I T E I , 

VAN 

BECHT & DYSERINCK, 
Buitensingel bij de TJtrechtsche Barrière, YY 127*. 

Aan H H . G A S F A B R I E K A N T E N , G R O S S I E R S , W I N K E L I E R S , A R C H I T E C T E N 
en A A N N E M E R S wordt berigt, dat in het Magazijn aan de Fabriek de MODELLEN der 

^egevetitel Arnhem bij D. A. THIEME. 

Bronzen Gnskroonen. 
Vorguldo „ 
Cristallon „ 
Bronzen Brackets. 
Vcrguldo „ 
Cristallon „ 
Gastafollumpon. 
Zaal-, Korli- on Schouwburg-

Gaskroonou. 
Groopon, Statuettcn. 

Vestibulo Gasbooldon. 
Gas-Statuctten ou Caudolabre: 
Gnsoruemouten voor Etalages, 
Gas-Buitenlantaarns. 
Gas-Hanglainpen. 
Gns-Gitnglnnuiarns. 
Gas-Lnntaarn-Arnion. 
Gus-Illumincortoostollcn. 
Gasbloenien. 
Fonteinen. 

Fonteinbeelden. 
Fontoinbloomon. 
Beelden, Lumpen voet en. 
IJzeren en Zinken Bon « on lemen t e n. 
Panoolon, Rozetten, Lijsten. 
Kapiteelen, Palmetten, Koppen. 
Traphulustnrs, Knoppen. 
Lettors. 
Etalago-Ornomonten. 
Tuinsieraden, enz. enz. 

geëxposeerd zijn en naar Opgave of Teekening steeds N I E U W E M O D E L L E N vervaardigd worden. 
AANLEG voor GASTOESTELLEN, KOPER-, METAAL- , ZINK- en IJZER
GIETERIJ, VERGULDING en VERZILVERING. 

MODELBOEKEN en TEEKENINGEN worden op aanvrage toegezonden. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij «HEBH-o II. POT, teElshouta/d.Kinderdijk, 
bij wie rrcilH 500 roeden geuuiakt zijn van verachillende lengten 

tot 103 AniNt. vt. 
cn tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te ^mslerdom. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 1 Mei 1869, 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

De Keizer van Rusland heeft twee ingenieurs 
naar Noord-Amerika gezonden, om den Pacific 
Railroad op le nemen, ten einde na te gaan 
hoe van de opgedane ondervinding partij te trek
ken valt voor den bouw van eene lijn uit Peters-
burg naar Chincesch Tartarije. 

— In Nieuw-Zuid-VVallis (Australië) beveelt 
men aan voortaan de steile spoorwegen en zigzag 
Fell's iniddenstaaf te bezigen. 

Feil heeft den Zwitserschen Bondsraad aange
boden den bouw van drie spoorwegen over de 
Alpen aan te nemen tegen een' jaarlijkschcn 
rente-waarborg van zeshonderdduizend franken. 
Hij schat de kosten van dien over den Simplon 
op elf tot veertien millioen, van den St-Gothard 
op dertien a veertien millioen, en van den Luck-
manier op vijftien tot achttien millioen. 

— De Sjah van Perzië heeft onlangs aan En
gelsche kapitalisten het monopolie verleend voor 
den aanleg van spoorwegen in zijn land gedu
rende de eerste twintig jaren. 

— De Collins Company te Collinsvillc, in 
Connecticut, heeft eene ruime zaal voor hare 
beambten als leeszaal ingericht. 

— In de Fransche Kamer zijn in deze week 
de discussiën hervat over de begrooting van 1870. 
De uitgaven ten behoeve van het nieuwe opera
gebouw waren aan de orde. Dc heer Mngne heelt 
ernstig de mcening bestreden dat het Gouverne
ment zoo dwaas was, om voor dit gebouw 48 
millioen op te offeren. De heer' Guéroult be
toogde dat, nu men eenmaal dit werk onderno
men had, men het ook moest volvoeren. Nu 
een tamelijk levendig debat over deze quaestie 
werd ten slotte het geheele budget met 220 té
gen 14 stemmen aangenomen. 

— Men leest in de Shipping and Mercantile 
Gazette het volgende: 

In eene vergadering van de plaatselijke Marine 
Board te South Shields gehouden, werd eene me
dedeeling voorgelezen van de Board of Trade 
en van de plaatselijke Marine Board van Mau
ritius , aangaande het verlies van dc met kolen 
geladen schepen door de vrije ontwikkeling van 
gas. In antwoord op deze mededeeling kwam de 
vergadering overeen, dat de Secretaris een rap
port zoude uitbrengen in de meening van de 
Board, dat doorboorde pompen zouden worden 
gebruikt als luchtvcrversching, zijnde het eenige 
middel, dat zonder gevaar kan worden toegepast. 
Een der leden, de heer James Mather, die eene 
uitgebreide kennis van de chemie eu van de gas
sen bezit, gaf te kunnen dat het slechts noodig 
was het met kool verbonden waterstofgas uit het 
scheepsruim te pompen, hetwelk verhit zijnde 
van zelf ontvlamt. Houten doorboorde pompen, 
geplaatst van hel dek tot op dc kiel, kannen 
het gas brengen in dc opene lucht, waar het 
zich zonder gevaar verdeelt. Ue doorboring kan 
zijn van 1, 2 of U duim in middellijn, die ge
dekt worden met sterk gaas of doorboord zink, 
waardoor de ontvlamming van hel met kool ver
bonden waterstofgas belet wordt. Bovengemeld 
rapport is door de commissie ter beoordeeling 
aan de Board of Trade aanbevolen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den 
minister van binnenl. zaken van 23 dezer is aan 
J. van den Hoek te Waalwijk vergund zijn schroef-
stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goe
deren en vee, en het slepen van schepen tus
schen Capelle en Rotterdam, waarvoor hem 
vroeger concessie is verleend, uit te oefenen 
tusschen Rotterdam en Drongelen eir bij voldoenden 
waterstand, tot Waalwijk voort te zetten. 

— Op 17 dezer heeft te Mannheim de uitwisse
ling plaats gehad der akten van bekrachtiging 
op de herziene overeenkomst der Rijnvaart, den 

17den October 1808 tusschen Nederland, Daden, 
Beieren, Frankrijk, groothertogelijk Hessen en 
Pruisen gesloten. 

— De personen, die verzocht hebben als leer
ling-telegrafist in aanmerking te komen, zijn 
aangeschreven .zich voor het vergelijkend onder
zoek aan het gebouw op den Fluweolen Burg
wal, X". 22, te 's-Gravenhage, aan te melden 
op Maandag ;' Mei aanst., des voor-middags terr 
half negen ure. 

— liet Staatsblad n". 4.'l bevat de wet vair 
den Oden April 1800. houdende goedkeuring 
der overeenkomst tusschen Nederland en Italië 
tot regeling van den toestand der naamlooze en 
andere vennootschappen van het eene in het an
dere land. 

— Bij de Tweede Kamer is ingediend eeu wets
ontwerp tot regeling van het onderwijs vair rijks
wege in de beeldende kunsten. Het beveelt de 
oprichting aan eener rijks-academie, waar door 
hoogleeraren onderwijs wordt gegeven in dé beeld
houwkunst , schilderkunst, graveerkunst, schoon
heidsleer , kunstgeschiedenis, teekenen naar het 
menschenbecld, ontleedkunde van den incnsch 
en doorzichtkunde. Eeu der hoogleeraren is di
recteur. Voor bijwoning der lessen wordt /'100 
'sjaars betaald, voor- enkele lessen minder. Het 
toezicht wordt aan eene commissie van vijf leden 
opgedragen onder den minister van binnenl. za
ken. Jaarlijks is examen, waartoe worden toege
laten zij . die in vakken van middelbaar onder
wijs inet goeden uitslag zijn geëxamineerd. Wie 
dit examen met succes aflegt, wordt tot een 
wedstrijd toegelaten voor de drie eerste vakken: 
voor elke dezer worden twee cerepenningeu uit
geloofd. De talentvolste bekroonden kunnen ge
durende hoogstens 4 jaren een jaargeld van f 1200 
ontvangen onr kunstreizen te doerr. 

— Naar men ver neemt zullen na het ontwerp 
tot verhooging van hoofdstuk V (internationale 
tentoonstelling te Amsterdam) iu de sectiën on
derscheidene ontwerpen worden behandeld, waar
onder speciaal de heide spoorwegverbindingen 
en overbruggingen tc Amsterdam en te Rotterdam. 

Amsterdam. In bet Algemeen Handelsblad 
van Zaterdag 24 April , verzoekt de heer Gos
schalk als secretaris der plaatselijke regelingscom
missie van ile tentoonstelling, aan alle hecren 
redacteuren van de provinciale en plaatselijke 
nieuwsbladen in Nederland, dat zij aan zijn adres 
een exemplaar toezenden van ieder nummer 
hunner courant, waarin over die tentoonstelling 
gesproken wordt. 

De requestrant is ter bevrediging zijner nieuws
gierigheid wel wat ver- gegaan , tenzij die ver
langde nummers moeien dienen als voorwer
pen ter opluistering van de tentoonstelling. 

Dc regelingscommissie, in wier naam de 
heer Gosschalk, als een der secretarissen schijnt 
tc schrijven, zal wel niet vergen, dat een ge-
heelen jaargang vau eehig blad voor haar wordt 
gebroken , enkel uit. beleefdheid, zonder- daarvoor 
eenig tegenblijk terug te ontvrthgen, b. v. door 
franco ontvangst van de statuten enz. cn de 
plaatsing vair advertentiëu. Op die wijze is de 
eene dienst de andere waard. 

Het is hekend, dat «voorbereidende maulrege-
t a lu: aankondiging en inrichting der tentoon
stelling" ingevolge art. 2 van het nu verschenen 
reglement, bij uitsluiting uitgaan van de hoofd
commissie gevestigd le 's-Gravenhage , die ver
klaart voor deze hare tentoonstelling verantwoor
delijk tc zijn. 

Hetzelfde art. 2 leert, dat de regelingscom-
missie, waarbij de heer I. Gosschalk, als ecu dol
heide secretinisseu, fungeert, »enkcl belast is 
met de plaatselijke regeling en uitvoering der 
tentoonstelling en mei de brief wisseling met de 
inzenders. 

Alle ollieieele berichten gaan uit van de. hoofd
commissie, die in hetzelfde Handelsblad van 24 
April, onder de rubriek 's-Gravenhage de navol
gende mededeeling heeft gedaan : 

Het hoofdbestuur der vereeniging tot be
vordering van fabriek- en handwerksnijverheid 
in Xcderland deelt ons mede, dat zij, die voor 
1°. Juli a. s. aan den secretaris, Dr. J. Th. Mou-
ton, te 's-Gravenhage, van hunnen wensch doen 
blijken om lid tc worden dier vereeniging, vrijen 
toegang hebben tot de tentoonstelling in het Pa
leis voor Volksvlijt te Amsterdam te houden van 
den dag der opening. Voormeld hoofdbestuur 
heeft onlangs eene circulaire tot do industrie'elen 
gericht, waarin het doel der tentoonstelling dui
delijk wordt gemaakt door opgaaf van de voor
werpen . die door fabrikanten, makelaars en win
keliers kunnen worden ingezonden. Dat lezens
waardig stuk is bij den secretaris van het hoofd
bestuur- op franco aanvraag verkrijgbaar. Daar
uit blijkt, hoe o. a. hetgeen betrekking heeft op 
zuivelbereiding, visscherij, dijkwezen, loodswe
zen, cn vooral het goedkoop en doelmatig ver
schaffen van gereedschappen voor den werkman, 
evenzeer valt binnen den kring dei- tentoonstel
ling, als de meest alledaagsche voorwerpen van 
een arbeidersgezin, ten platten lande cn in de 
steden wonende. 

Wij zien uit dit bericht, dat de tentoonstel
ling al meer- en meer wordt uitgebreid ; dat zelfs 
makelaaars cn zuivclboeren kunnen inzenden, eu 
dat het gereedschap bij visscherslieden, dijkwer
kers eu zceloodsen in gebruik niet is uitgesloten. 
Door deze doeltreffende bepalingen kan de ten
toonstelling een omvang verkrijgen, die het 
houwen van houten lokalen op het voorloopig 
aangelegde plein om het gebouw voor Volksvlijt, 
noodzakelijk zal maken. Naar wij vernemen, is 
het omliggend terrein reeds tot zulk einde bij 
hel gemeentebestuur aangevraagd, en bestaat 
het plan hij gunstige beschikking, een streng 
toezicht te houden op de onbelemmerde gemeen
schap , evenals op dc plaatsing, de inrichting en 
het uiterlijk aanzien van de te bouwen tenten. 

— De vereeniging tot bevordering van fabriek 
en handwerksnijverheid in Nederland, staande 
onder het beschermheerschap Z. M. den Koning, 
heeft het reglement gratis verkrijgbaar gesteld 
voor de internationale tentoonstelling, die zij te 
Amsterdam zal houden, er. zich het recht voor
behouden , deze met veertien dagen, dus tot 
derr 18 October te verlengen in plaats van den 
4'" te sluiten. 

Het reglement tc 's-llage gedrukt, bij Geb. 
Giunta d'Albani, bevat 17 artikelen, die, gewaar
merkt door het hoofdbestuur, duidelijk en be
knopt ziju. 

De inzenders zijn verplicht, dc lijsten in te 
vullen en deze franco voor 1 Juni c. k., te zen
den aan de regelende commissie te Amsterdam. 

Bij de zorg voor de verzekering der voorwer
pen tegen brandschade mag zich voor de inzen
ders wel eenige zekerheid paren tegen ont
vreemding , lekkages eir slordig vervoer, want 
het zal wel geene omschrijving noodig hebben, 
dat de meeste schade voor de inzenders, in den 
regel minder- door brand , als door het genoemde 
ontstaat. Ofschoon art. 8 in dit opzicht wel 
eenige verzekering geeft, zal het menig inzender 
tegenvallen, dat tic hoofdcommissie geene aan
sprakelijkheid op zich neemt en de inpakking 
zijner goederen, door of woge de regelings com
missie, enkel geschiedt voor risico on gevaar der 
inzenders (art. 10.) 

Art. 11 zegt: De beoordeeling der ingezon
den voorwerpen geschiedt door eene jury, ter 
welker beschikking zullen worden gesteld me
dailles en eervolle vermeldingen. 

Deze jury wordt benoemd door zijne Majesteit 
den Koning. 

De uitslag der bekroning zal openbaar ge
maakt worden. 

Deze voorwaarden ziju alle veel goeds belovend. 
leder inzender kan volgens art. 14, zijne voor

werpen doeu bewaken. Het gebruik vau water 
ol' gas zal hem worden verstrekt tegen een na
der vast te stellen tarief. 

Veertien dagen na de sluiting zal er eene 
verloting van voorwerpen plaats hebben, 
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A r t 17 bepaalt dat: de verslagen, statuten, 
reglementen enz., ingezonden onder klasse 7, het 
eigendom bljjven der vereeniging die reeds nu 
alle lof verdient voor het ontwerp van dit re
glement met invullingslijst en der tentoonstelling. 

Hare moeiten cn groote verantwoordelijkheid 
worden haar vergoed door algemeene medewer
king en een zeer groot bezoek! 

Amsterdam. Wij lezen in het Algemeen 
Handelsblad het volgende over het Paleis van 
Volksvlijt: 

In de algemeene vergadering van aandeelhou
ders in het Paleis voor Volksvlijt, heden middag, 
onder het voorzitterschap van den consulent Mr. 
J . A. Hovy gehouden, brachten commissarissen 
verslag uit over de exploitatie gedurende het jaar 
1869. Daaruit bleek, dat de pogingen van het 
bestuur om het Paleis te redden, volkomen ge
lukt zijn, dat het aantal beschikbare obligation 
bij openbare inschrijving geheel is volteekcnd en 
de maatschappij thans volkomen in staat is, om 
al hare crediteuren tc voldoen, en het evenwicht 
tusschen hare ontvangsten en uitgaven tc her
stellen. Tot definitief directeur is benoemd de 
heer J. Eduard de Vries, wien het als interiinnir-
directeur gelukt is het Palcis meer en meer de 
sympathie van burgerij en landgenooten te ver
zekeren. Vervolgens worden gekozen tot com
missarissen de heeren A. C. Wertheim en P. 
Goedkoop en tot leden van den raad van toezicht 
de heeren A. Wertheim en Mr. II. S. v. I.cnncp. 
Na voorlezing van het ontwerp der gewijzigde 
statuten, werd dit bij acclamatie goedgekeurd en 
het bestuur gemachtigd daarop de koninkl. bewil
liging aan te vragen. Voor het nazien der balans 
over 1869, in het volgende jaar uit te brengen, 
weiden gekozen de heeren A. Holzman, Mr. O. 
L. G. Aberson cn J. Hilnian, waarna dc heer H. J. 
Rutgers van Rozenburg een woord van warmen 
dank bracht aan commissarissen van het in 1808 
opgerichte waarborgfonds , die het hestuur steeds 
ijverig hadden ter zijde gestaan en daardoor me
degewerkt, deze opoffering van belangstellenden 
noodeloos te maken. 

— Het eerste gedeelte is verschenen van het 
verslag der commissie, door den Raad benoemd 
tot onderzoek der navolgende punten : 

1°. Zijn de aangevoerde bezwaren door de 
staats-ingenieurs tegen de spoorwegverbinding 
langs de zuidzijde der stad, practisch onoplos
baar ? 

2°. Is de daarstelling van het ccntraal-peiso-
nenstation in het open havenfront, zooals bij het 
Reegoringsplan is geprojecteerd, wat de uitvoer
baarheid betreft, verzekerd? en zoo ja, zijn de 
belemmeringen, die men voor de scheepvaart 
vreest gedurende de constructie, op afdoende 
wijze te voorkomen, of onschadelijk te maken ? 

— Naar men verneemt, zal de commissie 
(thans bestaande uit de heeren Fynje, Kroger en 
Stieltjes) zeer spoedig haar antwoord op de twee 
nog niet beantwoorde technische vraagpunten aan 
den raad inzenden. 

— Wij vernemen dat de Nederlandsche Cen-
traalspoorwegmaatschappij , evenals in het vorige 
jaar, slechts een gulden dividend zal uitkeeren, 
doch eene belangrijke som tot verbetering van 
den weg heeft bestemd. (H. F.) 

Beverwijk , 27 April. Dc Raad dezer ge
meente heeft met de Hollandsche Kanaalmaat
schappij eene overeenkomst gesloten tot het ver
beteren en verdiepen van het vaarwater, waar
door stoombooten en vaartuigen van grooteren 
diepgang hier geregeld kunnen binnenkomen. 

— Het stuk over creosotecring, waarvan dc op
neming in ons voorgaand nommer werd toege
zegd , wordt niet geplaatst, daar het reeds in 
een ander weokblnd is opgenomen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

De 290ste vergadering, door bovengemelde af
deeling gehouden, was niet talrijk bezocht. Na 
dat een nieuw lid was aangenomen, bracht de heer 
Rinkes, namens de Commissie, benoemd om de 
5de vraag door de Maatschappij in hare jaarlijk-
sche algemeene bijeenkomst ter behandeling ge
steld , te beantwoorden, het verslag uit. Deze 
vraag luidt aldus: »Men vraagt naar een kort en 
bevattelijk systeem om de bouwwijzen van ons 
land te klassificeeren, en dat tevens tot leiddraad 

kan dienen om systematischer, dan tot dusverre 
geschied i s , op tc meten ?" Verschillende denk
beelden werden daartoe door spreker aangehaald, 
en wel in de eerste plaats, dat de afdeolingen 
elkander behulpzaam moesten zijn, in het aan
wijzen van oude en klassieke bouwwerken, opdat 
alsdan door cene daarvoor te benoemen Commissie 
uit den te verkrijgen voorraad , eene ordelijke keuze 
kon geschieden. Hij deelt vervolgens de bouw
stijlen in verschillende tijdvakken af, cn na nog 
eenige wenken gegeven te hebben, sluit spreker 
zijne rede. 

De secretaris deelde mede, dat, ingevolge be
sluit van de vorige vergadering, een adres bij 
den Raad was ingezonden, strekkende om tc ver
zoeken, dat, bij de behandeling van de eoncept-
politieverordcning en wel bepaaldelijk wat bet 
bouwen en sloopen van woningen betreft, dc 
Raad de door dc afdeeling aangegeven bezwaren 
in ernstige overweging neme. 

Ten slotte werd door dc vergadering de Com
missie benoemd, die de afdeeling bij dc aanstaande 
bijeenkomst van dc maatschappij zal vertegen
woordigen. Hiertoe werden benoemd de heeren 
Olie, Hi uk es cn een der bestuurders. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

AFDEELING ZWOLLE. 

Vergadering van 9 April 1869. Na opening 
der vergadering door den Voorzitter, lezing der 
notulen en regeling van eenigc huishoudelijke 
zakeu, wordt de rekening eu verantwoording van 
den penningmeester over 1868 ter tafel gebracht 
en als Commissarissen ter iiaziening benoemd, dc 
leden J. W. Bosboom W. F. Bremer en F. G. 
Arens. 

De Voorzitter neemt vervolgens het woord en 
behandelt iu korte trekken de verschillende bouw
wijzen in enkele landen, om daardoor te geraken 
tot de algemeen minder bekende Pisébouie in 
het zuiden van frankrijk en enkele streken van 
Duitschland in gebruik. Spreker geeft eenige in
lichtingen daaromtrent en behandelt als een ge
volg daarvan eene nieuwe wijze van bouwen, 
het zoogenaamde patentend hexagonal tube sy
steem , waarvoor aan de heeren Parr & Neony te 
London octrooi is verleend eu licht die bouwwijze 
door teekeningen toe. 

Belangrijk zijn de beschouwingen, die daarom
trent volgen , doch meest allen strekken om de 
doelmatigheid dier bouwwijze in vele gevallen te 
doen uitkomen. 

Naar aanleiding van het werkje van den heer 
Jules Boric, eiviel-ingcnieur te Parijs, geeft de 
Voorzitter eene schets van de zoogenaamde aéro-
domes of do nieuwe bouwwijze voor huizen met 
tien a elf verdiepingen. Spreker merkt de rede
nen op, die tof dat denkbeeld hebben geleid, ver
klaart de voordoelen, die volgens den ontwerper 
daaraan zijn verbonden cu tracht een uu ander 
duidelijk te maken door uitlegging der schetsen 
bij het werkje van gezegden ingenieur behoorende. 

Enkele leden willen geenszins het nut ontken
nen , dat zulke inrichtingen wellicht van zeer groote 
steden kunnen hebben, doch allen gclooven, dat 
dc toepassing van dit nieuwe systeem, uog met 
vele moeielijkheden zal hebben te kampen. 

Ten slotte werden nog door den Voorzitter 
verschillende soorten van waterleidingen cn riool
buizen vertoond, zoowel die uit gebakken aarde 
als uit Portland Cement gefabriceerd, voorname
lijk om daardoor de bijzondere waarde te doen 
uitkomen van een monster Schotsche buizen uit 
de fabriek van de heeren Heuthlield & Cordowan, 
welke buizen bij d<t firma Folkers Sc Cu. te Am
sterdam te verkrijgen zijn. Alle leden erkennen 
gaarne, dat deze nieuwe soort in vele opzichten 
boven de bekende cu meest gebruikt wordende 
zijn te prefcreeren, en alzoo het gebruik niette 
veel kan worden aanbevolen. 

Daarna wordt de vergadering gesloten. 

Varia. 
Petroleum als brandstol. Dc heer Sainte-

Clairc-Dcville heeft in de Académie des Sciences 
nieuwe mededeelingen gedaan omtrent petroleum 
als brandstof. Wij hebben daarvan reeds het 
een en ander in dit blad opgeteekend. Bij loco
motieven zou het metselwerk van den haard door 
dc schokken te zeer beschadigd worden. Daarom 

verving bij dit door gietijzer. De verdampings
oppervlakte moet kunstmatig zooveel mogelijk 
vergroot worden zonder de afmetingen van den 
vuurhaard te vergrooten. Bij cene snelheid van 
zestig kilometers per uur op de lijn naar Straats
burg werden er vier kilogrammen per kilometer 
verstookt. Gunstiger uitkomsten zijn nog niet 
bekend. 

Brandvrije asphaltvloeren i n s ta l len , 
magazijnen, enz. In dc Mémoires des in
génieurs civils (1868, tweede kwartaal) ko
men proeven van den bekenden ingenieur E. 
Flachat voor omtrent asphalt, gelegd op een 
vloer, om den voortgang van brand te stuiten. 
Het opstel is wat groot voor een blad met zoo 
beperkte ruimte als »De Opmerker". Wij moe
ten er dus de belangstellenden naar verwijzen 
en kunnen er alleen het volgende uit overnemen. 
Op een dennenhouten vloer van 0m,027 dikte 
werd eene laag vuurvaste klei (terre d four) van 
0,025 meters dikte aangebracht en hierop eene 
laag gesmolten asphalt, dik 0,015 meter. Het 
vuur is tweemalen vernieuwd geworden ; de proef 
heeft anderhalf uur geduurd. Nadat de asch was 
weggenomen, is het asphalt afgekoeld geworden 
met water; het heeft zijne hardheid hernomen ; 
men bevond, dat zijne dikte niet in beduidende 
mate was veranderd ; de kleiaarde was ongedeerd 
gebleven, en de vloer was even volkomen be
waard als bij andere proeven onder eene bestrij
king met pleister en eene met beton van Coignet. 
Het kolenvuur was veel heviger en veel meer 
in onmiddellijke aanraking met den vloer geweest 
dan bij een' brand het geval kan zijn. Ook nam 
men eene proef met den graad van brandbaar
heid. Stukken asphalt werden op een gloeiend 
vuur van houtskolen gelegd. Eene zekere hoe
veelheid gasachtigc stollen verbrandde, maar een 
zeer gering gedeelte van het asphalt vloeide weg 
en doofde onmiddellijk uit, toen het op eene 
plank viel, die onder den haard geplaatst was; 
het overige van het asphalt heeft de brandende 
stukken kool omhuld, den haard bedekt, hem 
van boven afgesloten, en in minder dan een 
half uur was het vuur onmachtig dc asphaltlaag 
te doordringen en ging langzamerhand uit. 

Bewaren van hout. Dr. Fcuchtwaner vrij
waart het hout tegen bederf door het in heeten 
waterdamp te leggen, daarna gedurende acht 
uren er eene oplossing van kiezelzurc soda in te 
spuiten en het vervolgens even lang in kalkwa-
tcr gedompeld te houden. 

Z i n k en geelkoper zwart te maken. Men 
kan aan het zink eene fraaie zwarte kleur geven 
(volgens Knaffl) door zijne oppervlakte schoon te 
maken met zund en zwavelzuur en het een' 
oogenblik te dompelen in cene oplossing van 
vier doelen zwavelzuren nickel en ammonia in 
veertig deelen water, waarin één deel zwavel
zuur. Na de wassching laat men het drogen. 
De zwarte laag zit er vast op en neemt bij het 
polijsten eene bronskleur aan. Geelkoper kan 
zwart geverfd worden met eene vloeistof, die twee 
deelen arsenik-zuur, vier deelen chloorwater-stof-
zuur en één deel zwavelzuur op acht deelen water 
bevat. 

Bleeken van glas. Tot heden onderstelde 
men algemeen , dat glas eene der onveranderlijkste 
chemische zelfstandigheden is en geen ander ge
brek heeft dan broosheid. Onlangs heelt de heer 
Gallicld aangetoond, dat althans alle soorten van 
vensterglas in kleur veranderen, en dat de ver
andering zich niet bepaalt tot de oppervlakte, 
maar zich uitstrekt tot waar het licht doordringt. 
Eenige monsters toonden eene verandering, na 
slechts weinige uren aan de zon te zijn blootge
steld geweest; andere daarentegen hielden zich 
jaren lang goed. Dc tinten schijnen beperkt te 
zijn tot die van purper en geel. Do schakeerin-
gen van de purpertinten wisselen af van de kleur 
der lavendel tot die van paars, moerbeziën, 
vleesch, amethyst, rozen, viooltjes, anjelier en 
donker purper. Dc schakeeringen van de gele 
tinten loopen van de verschillende citroenkleuren 
tot de donkerste goudkleur. Do heer Pelouze 
heeft bevonden, dat glas, door zonlicht bevlekt, 
wit of kleurloos wordt, als men het blootstelt 
aan roodgloeihitte. Het achtereenvolgens kleuren* 
en bleeken kan onbepaald worden voortgezet. 
Bouwkundigen, photografen en bezitters van broei
kassen kunnen met deze ontdekking hun voor
deel doen. 

Tierde jaargang. ff0.19. 
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DE METHODE VAN SAXBY TOT HET ONDER
ZOEK VAN IJZER DOOR HET MAGNETISMUS. 

Het is bekend hoe moeielijk en soms onmoge
lijk het is, om gebreken ten gevolge van onvol
komen welling in gesmeed ijzer te vinden of 
gallen in gegoten ijzer of staal. 

De eenigc wijze, waarop dit geschieden kan, is 
door dc uitrekking te meten, die het stuk onder 
een zekeren last ondergaat, daar bij gebrek aan 
samenhang op dat punt de minste wederstand 
wordt geboden cn de gave declert ternauwernood 
dc uitwerking van den last gevoelen wanneer 
reeds het zwakke deel bezwijkt. 

Er zijn evenwel vele gevallen waarin deze proef, 
ofwel, waarmede men hetzelfde beoogt, het aan
brengen van eene drukkende of stootende kracht 
van buiten, niet kan toegepast worden. 

Een ieder beseft daarom, dat eene eenvoudige 
bewerking, waardoor men de voor het oog ver
borgen inwendige feilen en gebreken met zeker
heid kan opsporen, groote waarde zou bezitten. 

De heer S. M. Saxby, die cene betrekking be
kleedt bij de koninklijke Engelsche marine, heeft 
zoodanige bewerking uitgevonden en men heeft 
hem toegestaan proeven er mede te nemen aan 
dc koninklijke werven. 

Hoewel nog nieuw en nog niet geheel ontwik
keld, zal deze methode misschien nog wijder strek
king hebben dan het ontdekken van gebreken in 
gesmeed ijzer, gietijzer en staal. 

Het beginsel, waarop deze methode berust, is 
zoo eenvoudig, dat het vreemd schijnt, dat men 
er vroeger niet aan gedacht heeft. Men heeft 
reeds gedurende anderhalve eeuw geweten, dat 
wanneer eene staaf of ander stuk week ijzer in 
dc richting werd geplaatst van dc magneet
naald, zij magnetisch wordt; het ondereinde van 
de staaf wordt dan in onze breedte eene noord
pool, het boveneinde cene zuidpool; voorbij de equa
tor is dc toestand omgekeerd. Hetzelfde heelt 
plaats in minderen graad naarmate dc langste 
as van het voorwerp van de richting van dc 
magneetnaald afwijkt, in welke richting de staaf 
ook geplaatst wordt. 

Wanneer nu eene staaf, bestaande uit ijzer van 
gelijkmatig goede qualitcit, geplaatst wordt in 
de richting van het oosten naar het westen, in 
het magnetisch equatoriaal vlak, dan zal dc rich
ting eener magneetnaald, die langs de staaf be
wogen wordt en loodrecht staat op de richting 
van de staaf, daarvan niet afwijken; dit zal even
wel het geval niet meer zijn wanneer de hoeda
nigheid van het ijzer verschilt. Zoodra er ver
storingen of ongelijkheden in de richting der vezels 
bestaan, is de staaf niet meer regelmatig magne
tisch; men weet sinds goruimon tijd, dat eene 
goede kompas- of magneetnaald gelijkslachtig en 
zonder gebreken moet wezen, om magneet te kun
nen zijn en blijven; of, wat op hetzelfde neerkomt, 
dat een gebrek in den samenhang der stof ver
gezeld gaat van een gebrek in den polarischen 
toestand. Dc te onderzoeken staaf of massa, die 

gebreken bevat, is niet meer eene magneot, maar 
bestaat uit verschillende magneten, wier magne
tische toestand geheel verschillend en van elkan
der afgescheiden is. De zuivere magneetnaald 
van een kompas toont dus het bestaan van zulk 
een toestand aan. 

Proeven genomen met staven, geplaatst in het 
magnetisch equatoriaal vlak, van oost naar west, 
hebben de volgende verschijnselen opgeleverd: 
Zoolang het ijzer gaaf was, bleef de naald lood
recht op de richting van de staaf, maar waar 
gebreken bestonden, had er afwijking plaats; werd 
de staaf omgelegd met het obsteinde, waar vroe
ger het westeinde had gelegen, dan hadden er 
tegenover dc eerst aangewezen position weder 
afwijkingen plaats; werd de* staaf in de magne
tische meridiaan gelegen evenwijdig met de rich
ting der magneetnaald, dan hadden er ook afwij
kingen plaats, maar die niet zoo duidelijk de juiste 
punten aanwezen, waar de gebreken bestonden. 

Met goedvinden der admiraliteit heeft de heer 
Saxby zijne proeven genomen aan de werven te 
Sheerness en te Chatham. 

Hoogstbelangrijke proeven zijn hier genomen 
in tegenwoordigheid van smidsbazen, van per
sonen met de geregelde proefnemingen belast en 
van eenige ingenieurs der koninklijke marine. 
Men verlangde van den heer Saxby, dat hij ccn 
aantal staven, die hem verschaft werden, zoude 
onderzoeken cn door een teeken de gebrekkige 
plaatsen aan zou wijzen; dit geschiedde, de sta
ven werden daarna in den beproevingstoestel ge
plaatst cn gebroken, waaruit de juistheid van 
do nauwkeurige aanwijzing in ieder geval bleek. 

Do smeden der koninklijke werven hadden het 
cr op toegelegd de bekwaamheid van den heer 
Saxby op allerhande wijzen op de proef te stel
len; de vernuftigste middelen werden daarvoor 
bedacht. 

In het midden van eene staaf van weck ijzer 
was een niet-magnctisch stuk staal ingelascht; 
de naald wees dc plaats onmiddellijk aan. 

Bij cene staaf, die uiterlijk gaaf scheen, toonde 
de naald gebreken aan; de staaf werd voorzich
tig doorgesneden en vertoonde er zich op het 
aangewezen punt cene scheur op de kanten, waar
van het ijzer grover gecristalliscerd was. 

Twee ijzeren proppen waren in eene gaspijp 
geweld; de naald gaf dc tussclicnruimtc onmid
dellijk aan. 

In de lengte van eene staaf werd een gat ge
boord, waarin nabij het midden een stalen prop 
werd gelaten; vervolgens werden beide einden 
met ijzer dichtgeweld; dc naald gaf dc plaats van 
de prop aan en bovendien twee gebreken in het 
ingcwelde ijzer, die men toen ook ontdekte. 

Eene staaf, bestaande ter helfte uit best ijzer, 
overigens uit ijzer van mindere hoedanigheid, was 
voorzien van een geboord gat, waarin cene mag
netisch stalen prop was geklonken; de naald 
toonde zoowel dc prop als de lasch van het ijzer 
aan, en bovendien een slechte stee, waarop men 
niet gelet had, 

Eene volgende proef had een zeer belangrijk 
resultaat; men had in het uiteinde van eene ronde 
staaf' van 4 duim diameter een gat gehoord in 
de richting der lengte, hierin eene niet magne
tisch stalen prop vastgesmeed en do opening 
verder met jjzer opgevuld en dicht geweld; er 
werd door de naald slechts één punt aangegeven, 
waaruit men afleidde, dat dit het eene uiteinde 
van de prop zoude zijn en het andere uiteinde 
volkomen geweld was; bij onderzoek bleek dit 
werkelijk het geval te zijn. 

Ook dikke pantserplaten werden onderzocht, 
waarbij verstoringen werden waargenomen, ver
oorzaakt door de verschillende hoedanigheid van 
de te zamen gewalsde dunnere platen, waarvan 
een microscopisch onderzoek het bewijs leverde. 

Vervolgens hadden nog vele proeven plaats met 
ringen, kettingschalmen enz. en met staven ijzer, 
die op verschillende wijze behandeld waren ge
worden ; bij allen waarvan de setel der gebreken 
werd aangetoond en die uit de verklaringen der 
smeden bleken steeds gegrond te zijn. 

Eenige proeven schenen aan te toonen, dat de 
richting, waarin het ijzer gesmeed wordt, hetzij 
in de magnetische meridiaan of in het magnetisch 
equatoriaal vlak, tot de hoedanigheid van het 
ijzer afdoet. Vier staven van dezelfde ijzersoort 
van uitstekende hoedanigheid, werden daartoe, 
twee in ieder der opgegevenc richtingen bewerkt 
en van l ' / 2 Eng. dm. vierkant tot op ' / , Eng. 
dm. vierkant versmeed; uit het verkregen resul
taat leidde de heer Saxby af, dat voor hard ijzer, 
dat een groot wederstandsvermogen moet bezit
ten, de richting van het aanbeeld strekken moet 
van het oosten naar het westen en voor een 
zeer veerkrachtig ijzer, van het noorden naar het 
zuiden. 

Hoewel de methode van Saxby nog niet tot 
practisch gebruik geschikt is, kan men zich ech
ter gereedelijk voorstellen, dat dit niet lang kan 
uitblijven. De proeven zijn tot nog toe zeer ver
scheiden in aard geweest, maar nog nimmer is 
de magneetnaald in gebreke gebleven. Zoodra 
men zich echter er op toe zal leggen, om meer
dere proeven achtereenvolgens te nemen van de
zelfde soort, waarbij men vooruit de oorzaak der 
verstoring kent, dan zal men de taal der mag
neetnaald duidelijk leeren verstaan evenals zoo
vele andere stemmen, die uit de natuur tot ons 
spreken. 

VERSLAG DER COMMISSIE, BENOEMD DOOR 
DEN GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM, 

IN ZAKE DE SPOORWEG
VERBINDING. 

Dezer dagen verscheen het eerste gedeelte van 
het verslag der commissie, benoemd door den 
gemeenteraad van Amsterdam in zijne vergadering 
van den • •/„ Februari 1869, betreffende de zaak 
der spoorweg-verbinding. Zooals men weet, wer
den oorspronkelijk vijf heeren tot leden dier com
missie gekozen; door het niet aanvaarden echter 
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van het lidmaatschap door den heer J. Strootman 
cn het overlijden van den heer A. Caland werd 
het ledental der commissie tot drie gereduceerd, 
namelijk de heeren J. G . W. Fijnjo, W. A. 
Froger cn T. J. Stieltjes. Do vragen der com
missie ter beantwoording gesteld, waren: 

1« zijn de aangevoerde bezwaren door dc staals-
ingenieurs tegen dc spoorweg-verbinding langs 
de zuidzijde der stad, practisch onoplosbaar? 

2' Is do daarstclling van het centraal perso
nen-station in het open havenfront, zooals dat 
bij het regeeringsplan is geprojecteerd, wat dc 
uitvoerbaarheid betreft, verzekerd? cn, zoo ja , zijn 
de belemmeringen, die men voor de scheepvaart 
vreest gedurende do constructie, op afdoende 
wijze te voorkomen of onschadelijk tc maken ? 

Wij willen in korte trekken medcdoclcn wat 
de commissie, in dit gedeelte van haar verslag, 
bevattende de beantwoording der eerste vraag, 
als haar gevoelen kenbaar maakt; het tweede 
gedeelte van het verslag zal eerst later verschij
nen, daar de commissie zonder het doen van 
nieuwe boringen en peilingen niet tot de beant
woording der tweede, voorzeker niet minder be
langrijke vraag, kon overgaan. 

De commissie begint haar verslag met het le
veren van eenige algemcene beschouwingen; zij 
zegt daarin zich bij dc beantwoording der voor
gelegde vragen zooveel mogelijk verplaatst tc 
hebben in den toestand, die na afsluiting van 
het IJ bij Schollingwoudc cn de verzekering van 
een op 0,50 el - J - AP vastgesteld peil in hot IJ 
voor Amsterdam cn na den aanleg der voorge
stelde spoorwegwerken zal ontstaan; 

en wijst er vooral op, dat men bij dc bcoor-
deeling van ieder spoorwegplan zich rekenschap 
moet geven van wat men voorheeft mot dc dij
ken , sluizen cn waterkceringen der stad Amster
dam te doen. Zal men die gemeentewerken na 
de afsluiting van het IJ nog moeten laten bestaan 
en onderhouden? of zal men korten tijd na do 
voltooiing van den afsluitdijk bij Schellingwoude 
de Amsterdamschc zeeweringen reeds opruimen? 
De heeren Stieltjes cn Froger achten daarom ccn 
spoorwegplan verkieslijk, dat die zaak in status 
quo laat; vooral ook om het groote voordeel, dat 
zoodanig plan voor onmiddellijke uitvoering vat
baar is , terwijl ieder plan, dat de opheffing der 
oude zeeweringen noodzakelijk maakt, eerst kan 
worden uitgevoerd na verscheidene jaren tijds-
verlies. 

De heer Fijnjo was niet hetzelfde gevoelen toe
gedaan cn meende dat het punt der Ainstcrdam-
sche zeeweringen voorloopig buiten beschouwing 
kan gelaten worden, omdat hij do goede uitvoe
ring van den afsluitdijk, door liet toezicht der 
Regeering, gewaarborgd acht. 

Nu tot dc beantwoording der vraag zelve over
gaande doet de commissie opmerken, dat dc be
zwaren der staatsspoorweg-ingenieurs tegen ccne 
lijn bezuiden dc stad alleen blijken uit ccn nota, 
bevattende bezwaren tegen het plan door don ge
meenteraad aangeprezen, om een centraal per
sonen-station te hebben buiten de Lcidschc poort 
met een centraal goederen-station in het Wes
terdok. Het eerste bezwaar in de nota voorko
mende , namelijk dat bij het plan van het ge
meentebestuur drie opeen volgende bogen in te
genovergestelde richting zijn voorgesteld, meent 
de commissie, dat niet van zoo ernstigon aard is, 
te meer daar de richting, door den gemeenteraad 
aangegeven, te zeer voorloopig en nog voor voel 
wijziging vatbaar was. 

Het bezwaar, dat de spoorweg bij het IJ op 
ccn veel hooger peil moet worden gelegd, dan 
waarop het station aan de Leidsche poort kan 
worden gemaakt, zoodat dc weg in die drie op
een volgende bogen nog tevens onder ccne vrij 
sterke helling zou gelogen zijn, hetgeen niet al
leen voor de exploitatie, maar ook voor de vei
ligheid groot bezwaar zou opleveren, wordt door 
de commissie gedeeld, voornamelijk echter 
doordat dc Hollandsche spoorweg aan hot bene
deneind der helling zou worden gesneden, en hnars 
inziens zou zulk ccn aanleg te zeer strijden met 
het belang van den Hollandschen weg en met de 
veiligheid van het vervoer, dan dat die (name
lijk zooals die is voorgesteld) mag worden toege
laten. Het bezwaar, dat dc Haarlemscho trek
vaart en do Kostvcrlorcn Wetering onder zoo 
scherpe hoeken worden gesneden, acht dc com
missie niet overwegend. 

Het bezwaar voor dc aansluiting nuar den Rijn
spoorweg bij paal I. wordt ook door do commis
sie toegestemd; volgens haar oordeel moet ook 
aan dc aansluiting bij paal III verre dc voorkeur 
worden gegeven, omdat men scherpe bochten on 

zulk ccne schcevc brug, als voor don Amstcl in het 
plan wordt voorgesteld, niet mag toelaten, tenzij 
dc verbinding op geen andere wijze mogelijk is. 

Verder kan ook naar het oordeel der commis
sie de plaatsing van een centraal goederensta
tion aan dc Lcidschc poort niet in aanmerking 
komen, daar het voor dc handelsbeweging te 
ongunstig zou gelegen zijn. 

Dc plaatsing van dat station aan dc westzijde 
der stad verdedigt zij evenmin, daar zij eenstem
mig dc plaatsing aan de oostzijde der stad, in de 
Rietlanden, beter acht. De commissie moot ver
der ook instemmen, dat dc door het gemeente
bestuur voorgestelde los- en ladingplaatson aan 
hot IJ in hot Westerdok bij eenige ontwik
keling van het vervoer niet voldoende cn niet 
voor uitbreiding vatbaar zijn; dat dc wijze van 
verbinding voor de oxplpitatie zeer kostbaar is 
cn liet goederenverkeer der verschillende lijnen, 
die te Amsterdam moeten aansluiten, niet ge
scheiden kan worden gehouden. 

Hoewel der commissie, behalve in die nota, gcon 
bezwaren , door dc Staats-Ingcnieurs gemaakt, 
officieel bekend zijn, zoo zijn er toch in velerlei 
gedrukte stukken meerdere bezwaren tegen cenc 
haan bezuiden dc stad aangevoerd, niet enkel tegen 
de voorgestelde richting van den gemeenteraad, 
maar ook cn zelfs hoofdzakelijk tegen bet ont
werp der Kamer van Koophandel. Ue commissie 
behandelt ook die bezwaren , cn zegt in 't alge
meen van dat laatste plan, dat ontwerp cn hoofd
denkbeelden niet met elkaar overeenkomen, het
geen tot velerlei verwarring van denkbeelden 
aanleiding beeft gegeven. Immers schijnen in 
het ontwerp de bestaande stations on daarop 
uitloopcnde einden spoorweg behouden te zijn ; 
zeer zeker althans het Hollandsche station. Vol
gens de beschouwingen der Kamer van Koophan
del moest dit station vervallen; terwijl juist uit 
het behoud van dat station dc voornaamste bezwa
ren voortspruiten, die tegen dit ontwerp kunnen 
worden aangevoerd. 

Ten slotte geeft de commissie na overweging 
der drie voorgestelde richtingen zuidelijk langs dc 
stad, namelijk : 

1'. die van de Staats-Ingcnieurs van 1804; 
2'. die van het gemeentebestuur; 3'. die van de 
Kamer van Koophandel en fabrieken, als ant
woord op do haar gestelde vraag, de verzekering, 
dat de aangevoerde bezwaren tegen de spoor
wegverbinding bezuiden dc stad practisch oplos
baar zijn. 

Om de quaostie uit tc maken, op welke wijzo de 
voorkomende bezwaren het best zijn op te los
sen , hebben de leden Froger cn Stieltjes hun me
delid Fijnje verzocht, de oplossing der in de com
missie besproken beginselen aanschouwelijk voor 
te stellen. In drie bijlagen bij het verslag heeft 
de heer Fijnje, aan dien wensch voldoende, aan
gewezen hoe eene zuidelijke ceintuurbaan in twee 
vooronderstellingen uitvoerbaar i s , hetzij inet 
ccn centraal goedci enstntion bewesten, hetzij 
met een beoosten do stad. 

STEILE SPOORWEGEN OP MAURITIUS. 

Zonder te willen beslissen, of de eerste spoorweg 
op Java over de bergen of door de vlakte moest 
gaan, mag men toch wol beweren , dat dc vrees 
voor hellingen, die bij den strijd over deze vraag 
zoo velen aangreep , overdreven was. Het is ge
lukkig, dat de Engelschen in de kolonie Mauri
tius cr minder bang voor waren. In 1858 werd 
de noodzakelijkheid van ccn' spoorweg door hot 
bestuur aldaar ingezien. Hot opperbestuur ver
leende in Mei 1801 vergunning tot den aanleg 
van de werken. Do heer Hawkshaw werd tot 
adviseerend ingenieur benoemd on in Sept. 1801 
werd ccne overeenkomst voor de uitvoering ge
sloten met de heeren Brassey cn Wythes. In 
hot begin van 1802 nain de arbeid een'aanvang. 
De Noorderlijn liep van de hoofdstad Port Louis 
door do noordelijke en noord-oostelijke gedeelten 
van het eiland en was 31 Engelsche mijlen [1 
mijl = 1000 inetcrsj lang, terwijl de Midland-
lijn van hetzelfde station uitging cn door het 
midden van het eiland liep. 

Het eenige kunstwerk van belang was do via
duct over de Giooto Rivier, waarvan eone be
schrijving te vinden is in de Minutes of Procee
dings, Instil. Civil Engineers, vol. X X V , p. 237. 
De Noorderlijn werd geopend op don 24™ Moi 
1804 en de Midland-Vijn op den 19™ Oct. 1805. 
De grond was aangekocht en al het metselwerk 
bestemd voor dubbol spoor, maar het ijzerwerk 
voor den bovenbouw van dc tralicbruggcn cn de 

bovenbouw der baan is tot heden ingericht voor 

enkel spoor. 
Dc aanlcgkostcn voor deze banen bedragen 

£ 21870 per Eng. mijl. Dc hellingen van de 
Afidlond-Iijn zijn als volgt: van Port Louis tot 
den top of het verdeelpunt is eene rijzing van 
554 meters over een afstand van ongeveer 10 
Eng. mijlen, of eene gemiddelde helling van 1 
°P 40 , M , en van het verdeelpunt tot Mahebourg 
(het eindstation), een afstand van ongeveer i 9 
mijlen cono gemiddelde tegenhclling van 1 op 
55;,|. Ongeveer 12'/, mijl, alvorens den top te 
bereiken, is de gemiddelde helling 1 op 41, l 7 cn 
vandaar over ongeveer 13 mijlen is de tegen-
helling gemiddeld 1 op 45,ae. De steilste hellin
gen zijn 1 op 27, waarvan men cenc gezamen
lijke lengte heeft van 4125 meters, terwijl de 
grootste aaneengeschakelde lengte onder deze 
helling 1880 meters bedraagt cn dc meest daarbij 
komende 1530 meters. Dc daarop in steilte vol
gende helling is 1 op 30, waarvan men eone 
gezamenlijke lengte van ruim 2900 meters aan
treft , terwijl do grootste aaneengeschakelde lengte 
onder dio helling ruim 900 meters bedraagt cn 
verscheidene ongeveer 000. De hellingen wisse
len af van s ' r tot 0 0 en de tegenhellingen van 
j ' l tot , ' 0 . De stralen dor bochten liggen tus
schen 290 en 1830 meters. Do bochten zijn ge
zamenlijk lang 29413 meters, de rechte vakken 
27287. De zwaarste passagiers-trein, die naar 
St.-Louis stoomde, telde 14 wagens, vervoerde 
514 soldaten en had eone snelheid van twintig 
Engelsche mijlen in het uur. Men hoeft sinds 
don aanvang der exploitatie nog geene ongeluk
kon te betreuren gehad, maar de moeilijkheden, 
bij natte rails ondervonden, maken het wensche
lijk voortaan geen steiler hellingen toe tc laten 
dan van 1 op 40. 

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

Men weet, dat door den spoorweg over 
den Mont-Cenis de weg naar Indië over Italië 
gaat en korter is dan over Marseille, dat voort
aan krachtige mededinging zal ondervinden van 
Brindisi, hetwelk ccne der belangrijkste havens 
in dc Middellundsche zee zal worden. Het is 
daarom aangenaam tc vernemen, dat dc werken 
tot verbetering van de haven krachtig worden 
voortgezet cu in den loop van dit jaar zullen 
voltooid zijn. Elke maand worden cr tien- tot 
twaalfduizend tonnen blokken cn steenen voorde 
hoofden gestort. 

— Men deelt mede, dat dc heer Siemens, uit 
Berlijn, thans in Cirkassië is, om schikkingen tc 
treffen voor eene telegrafische gemeenschap over 
land naar Indië , door Klein-Azië, Armenië en 
Beloedsjistan. 

— Volgons ccne Amcrikaansche courant zal er 
spoedig tc Titusville eene school voor het bestu
ren van velocipedes zijn. Zij, die in petroleum 
spcculecron, zullen cr lessen nemen, om van bron 
tot bron tc kunnen rijden. Zij hopen hierdoor 
dc mulecipèdcs cn oude hossipedes, die daar 
vroeger cn vogue waren, te kunnen missen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van 27 April 
j l . is aan J. Vrijhof te Hcenvlict tot wederop
zegging eene nieuwe vergunning verleend voor 
eene stoomslcepdionst op do daarin omschreven 
wateren cn kanalen in dc provinciën N.-Brabant, 
Gelderland, Z.-Holland, N.-Holland, Zeeland, 
Utrecht, Ovcrijscl cn Limburg, zijnde dc hem 
vroeger verleende concessie vervallen. 

— Men schrijft uit Boxtel aan de Prov. Nb. Cl. : 
Door een oordeelkundig cn invloedrijk persoon 

is, zoo mon verneemt, het plan aangegeven om 
een scheepsvaart- en gedeeltelijk uitwaterings
kanaal te maken, van af sluis 5 dor Zuid-Wil
lemsvaart te Erp naar St. Oedonrodo , om aldaar 
in verbinding te worden gebracht en gevoed door 
het overtollige water van de rivier de Dommel, 
en vervolgens van daar te loopen langs of dooi
de gemeenten Liempde, Boxtel, Oisterwijk, Ti l 
burg naar 's Gravemoer. 

Dat dit grootscbe cn, zooals wordt verzekerd, 
zeer uitvoerbare plan, voor zoover bekend in de 
betrokken streek dezer provincie allen mogelijken 
bijval vindt, zal niet behoeven te worden ver
meld ; eveneens xal het overbodig zijn te verze
keren dat dc belanghebbende gemeentebesturen 
niet zullen nalaten, al datgene te doen, wat dc 
verwezenlijking kan bevorderen, terwijl daaren

boven wel niet te vergeefs kan worden gerekend 
op de krachtdadigo medewerking van het pro
vinciaal bestuur en do provinciale vertegenwoor
diging, alwaar, naar men verneemt, deze zaak 
reeds in overweging zoude zijn. 

— Wij ontlcenen aan de Llmburgsche couran
ten het bericht dat de heeren Van Hooff, sectie
ingenieur en Nivel, opzichter bij de exploitatie der 
staatsspoorwegen te Venlo, resp. met den titel van 
hoofdingenieur en ingenieur bij de Noordbrabant-
Limburgsche spoorweg-maatschappij zullen over
gaan. Het is deze maatschappij die den spoorweg van 
Boxtel naar Wezel, over Gennep en Goch daar-
stclt, met een zijtak van Gennep naar Kleef, 
waarvoor den heer Van Meukcren concessie is 
verleend. De lijn Boxtel—Wezel is 19 uren lang 
cn zal binnen 4 jaren in exploitatie komen, zoo
dat de eerste werkzaamheden dan ook reods ter
stond beginnen. Het bouwen der baan is aan En
gelsche aannemers naar tarief aanbesteed, die 
voor 2 millioen gulden action dor maatschappij 
genomen hebben. De heer Linskens, te Blcrick. 
was een der laagste inschrijvers voor dit werk, 
mot eone deelneming van 2 ton in bet maat
schappelijk kapitaal cn hem zou het werk zijn 
gegund, zoo niet de Engelsche aannemers door 
hunne belangrijke inschrijving van 2 millioen den 
doorslag gegeven hadden. liet kapitaal der on
derneming groot 0 millioen, is op ' / 2 millioen na 
volgetcekend. 

Arnhem. Naar wij vernemen, heeft het bestuur 
van dc Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, zich in naam der Maatschappij dc zaak 
aangetrokken , loopendc over de regeling van het 
hoogere kunstonderwijs, dezer dagen als ontwerp 
van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal, 
ter onderzoek ingekomen, cn bestaat het plan 
zich met oen adres tot den minister cn dc Ka
mer te wenden , houdende verzoeken: 

lo . tot opname van hot onderwijs in de bouw
kunst in al haren omvang bij dat in de beeld-, 
schilder- en graveerkunsten, omdat dc concept-
wet , de bouwkunst ten eenenmale uitsluit en 
deze, blijkens de ininistcriëele memorie, voldoende 
en in haren geheelen omvang op de Polytech
nische school te Delft onderwezen acht, welke 
meening door geen deskundige, op grond van 
ondervinding en de wet op het middelbaar on
derwijs, kan gedeeld worden. 

2o. tot stichting van deze Rijks kunstschool, 
in de hoofdstad des Rijks, ter vervanging van 
de Koninklijke Akademie van Beeldende kunsten, 
sedert 1820 aldaar in werking, en wel hoofd
zakelijk omdat het onderwijs in de bouwkunst, 
binnen dc muren van Delft, haar eigen graf zal 
delven, bij gemis aan al datgene, wat den 
bouwkunstenaar, ter zijner bcgeislerung en ook 
voor zijne praktische opleiding, behoeft; 

3o. dc bouwkunst niet te scheiden van dc 
beeld- cn schilderkunsten, omdat zij met deze 
een geheel vormt. 

Wij stemmen volkomen met bovenstaande ziens
wijze in , en houden ons overtuigd, dat alle le
den der Maatschappij voornoemd cn alle deskun
digen bestuurdcren den dank zullen brengen voor 
het initiatief, dat zij ter afwering van een voor
stel, tot uitsluiting der bouwkunst, hebben ge
nomen. 

In de eerste plaats zullen de Afdeelingen wel 
genegen zijn, zich bij de Maatschappij aan tc 
sluiten, en daarvan openbare blijken willen ge
ven. Wij noodigen hen daartoe uit, zoodra de 
inhoud der petitie bekend is, die naar wij hopen der 
redactie ter opname in dit weekblad zal worden 
gezonden. 

Breda. Er bestaat vooruitzicht dat dc restau
ratie van het benedendeel van don grooten to
ren der Groote kerk in uitvoering wordt gebracht. 
Van de kosten, die op 30 mille zijn geschat, 
zal de gemeente f 10.000 en het kerkbestuur tot 
een maximum van ƒ 5000 bijdragen, terwijl de 
Raad der gemeente zich tot het Departement van 
Binnenlandsche Zaken en dc Provinciale Staten 
van Noord-Brabant zal wenden om eene subsidie 
te bekomen. 

Za l tbommel , 1 Mei. De beneden- cn bo
venstelling voor de tweede spanning van 120 cl 
der spoorwegbrug over de rivier de Waal alhier 
is thans voltooid. Aan de stelling voor do derde 
of laatste spanning van 120 ol wordt met kracht 
gearbeid, zoodat de schepen de gereserveerde ope
ningen niet meer kunnen passeren. De stoelen 
zullen vóór 1 Junij gestold zijn en dan zal een 
aanvang met den metalen bovenbouw worden 
gemaakt, en wel met het stellen van den 
benedenrand der brug. Er wordt eerstdaags een 

honderdtal smeden verwacht. Het aantal werk 
lieden, waaronder verwers, timmer- en sjouwer 
lieden, alleen aan dc brug werkzaam, zul alsdan 
180 bedragen. De menagekeet of het zoogenaamd 
Wirthschaftshaus, ingericht tot huisvesting cn 
voeding van een honderdtal arbeiders, is afgebro
ken , daar in deze stad ruimschoots gelegenheid 
bestaat om kosthuizen te vinden, en naar Dus-
scldorp overgebracht, waar de heer Harkortook 
ccne brug over den Rijn onder banden beeft. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEEMNO 'S-GRAVENHAQE. 
Vergadering van 29 April. 

De laatste vergadering 1808/09, word heden 
avond, met ccne zeer talrijke opkomst der leden, 
gehouden. Na de lezing en goedkeuring der 
notulen van dc vorige vergadering, werden do 
verschillende, aan de orde zijnde huishoudelijke 
bezigheden verricht. Het bestuur werd herkozen, 
cn tot nieuw Bestuurslid benoemd de heer J. Sin
gels. Daarop kwam de navolgende vraag in be
handeling : 

Is het gebruik, van uit Portlandschc cement 
vervaardigde platen en buizen voor riolen aan tc 
bovelen? Zijn er voorbeelden aanwezig? en wat 
hooft de ondervinding daaromtrent geleerd ? 

Verschillende loden namen aan dc discussion 
deel. Het lid Pino Post doelde de vergadering 
zijn gevoelen daaromtrent mede, en was niet 
vóór het gebruik van genoemde buizen voor wa
terleidingen cn riolen, uithoofde het oppervlak
kig zeer mooiclijk te bepalen is of die buizen do 
noodige deelen Portlandschc cement bevatten om 
waterdicht tc zijn. Spr. beval echter het gebruik 
van vloertegels en wclputringen van Portlandschc 
cement vervaardigd, zeer aan, van welke eersten 
spr. eenige monsters ter bezichtiging gaf. Het 
lid Saraber was een ander gevoelen toegedaan 
en deed eenige mededeelingen omtrent ccne door 
hom gemaakte waterleiding van genoemde buizen. 

Verscheidene leden voerden over deze zaak 
nog het woord, het voor en togen daarvan over
wegende , waarna de vergadering werd gesloten. 

Varia. 
Eene nieuwe manier versch hout i n zeer 

korten tijd te drogen, zegt dc Builder, be
staat hierin, dat men het eenige uren kookt in 
water en dan Iaat afkoelen , waardoor de oplos
bare bestanddcelen worden verwijderd. Daarna 
wordt het gekookt in eene dunne oplossing van 
borax, waardoor het in water onoplosbaar eiwit 
oplosbaar wordt gemaakt cn uit de poriën ont
snapt. Het hout wordt dan in droogkamers ge
plaatst, door stoom verhit en ér drie dagen in 
gelaten. 

Glazen daken waterdicht te maken. Wan
neer glazen daken van ijzeren regels of roe
den voorzien zijn, is het zeer moeilijk om ze 
langs den gewonen weg waterdicht te maken, 
daar bij verandering van weersgesteldheid glas 
en ijzer, zooals bekend is, zeer verschillend uit
zetten, 

Dc volgende methode verdient echter in der
gelijke gevallen aanbeveling. Men smelt 1 deel 
talk en 2 deelcn hars , doopt in dit mengsel 
ccnigc strooken linnen of katoen cn bedekt met 
deze strooken dc vooraf reeds van stopverf voor
ziene sponningen zoodanig, dat dc strooken x}% 

of l / i duim onder den rand der glasplaten komen 
te liggen; men drukt daarna de glasruiten in dc 
sponningen, terwijl zoowel dc stopverf als dc 
strooken nog vochtig zijn. Dit middel schijnt 
ook met vrucht tot het dichtmaken van buizen 
voor waterleidingen tc kunnen worden toegepast. 

n. 
Aankondigingen. 
Haandag, 10 Mol. 

Bcrgcn-op-Zoom, teu 11 ure, iu de Potterstraat: Her-
bcstcdiug vau het céujurig ouderhoud vau dc kazcruc-gebou* 

90 , euz. 
'a-IIage, teu l i ' , , ure, aan het provinciaal bestuur: 

het doortrekken der bekadiug op den rechter oever der 
Nieuwe Mcrwcde op den liogcuhof tot aan dc kade van het 
Zuidplnatjc, ouder ac gemeente Dubbeldam, behoorende tot 
do werkcu der Merwedc cu Killen, in de provincie Zuid-
Holland. 

•-llage , ten ll'A ure, aan het prov. bestuur: het her
stellen vuu stormschade aan de rechter lcikade langs den 
beucdcu moud der Nieuwe Merwedc, onder dc de gemeente 
Hooge Zwuluwc, c. a. cu aan dc daarboven liggende dwars-
krib tegen den dam door het Hat van Kielen. 

'n-IIagc, teu l l ' / t ure, aan het prov. bestuur: het 
inaken van eeu heuvel voor ecu dijksmagazijn met bijbc-
hoorendc werken, iu den voorninügcn bovenmond van het 
Gat van het Steenen Huisje, onder de gemeente Werken

dam, behoorende tot dc werken der Merwedc cu Killen, in 
dc provincie Noordbrabant. 

Dordrecht, ten 11 uro, ten raadhuize: het verrichten 
van verfwerken aau verschillende schoolgebouwen cn bruggen, 
binnen die gemeente. 

's-llage, ten 1 ure, ten raadhuize: het leggen vau 
riolen, kolken, bestrating, trottoirs, enz. op de laan van 
Meerdervoort en iu de eerste Anna-Paulonastraat. 

Amsterdam, ten i'/j ure, in het stationsgebouw buiten 
dc Wilicmspoort: het verlengen van de houten loods tot ber
ging van locomotieven op het statiousterrcin te Haarlem. 

Dinsdag 11 Mei. 
Numansdorp, ten 11 ure, in het Wapen van Crom-

slrijen: het driejarig onderhond van 15.200 ellen grindweg 
over den zeedijk van den Numanspoldcr cn eenige wegen. 

Ooitelnd, (gcm. Oosterhout), ten 3 ure: in dc Ploeg: 
het noodige timmer-, leidekkers- en loodgieterswerk voor ecu 
nieuw leien dak op dc oude kerk der R. C. gemeente. 

Woensdag, 11 Hel. 
Zwolle, ten 11 ure, bij B. H. Jensen in het Mun-

stersche Posthuis: het verhoogen en verzwaren van een dijk
pad van den üiczerdijk, lang 700 ellen, in één perceel. 

Willemstad, ten 11 ure, in liet gebouw hovende 
Waterpoort: lo. het éénjarig onderhoud van de werken; cu 
2o. het éénjarig onderhoud van dc kazerne-gebouwen, cnz. 
alles onder het beheer der militaire genie. 

Zulnhorn, ten 12 ure, ten gemeentehuize: lo. het uit
voeren van eenige metsel-, timmer- cu zinkwerken nau dc 
kerk der Hervormden cn 2o. het met portland-cement be
pleisteren van p. m. 070 vierkante ellen buitenmuur van 
het voornoemde gebouw. 

Dockum, ten J'/j ure, ten gcinccentchuizc: het leve
ren cn plaatsen van eene ijzeren brug, tot vervanging van 
dc tc nmovccreu zoogenaamde Bontcbrug in die gemeente. 

Donderdag, 13 Hel. 
's-Üage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 

znkcu: het maken. leveren cn stellen van den ijzcreu bo
venbouw van cenc draaibrug over het kanaal door Walcheren 
bij Middelburg. 

's-llage, ten 12 ure, aan het ministerie van biuueul. 
znkcu: het maken van borstweringen, steunmuren cn plin
ten met toebchooren, op tic landhoofdcu cu pijlers vau de 
brug over dc Waal bij Zalt-Bommcl. 

Vrijdag, 14 Hel. 
's-llcrtogenhoscli, ten lO'/j ure, aan het prov. be

stuur: het op dc diepte brengen eu onderhouden der haven 
tc Moerdijk, behoorende tot dc werken van het Hollaudsch 
Diep, provincie Noord-Brabant. 

Arnhem, ten 12 nrc, aan het prov. bestuur: het her
stellen der winter- eu stormschade aan dclnudsdijkcn, dam
men cn verdere aardewerken, langs dc rivier den Bovcu-
Itijii, bet Panncrdcnschc kanaal en dc IJsclmond, iu twee 
perceeleu. 

Groningen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het 
opruimen van het voorgcdecltc van het Gouvernements
gebouw tc Groningen, cu het optrekken van ccn nieuw 
"bouw. 

Leeuwarden , ten 12 nrc, aan het provinciaal bestuur: 
lo. het onderhoud, enz. over 1869/70 aan dc werken van 
den Koudumer-Slaperdijk , do bebakening van dc geul door 
het Slotcrmecr cn van dc Nieuwe Vaart nabij Galamadam-
mcu; 2o. idem aau de haven- en kistwerken te Lemmer eu 
Tacozijl; 3o. idem aan dc Scharsterbrug en brugwachters-
woning cn van dc Tonnen in Langwecrsterwiclcn, liet Tjcuke 
Meer, het Sueekcr Meer cn de Terkapelster- cn Zoute 
Poelen. 

Amersfoort, ten 1 ure, bij den heer van Wagcningcu: 
dc levering vnn znilcnbaznlt, ten behoeve van deu Veendijk. 

Krabbend ij k e , ten 3 ure, ten gemecutehuize: lo. het 
begrinden van den Noordwee te Krabbeudijkc, ter lengte 
vuu 400 ellen; 2o. het begrinden van deu dijk, genaamd 
het Bolwerk, iu de gemeente Krabbcndyke en Nieuwlaude, 
ter lengte van 1000 ollcn. 

Dinsdag, 18 Hel. 
Assen, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: het 

uitvoeren van eenige herstellingen en vernieuwingen aan,- met 
het onderhoud volgens tarief van- de Hoofd-BcUer en Oos-
termoersche vaarten, met al dc daartoe behoorende werken 
in Drenthe, ingaande met deu dag der goedkeuring van de 
aanbesteding eu eindigende den 31 December 1869. 

's-llage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: het maken 
van ccnigc veranderingen in het hoofdgebouw op het station 
tc Harlingcn. 

Woensdag, 1B Hel. 
Bcrgen-op-Zoom, ten 12 ure, in het Nederlandsen 

Koffijhuis: het slechten van het ravelijn Wouw, ecu deel 
van het bastion Noyellc en van de courtinc tusschen dat 
bastiou cu het bastion William te Bergen-op-Zoom. 

Delft,_ ten 12 ure, in de artillerie stapel- cn coustruc-
tic-magazrjncu: de levering van deunen-, grecucu-, linden-
en vurenhout cu eiken wagenschot, gietijzer en Banca-tiu-

Goudcrak , teu 12 uro, door het bestuur van deu pol
der Middelblok: het vcrlnatseu van den achtkanten wiud-
vijzel-watermolen van den polder, met de leverantie der te
kort komende, gcbrokenc,of onbruikbare materialen, beuc-
vcus al het daarmede in verband staande aardewerk. 

Donderdag, 20 Hel* 
's-Üage, ten 12 ure, aau het ministerie van binnen), 

zaken: het maken van con gedeelte van den noordelijken 
spoorwegdam in het Hollaudsch Diep. 

Zaterdag, 22 Hel. 
Maastricht, ten12 uro, in het Comcdie-gebouw: het 

maken van cenen nieuwen uitgang door de vestingwerken 
vóór do St. Pieterspoort tc Maastricht. 

Maandag, 24 Hel. 
Amsterdam, ten 12 uro, op het raadhuis: hot maken 

cu stellen van 102 stuks openbare urinoirs. 
Dinsdag, 2S Hel. 

Middelburg, ten 11 uro, bij P. Bultcrijs: het slech
ten van het oostelijk front cn van de Oostbatterü van het 
fort Bath, cnz. 

Afloop van aanbestedingen. 
Venlo. 26 April: het maken van cenc zweminrichting. 

Aannemer de heer H. van Gasselt, nldnar voor ƒ 8000. 
Groningen , 26 A ^ r i l : lo. het éénjarig onderhoud der 

werken: aannemer K. Wassing, voor ƒ4194 ; 2o. het één-
orig onderhoud van do kazerncgobouwen, cnz.: dezelfde voor 
/' 4224; .'(o. ccne vcrwiug dor werken: G. Kiewit de Jonge, 
voor ƒ 1120; lo. het herstellen der bruggen: K. Wassing, 
voor / 3580. 

Breda, 26 April: lo. onderhoud der werken: O. H. 
Moolenbergh, f 1060: 2o. idem der werken van de acade
mie: dezelfde, ƒ 3480 ; 3o. idem der kazernen, B. Dijkman, 
/' 3195; 4o. herstel van bruggent A. van Glabbeek, j 990, 
allen aldaar. 
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Helder, ZO Apr i l : lo. hct éénjarig ouderkoud der ka
zerne-gebouwen: A. Vos Rz., ƒ 5000; Gebr. Moorman, 
/SKXT; J . van der Woude, ƒ2000; Gebr. Jnnzcn, ƒ2600; 
11. J. Kippens, /' 2406; aangenomen door Gebr. Janzen, 

ƒ 1850; 2o. hct onderhoud der aardewerken; Gebr. Jauzen, 
ƒ 5000; J . van der Woude, ƒ 6000; A. Vos Rz., ƒ 4900; 
II. J. Hippens, ƒ4800; Gebr. Moorman, ƒ4800; J.Olden
burg , f 4300; J . Oldenburg, tc Bergen,./ 4180. 

Delft, 27 Apr i l : lo. het onderhoud do kazernen te 
Delft: W. F. C. Schaap, ƒ 4 2 0 0 ; 2o. bet onderhond der 
werken i B. Veth en Zn„ f5660; 8o. het doen van herstel
lingen langs dc Stadsgracht: dezelfde, ƒ 1375; 4o.idem aan 
het Oud-Aracnaal, dezelfde, /' 1460, allen aldaar. 

Gvrlnchem, 27 Apr i l : lo. hct onderhoud der werken, 
A. G. de F a t » , aldaar, ƒ 2080 ; 2o. idem der werken tc 
Asperen, Everdingen, enz. W. Looijen, tcHeukclum, ƒ1320. 

'a-Ha ge , 27 Apr i l : het bouwen van eene wachtkamer 
niet bureau aan dc wachters-woning no. 53 bij dc halte 
Windeshelm cn den aanleg van ceu negrind trottoir aldaar, 
ten behoeve van den spoorweg van Arnhem naar Leeu
warden. Van dc acht ingekomen inschrijvingsbillettcn was 
het minste, dat van den heer J . C. II. de Bruin, te Vansac, 
voor / 1860. 

Vollenhove, 28 April \ dc levering van bazalt cn brik, 
als: bazalt, H . C. van Hcukclom, te Kampcu, u ƒ 10.98 
per c l 3 ; puin, C. .!. Smits, te Haarlem, f 2.85 per el 3 . 

Tlel, 2H Apri l : hct verhoogen cn verzwaren van ecu 
gedeelte Kijubandijk, onder Lieudcn ter lengte vanonrevecr 
1862 ellen. Aangenomen door de hecren Th. vau den Bo
gaard, C. van Hccsen , en G. Eruste, allen tc Leeuwen, 
f 12,700. 

'a-Ilage, 29 Apri l : lo. hct aanbrengen van ecu steun-
berm van plaatzand enz. te Kralingcn: F. Bcenhnkkcr, tc 
Giesen, f 8850; J . van 't Verlaat, tc Ilardiniveld, 
ƒ 7160; T. Kleun, tc Sliedrecht, ƒ 5990; .7. J, Bckker, tc 
tent, ƒ 5989; J . de Geus, te Ilardiniveld, ƒ 5 9 7 0 , C. dc 
Jong Cz. Sr., te Ameidc, ƒ 6840; G. Looycu, teHcrwijncn, 
/ 5599; L. Brand, tc Ilardiniveld, f 4796; T Smits Ms., 
te Veen, ƒ4486; M. van Hees, te Sliedrecht, ƒ 4 0 9 5 ; O. 
de Jong, idem, ƒ 3947ffJ. A. v. d. Straaten, te Berg Am
bacht, ƒ 3389; 2o. hct onderhoud van eenige aarde- cn rijs
werken in verband met dc droogmaking: F. Beenbakker, 
f 15,500: J . A. v. d. Straaten, ƒ8442 ; J.J.Bckkcr, ƒ7988; 
L. Brand, ƒ 6682; C. de Jong Cz. Sr., ƒ 6100; M . van Rees, 
te Sliedrecht, ƒ 5895 ; 3o, hct onderhoud van eenige kunst
werken, enz.: J . J . Bekker, y2880; G. Looyen, ƒ2680; L, 
Brand, ƒ2564; J. v. d. Loo, tc Kralingen, ƒ2550; J . A . v. d. 
Straaten, f 2058; \V. Hardcnhol, te Lckfcerkerk, / 1412. 

Geertruldcnberg, 30 April: lo. hct onderhoud der 
kazerne, D. v. T o l , tc Geert ruiden berg, J 1400; 2o. ver-
wing van dc kazerne, dezelfde, ƒ 890. 

Zwolle, 80 Apr i l : hct aanleggen: lo. van elf kribbcu 
aan deu linker oever vau den IJsel, boven Zalk; 2o. bet 
aanleggen van cene stroomafwijzeudc kiib nan den rechter 
oever van den Uscl by den boven mond van het Ganzediep, 
beneden de brug te Kampen; 3o. het aanleggen van een 
vleugelberm iu vijf kribben, benevens hct verlengen van 
cene krib aan den rechter oever en van zes kribben nnn 
deu linker oever van den Uscl beneden Kampen. Onder 
nadere goedkcuriug is tot nanncmer toegelaten van hct late 
perceel de lieer C. Spiering Az., tc Gamcrcu, voor dc som 
van ƒ 5,923; van hct 2de cn 3de perceel dc heer J . Baars, 
te Tiel, veor ƒ20,780. 

Zwolle, 30 April : hct verdiepen van cen gedeelte van 
het vaarwater tusschen dc lcidammcn aan dc uitmondiug 
van het Zwarte Water, aangelegd lot verbetering van hct 
Zwolsche Diep. Voor dit werk is voorloopig als aannemer 
toegelaten de heer II. J . Winters, te Ambt*Vollenhove, voor 
de som van f 9,788. 

üai ienl ie l in , 3 M e i : hct bouwen van kerk cu toren 
voor de R. C. gemeente. Van de 14 inschrijvingen was de 
laagste van den heer A. Moens, tc Rcrkel, voor ƒ 49,297. 

Advertentiën. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 22 Mei 1869, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute zaal in het Comedie 
gebouw tc Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
Het maken v a n eenen nieuwen uit

gang door de Vestingwerken vóó r 
de St. Pieterspoort te Maastr icht . 

Dc Inschrijvingsbillettcn moeten daags vóór de 
aanbesteding, vóór 12 ure 's middags, worden 
ingeleverd, op de in hct bestek bepaalde wijze. 

Hct bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van den ondergeteekende, en aan de kan
toren van de Ontvangers der Registratie en 
Domeinen te Venlo, Roermond en Maastricht, 
cn is aan laatstgemeld kantoor tegen betaling 

i v a n ƒ 1. verkrijgbaar. 

De. aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag den 18J Mei 1869, des voormiddags 
ten JO ure. 

stricht 7 Mei 1869. 
De Directeur de Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

BESTUUR DEK REGISTRATIE E N DOMEINEN. 

O N T M A N T E L I N G 
D Ï K 

VESTING BERGEN-OP-ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De Directeur der Registratie en Domeinen voor 

de provincie Noord-Brabant maakt kekend, 
dat op Woensdag den 19 J '» Mei 1869, des 
middags ten twaalf ure, in het Nedcrlandsehe 
Koffljhuis te Bergen-op-Zoom, al of niet on
der zijne voorzitting, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Bergen-op-Zoom, 
bij enkele inschrijving, onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring, zal worden 

A A N B E S T E E D : 
„ H e t slechten v a n het raveli jn 

„ W O U W , een deel v a n het bastion 
„ N O Y E L L E en v a n de courtine 
„ t u s s c h e n dat bastion en het bastion 
„ W I L L I A M te Bergen-op-Zoom." 

De op zegel geschreven en gesloten inschrij-
vingsbiljctten moeten uiterlijk vóór 12 ure 's mid
dags van den dag, dien der Besteding vooraf
gaande , worden ingeleverd of vrachtvrij bezorgd, 
ten Kantore van gemeldcn Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den Ont
vanger, onmiddellijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zul, nu den 2 Mei 
aanstaande ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur cn aan dc kantoren van 
dc Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en Bergen-op Z o o m , aan welk laatst
gemeld kantooi hct Bestek met dc teekening, 
tegen betaling van één gulden, na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Zaterdag den 15 d '° Mei 1869, des voormiddags 
tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 26'"» April 1869, 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTEBDAM zullen op Maandag den 
24 Mei 1869, des middags ten 12 ure, op het 
Raadhuis, in hct openbaar en '<;/' enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

He t maken en stellen van 102 
stuks Openbare U K I N O I R S . met de 
levering van de daartoe vereischte 
M A T E R I A L E N . 

Het bestek met de daarbij behoorende teeke
ning is te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en ligt voorts ter lezing in een der localen van 
de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken) op 
het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis, en aan den Timmcrtuin der Gemeente, 
op hct Bureau van den lieer Directeur bij de 
Publieke Werken J. VERHEIJ, des vóórmiddags 
van 10 tot 12 ure.; 

Amsterdam, den 5 Mei 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n Baamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Palbala 's , Ba-
lusters, Vent i la tors , Kruizen voor Ee rken 
en Grafteekens, A l o ë s , Paardenkoppenen 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z ink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpa,-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den WATERSTAAT, DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEOEN 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. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN tc 
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 & C». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito d i to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
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 v a n 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 

JAN VAN DER, POT, 
te Rotterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

Het is mij een genoegen te kunnen mededee-
len, dat ik met de Cement uit de fabriek van 
de heeren DIJCKERHOFF & ZONEN, bij verschil
lende werken proeven heb genomen, die voor 
mij allen goede uitkomsten hebben opgeleverd, 
ja dat zij zelfs, wegens hare deugdelijkheid de 
voorkeur verdient boven de hier sedert jaren in 
gebruik zijnde Por t land Cementsoorten, 
waarom ik dan ook deze soort alle verbruikers 
met vrijmoedigheid durf aanbevelen. 

Dordrecht, 21 November 1868. 
(was get.) P . V E R H O E V E N . 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wUk e, X". 4 , 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
Ol t .Vt . l IElVTKïV van S I P S en P O R T 

L A N D C K M E M T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L & POENSGEN te Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen , Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met GARANTIE. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A B A N T I E , 

bij ttEBR". II. P O T , te Elshout a/d. Kinderdijk, 
bl) wie reeds 5 0 0 roeden gemaakt zijn van vertjcblUende lengten 

tót 103 Ainwt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Tierde jaargang. N°. 20. 

teruiijit prifiM udtrti Ziltruf bij 
It. A . THIEME te Arnhem. 

l'rij* per .1 MIIO>I ftiM p.p. /1.65. 

15 Mei 1869. 

Mei iiuiictrt licb mr ru juifuf. 
Mftrfeitiéi M n ƒ »erg<tiitiregel 

«I ƒ -.15 «uur U(r\ .-li ren \» 

V}föPW$iTnhem b i J D* A ' T H 1 E M E ' Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

WEEKBLAD voor AEOHTECTElf, TOEMIIilSjEABllIKAlfTEI, AAMEÏÏERS8n 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 N ' D T J G - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUBOH, C. J. VAN DOORN, D. GROTIIH, J. II. LELIMAN, II. LINSE, 8. E. W. ROORDA VAN EÏSIXOA. II. P. VOGBL. 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

REGELING VAN HET ONDERWIJS VAN RIJKS
WEGE IN DE BEELDENDE KUNSTEN. 

ONTWERP VAN WET MET MEMORIE. 

I. 

Er was een tijd, dat de kunstbevordering van 
regecringswege met zeer stiefmoederlijke liefde 
werd bejegend. 

Die tijd schijnt voorbij te zijn, en het korte 
woord: kunst is geene regeeringnaak allengs 
meer te logenstraffen. 

Bij de regeling van hct middelbaar onderwijs, 
is de academie te Delft in eene Polytechnische 
school aldaar hervormd. 

Ofschoon wij het zeer betwijfelen, dat eenig 
Polytechnicum behoort tot de inrichtingen van 
middelbaar onderwijs, ging de blijde mare vnn 
mond tot mond, toen in het jaar 1863 de ko
ninklijke instelling te Delft een nieuw leven 
tc gemoet zou treden. Op grootschen leest ge
schoeid , deed cn doet zij veel van zich hopen 
en strekt tot waarborg, dat er voortaan niemand 
zich ingenieur zal kunnen noemen, zonder dat 
hij trouwe studiën heeft gemankt en niet bij de 
examina is terug gezel met de woorden : gewo
gen maar voor alsnog te licht bevonden. 

De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
nam in Dl. XIII, bl. 315, van haar tijdschrift de 
Bouwkundige bijdragen, uit de Staatscourant 
dat gedeelte van het programma en der wet op 
het middelbaar onderwijs met de discussion daar
over door verschillende leden der Staten Gene
raal gevoerd, op, en vestigde bepaaldelijk de 
aandacht van belanghebbenden op de opleiding 
van de verschillende soorten van Ingenieurs, 
waaronder die van bouwkundig ingenieur op 
voorstel van den oud-minister Thorbecke, ook 
architect genoemd (bl. 319). Art. 39 en 40 van 
de wet op het middelbaar onderwijs vermelden 
het doel en de leervakken aan dc Polytechnische 
school, terwijl art. 61 en 62 de bepalingen 
vaststelion voor de examina, waaraan de civiel-
ingenicur en de architect (bouwkundig ingenieur) 
zijn onderworpen. Niemand zal het bij aandach
tige vergelijking ontgaan , dat in deze artikelen 
het verband hapert, en veel minder znl hij het 
voortreffelijk achten, dat de architect aan de 
school te Delft niet kan gevormd worden, zoonis 
dat noodig is. 

In het leerplan (art. 40) is niet opgenomen 
de leer in het schoone, die iu het ornament 
en hct ontwerpen daarvan, het boetsecren, de 
kunstgeschiedenis, dc kennis der oudheid, oefe
ningen in het maken vnn ontwerpen etc, en toch 
wordt bij het examen bepaald, dat dat zal loo
pen over dc »burgerlijke bouwkunde, de schoone 
bouwkunst in al haren omvang," En werkelijk 
vraagt hct art. 02 veel meer als het art. 40 
vaststelt. 

Wij zien dus, dnt het examen van den leerling 

kundigheden vordert, die hij aan de inrichting 
zelve, niet kan — dus elders moet — leeren. 
In trouwe mag zoodanige bepaling eene leemte 
heeten. 

En al ware dit niet zoo, dan nog heeft de 
Polytechnische School een gebrek van belang 
voor de opleiding van bouwkunstenaren , als wij 
ons herinneren, dat de student in de twee laatste 
jaren zijner vierjarige cursus in de gelegenheid 
is, zich in 40 uren te oefenen in de geschie
denis der bouwkunst, en in even zooveel tijd 
het ontwerpen van gebouwen moet aanleeren. 

Volgens het leerplan zijn er in het geheel 160 
uren bcschi: baar voor de theoretische en practische 
studiën in het ornament en het ontwerpen van 
gebouwen, waarvoor .ten leerling slechts acht 
uren per week tot oefening worden gegeven. 

.Men bewere dus nooit en in geen geval, dat 
de bouwkunst op de Polytechnische school te 
Delft in al haren omvang en naar hare eischen 
kan worden onderwezen, als het leerplan onvol
ledig is, buiten schuld van de verdienstelijke 
mannen, die zich als leeraren met de geheele op
leiding en vorming van architecten belast zien. 

En wuar blijven op die school de oefeningen 
met gereedschap, waar blijft de schaafbank ? 
Zijn wij goed ingelicht, dun is het onderwijs in 
duzc niet noemenswaard, en ook dat achten wij 
als te zijn in strijd met het doel eener instelling, 
die het eerst van allen te bewijzen heelt eu het 
best bewijzen kan, dat theorie en practijk on
miskenbaar bijdén behooren. 

De bouwkunst is dientengevolge eene weten
schap tegelijk niet eone kunst. De kunst om te 
houwen moet haar grond vinden in de wetenschap, 
en te gelijk in dc ziel van hem, die ontwerpt. De 
Polytechnische school is eene uitmuntende Staats
instelling, omdat zij haar beste krachten veil 
heeft, om wetenschap te verspreiden. Op dnt 
punt kan zij met de beste scholen van dien aard 
in Europa wedijveren. Welk een uitgezocht korps 
hoogst bekwame docenten zijn haar niet tot sieraad. 

Ofschoon de Polytechnische school eene inrich
ting is voor het middelbaar onderwijs mng zij 
zich plaatsen naast iedere hoogere school van 
dezelfde strekking. 

Eu juist omd.it zij is behoorende tot het mid
delbare onderwijs, trokken velen het in twijfel 
of de bouwkunst in al haren omvang daar wel 
op hare plaats is, cn onder die twijfelenden schaart 
zich dc ondergeteekende. Ronduit gezegd, komt 
het ons voor, dat het onderwijs in de houwkunst 
te Delft in een onbewaakt oogenblik is bijge
voegd en als een aanhangsel is beschouwd bij 
de studievakken van de civiele-, werktuigkundige-
en uiijncn-ingenieurs, die daar hunne opleiding 
kunnen ontvangen. 

Het is ons wel eens verteld , dnt de academie 
vnn beeldende kunsten te Amsterdam in dc 
laatste jaren weinig stol' tot tevredenheid hij de 
hooge Regeering gaf, cu dat zij daarom te rade 
werd haar op to hellen. Dat plan dateert van 
oudsher. In December 18U8 werd het der lunds-

vertegenwoordiging voor het eerst voorgelegd. 
Zij maakte ernstige bedenking en wijdde den 14 
December bijna eene geheele zitting nan dit ge
wichtig onderwerp. Wie de woordvoering ken
nen wi l , leze het Bijblad der Stau scourant 1868, 
vei 150—159. Hij zal duur inet genoegen ont-
wnrnn , dat mannen als: de Urm ju Kops, Rochus-
sen, Pijnappel, .louckbloet eu anderen , als trouwe 
wachters hebben gewaakt voor de algemeene 
kunstbelangen. Het Paviljoen tc Haarlem, het 
Trippenhuis als Rijks-Museum en de koninklijke 
academie van beeldende kunsten te Amsterdam 
zijn de onderwerpen van beraadslaging geweest 
in deze 4 0 * zitting van het juar 1868. 

Deze laatste instelling, tegen wier algoheele 
ol' plotselinge vernietiging wij het genuegen had
den in dit weekblad van 24 October 1868 een 
paar woorden in het midden te mogen brengen, 
werd door het overnemen van cen amendement 
van den heer de ltruijn Kops, door den heer 
Minister van binnenlandsche zaken Mr. C. Fock, 
in haar bestaan voor een jaar bestendigd. Het 
is dit besluit, dat in den lande en vooral onder 
de kunstbeoefenaars groote tevredenheid heeft 
verwekt, want bijna allen waren tegen het plan 
der opheffing gestemd, en hadden bij adressen 
uun minister en Kamer hunne bezwaren kenbaar 
gemaakt. Toen het gevaar was geweken , vroeg 
men zich : wat nuf Ku deze vraag is hare op
lossing nabij. Laat JUS zien iu hoeverre. 

Bij koninklijke boodschap van 20 April 1869, 
is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
ter overweging aangeboden een ontwerp van «et 
tol regeling van het onderwijs van Rijkswege in 
de beeldende kunsten , met eene toelichtende me
morie, onderteekend door Zijne Exc. den Minister 
Fock. Wij willen in hoofdtrekken ceist enkele 
artikelen dezer wet en daarna de memorie bespre
ken en hebben beide zeer belangrijke drukwer
ken voor ons. 

Dc te stichten Rijks-Academie van beeldende 
kunsten is bestemd tot bevordering der hoogere 
opleiding eu vorming van beeldende kunstenaars 
(art. 1). Het art. 2 zegt: Aan de Academie 
wordt onderwijs gegeven in a. de beeldhouw
kunst; b. de schilderkunst; c. de graveerkunst; 
d. de wetenschap vnn het schoon (aesthetiui), 
vooral in betrekking lot de genoemde kunsten 
en de buuwkunst; e. de kunstgeschiedenis; /'. het 
teekeuen naar het menschenbeeld ; g. de ontleed
kunde van deu meusch iu betrekking tot de kunst; 
h. de doorzichtkunde. 

Wij missen in dit leerplan de bouwkunst, en 
vertrouwen dat de samensteller bij erkenning der 
omissie, deze eerste der kunsten bovenaan znl 
plaatsen. Hoe! het onderwijs in de bouwkunst 
zou niet behooren bij dnt in de schilder-, beeld
houw- en graveerkunst.' leder kunstenaars hart 
teekent daartegen protest aau. hu al grondt zich 
de weglating op hct beweren, dat de bouwkunst 
aan do Polytechnische school te Delft, in al ha-
reu omvang, wordt onderweien, dun nog blijft 
de vraag in welke mate eu om wélke roden /al 
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hier Amsterdam ten achteren staan bij iedere 
groote stad in Nederland en zelfs in Europa? 
De bouwkunst is de kunst bij uitnemendheid voor 
eene Rijks-Academie in eene groote stad. Op 
hare beginselen vestigen zich bijna al de andere 
kunsten; wat meer is, zonder hare tusscheukomst 
zou de mensch met zijne kunst schier nutteloos 
zijn. Het is eene schoone — de schoonste — 
kunst; het is de kunst, die alle ernst vordert, 
en zoowel treedt in het familie- als in het maat
schappelijk leven. De bouwkunst doet de stand 
der volksbeschaving kennen. Ilij, die ze beoefent, 
offert vele jaren , en is niet zelden oud, als hem 
het openbaar vertrouwen ten deel valt. In de 
practijk en de theorie wordt van hem het bijna 
ongeloofelijke verlangd, en zou het Rijk dan het 
volledig onderwijs in de eerbiedwaardige bouw
kunst zijner hoofdstad ontnemen ? Waar de ont
leedkunde van den mensch, in betrekking tot 
de kunst, de doorzicht kunde, dc graveerkunst 
zelfs, een leerstoel wordt waardig gekeurd, waar 
men deze wetenschappen van meet aan wil gaan 
leeren, daar komt het ons voor, dat de bouw
kunst allermeest op gelijke voorrechten aanspraak 
mag maken. En buiten en behalve dit, achten 
wij het een zeer gevaarlijk beginsel, de bouw
kunst af te scheiden van de beeldhouw- en schil
derkunsten. 

Als er iets in Nederland meer dan tijd en hoog 
noodig is, dan is het dat voortaan deze drie zus
terkunsten in onderling verband worden ouder
wezen, gelijk dat overal elders plaats heeft. Dat 
eene Rijks-academie niet tot den werkkring eener 
gemeenteschool afdaalt, is zeer goed, maar dat 
zij zich in de bouwkunst enkel ten doel stelt op 
de eene plaats (b. v. te Amsterdam) de weten
schap der aestetika, en op de andere te Del ft, an
dere wetenschappen te instruêcrcn, dat achten wij 
niet goed , in de overtuiging, dat deze verbrok
keling op den duur geen rijpe vruchten zal 
dragen. Wij denken hier aan een jongeling, die 
architect wil worden. Welken weg zal hij in dit 
geval moeten gaan? Veronderstel, dat hij op 13-
jarigen leeftijd zijne particuliere school verlaat, 
om daarna de vijfjarige cursus aan eene hoogere 
burgerschool te gaan bijwonen. Hij is dan 18 
jaren en gaat op dien leeftijd naar de Polytech
nische school te Delft, om daar vier jaren te 
studeeren. Eerst op 20 jaren zal hij de beginse
len der aestetiek en archeologie of kunsthistorie 
leeren en to weten komen wat de wetenschap 
van het schoon in de bouwkunst is , want te 
Delft zal dat onderwijs wel geheel opgeheven 
worden, als het ook voor de Bouwkunst op de 
Rijks-academie te huis gaat belmoren. 

Welnu, wij voorspellen den zoodanigen weinig 
heil van zijne lessen, en twijfelen niet of de jongo 
bouwkunstenaars zullen zich allen naar België, 
Hannover, Berlijn, Parijs of elders begeven, 
om hun kunstvak in den vreemde aan te leeren. 
In de laatste jaren heeft dit zeer veelvuldig plaats 
gevonden, natuurlijk bij gebrek uan inrichtingen 
in Nederland, die met het buitenland op eene lijn 
staan, of met deze kunnen wedijveren. 

Onze bescheiden raeening is , dat een hier en 
daar verspreid bouwkundig ouderwijs nadeelig 
op de kunst zal terugwerken en nog schadelij
ker zal zijn voor de opleiding en vorming van 
architecten tot beeldende kunstenaars. Deze op
leiding behoort evenals elke andere te zijn: 
eene opleiding uit één stuk , gegeven door leera
ren, die elkander verstaan, in de hand werken, 
zich volkomen bewust zijn van het gewicht hun
ner taak, en vooral het verband erkennen, dat 
er tusschen bouw-, beeld- en schilderkunst be
staat en nooit of allerminst bij het onderwijs mag 
worden weggecijferd. Integendeel durven wij be
weren, dat de beide laatstgenoemde kunsten de
zelfde waarheden, dezelfde punten van uitgang, 
en voor een groot deel dezelfde doeleinden be
oogen als de bouwkunst, die wel moeder en 
vader te gelijk mag heeten voor en vau elke 
andere schoone kunst. En daarom late men einde
lijk af van het onjuiste denkbeeld, dat de bouw
kunst bloot eene wetenschap is, en herinnere 
zich, dat Michel Angclo, Rubbens en Jacob van 
Kampen juist zoo groot zijn, omdat zij in de 
bouw-, beeld- en schilderkunsten te gelijk zeer 
bekwaam waren. Men snijde de gelegenheid tot 
de gemeenschap niet af, voor de jeugdige 
kunstenaren, die met volle kracht en iu al hunne 
illusion elkander de reine kunstbronnen willen 
inededeelen, om daaruit ieder voor zich voor zijne 
volgende loopbaan te putten. 

Waar dat gelukkige kunstvuur, die aandrift voor 
het schoone niet bestaat, moet het aestetisch gevoel 
worden opgewekt. Een der beste middelen hiertoe is 

voorzeker de omgang, de kennis, het gemeen 
overleg tusschen de beoefenaars der drie groote 
schoone kunsten, en dut waren, zijn en zullen 
blijven : de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, 
omdat zij alleen bestemd zijn tc scheppen. 

Is het nu billijk en kan het uit een voor de 
kunst warm kloppend gemoed komen, dit broe
derlijk drietal te scheiden? Zal de kunstenaar 
het niet bejammeren, als in cene stad het 
lagere, in de andere liet ' / 4 hoogere onderwijs 
wordt verdeeld ? Hij zal het in elk opzicht be
treuren en zeggen: dat is in strijd met de 
kunsteenheid, waarvoor wij strijden; dat is in 
strijd met de geschiedenis en het doel der bouw
kunst en bovendien, dat is uoodeloos kostbaar 
en uiterst lastig voor de onderwijzers, die liefde 
voor hunne kunst hebben en aan wien perken 
cn palen worden gezet, tusschen welke zij zich 
zullen hebben te bewegen. Bij de eerste begin
selen der bouwkunst is oudheidkennis, bij elke 
constructie is dc geschiedenis der kunst noodig 
en bij iedere lijn voegt de leer van het schoone. 
De bouwmeester moet den beeldhouwer in stijl 
en maten , den schilder iu decoratie en optiek 
leiden, zoodra deze beiden aan een gebouw ar
beiden, want daar moet de vorm heerschen. 
Hoe vaak zullen de drie kunstbeoefenaars elkander 
te gelijk raad vragen cn moeten geven. Vorm de 
een hier, dc ander daar, en wat zul het resul
taat zijn : dissonant in vorm, hybriditeit in deco
ratie , disharmonie in kleur en stijl; schreeu
wende tegenstrijdigheid en wansmaak iu alles, 
wat zij te zamen zullen verrichten. 

Wij zijn genaderd tot Art. 3 der concept-wet, 
bepalende, dat elk, die de lessen in de beeldhouw-, 
schilder en graveerkunst wil volgen, bij examen 
voldoende blijken moet geven van bedrevenheid 
in het hand- en rechtlijnig teekenen, welke be
paling eerst dan van groot nut zal zijn , als er 
in beide vakken naar geaccrediteerde systeems on
derwijs zul worden gegeven. Wij zijn nog verre — 
en tot onze spijt — verwijderd te kunnen consta-
teeren, dat er iu Nederland eenheid in het kunst
onderwijs bestaat. 

Art. 4 stelt het leergeld vast: /' 100 per jaar 
geeft toegang tot alle lessen. Voor eenmaal per 
week ƒ10, voor tweemaal /"20, voor driemaal ƒ30, 
en vier of meermalen /' 10 , zoodat het voordee-
lig zal uitkomen zich voor viermalen te doen in
schrijven en dan alle lessen bij te wonen. 

Art. 5—10 bevatten bepalingen over de onder
wijzers, die den titel van hoogleeraars voeren. Een 
van hen is directeur tevens en allen staan onder 
controle eener Rijkscommissie van vijf leden, die 
evenals de onderwijzers door den Koning worden 
benoemd en ontslagen. 

Art. 11, 12 en 13 handelen over de exa
mina. Art. 14 bepaalt dat in elk der vakken 
beeldhouw-, schilder en graveerkunst (onschuldige 
bouwkunstI waarom zijt gij uitgesloten?) twee 
prijzen jaarlijks worden uitgeloofd: de eerste 
uit een gouden, de tweed i uit een zilveren eere
penning. 

Wij hebben bevoegde personen wel eens hoo
ien protesteeren tegen dien zoogenaamden me
daille-jacht en de wijze waarop deze werden 
verkregen. Wij zijn van ineening, dat de tijd 
daarvoor zoogoed als voorbij is , en iu geen ge
val de onderwijzer het werk zijner leerlingen 
mag bekronen. Er zijn andere blijken van aan
moediging en van meer nuttigen aard aan an
dere instellingen uitgedeeld, b. v. er zijn beurzen 
ingesteld voor degenen, die bekwaam doch be
hoeftig waren; er zijn boeken , plaatwerken, ge
reedschappen , getuigschriften enz. als prijzen ge
steld. Zelfs zoude liet uitzicht op korte binnen-
of hiiitenlandschc kunstreizen, tijdens de leer
ling studeert en in den vacantietijd te volbrengen, 
hoogst nuttig en aanmoedigend zijn. 

Art. 10 is bij uitnemendheid. Wij lezen : «Die
genen onder de met goud bekroonden, die blij
ken hebben gegeven van groot talent en buiten-
gewonen aanleg, kunnen op aanbeveling van de 
commissie van toezicht, door Ons (Z. M. den Ko
ning) hoogstens gedurende vier achtereenvolgende 
jaren met een jaargeld van ƒ 1200 worden be
gunstigd, teneinde hen in de gelegenheid te stel
len hunne kennis te vermeerderen door het doen 
vau eene huitenlandsche reis. Die ondersteuning 
wordt telkens voor een juar verleend, in de 
Staats Courant geschiedt mededeeling vau Ons 
daartoe strekkend besluit." 

Obk in dit artikel is de bouwkunstenaar van 
een voorrecht verstoken, dat voor zijne kunstbroe
ders schijnt weggelegd te zijn. Ilij zal dus geen 
Rijkssubsidie van / 120U per juar ontvangen, 
noch daarvoor kunstreizen kunnen doen, die hem 

in de allereerste plaats zoo nuttig en te stade 
zullen komen. Wij vragen eerbiedig ann den 
Koning, aan den Minister, aan de Staten-Gene-
raal, aan hen, die invloed kunnen uitoefenen, 
dat de jeugdige houwkunstenaar van talent op 
één lijn inoge geplaatst worden met don beeld
houwer , schilder en graveur , en zelfs dat hem 
eene hoogere subsidie worde verstrekt, omdat hij 
vooral veel reizen en zien moet en minder lang 
op één en dezelfde plaats noodig zal hebben te 
toeven als zijne genoemde kunstbroeders. Moge 
een goed woord voor mijne jeugdige talentvolle 
kunst- of vakgenooten bij deze gelegenheid ook 
eene goede plaats vinden 1 

Art. 18 stelt vast, dat deze wet met 1 Juli 
1809 in werking treedt of op een nader dooi
den Koning te bepalen tijdstip. Bestaande voor
schriften betreffende de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten vervallen met de invoering 
dezer wet. 

Deze 18 artikelen beschikken alzoo voor langen 
tijd over de toekomst van het onderwijs in de 
schoone kunsten, behalve in die der Bouwkunst. 
Hoe gaarne zagen wij — en velen met ons — 
deze kunst iu haar geheelen omvang naar de 
Rijks-Academie in de hoofdstad gebracht, met 
overplaatsing of opheffing van het onderwijs voor 
architecten aan de Polytechnische school tc Delft, 
niet omdat wij het Delft misgunnen, maar om
dat naar onze meaning eene Rijks-Academie zon
der c-ne afdecling voor de Bouwkunst, geene 
volledige instelling is tot beoefening der schoone 
kunsten, want de bouwkunst is eene schoone 
en te gelijk cone nuttige, eene onontbeerlijke 
kunst. Zij is de moeielijkste, cn laat het ons 
met vrijmoedigheid zeggen, de ondankbaarste 
kunst van allen, omdat zij vaak gedwongen is 
zich te laten leiden uiet door de smaak des pu
blieks, maar wel in haren meer prozaïschen, dat is 
dagelijkschen werkkring, door één enkel persoon, 
die, omdat hij bouwheer is en betaalt, zijn eigen 
smaak en inzichten heeft. De kunst, om te bou
wen, is daarenboven eene kunst... maar laat ons 
hier afbreken, want waartoe lofrede of klacht ? 
Maar wat bij ons pal staat, is, dat die kunst gelijk 
elke andere, uit het harte komt. Zij vordert tijd, 
geld en zenuwen, evenals veel studie, onder
vinding en genius. Zonder genie en liefde is zij 
eene doode kunst, keert tot het droog weten
schappelijke, en geeft betrekkelijk weinig te ge
nieten. 

(Slot volgt.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Te Madrid is de schouwburg de la Liber-
tad tot dsn grond afgebrand. Om 1 ure des 
nachts braken de vlammen uit en des moigens 
om 11 ure was de kunsttempel in eene puinhoop 
herschapen. 

— Op de uitgeschreven prijsvraag voor een 
raadhuis te Dortmund zijn 22 ontwerpen inge
komen , die aan het oordeel van de architecten 
Adler (Beriyn), Hase (Hanover), en Voigtel 
(Keulen) zijn onderworpen. De eerste prijs is 
behaald door de heeren FlUgge te Essen en Mar-
chand te Keulen, de tweede door den heer llus-
senkamp te Bromberg en de derde door de hee
ren Ewerbeck te Osnabruck en Schultz te Duisburg. 

— De uitgeloofde eerste prijs voor een ont
werp van een Casino-lokaal te Bochum is behaald 
door den bouwmeester Riffarth te Keulen. 

— In het theater van de Flora te Keulen is 
brand ontstaan, welke in twee uren tijds het 
geheele gebouw in de asch legde. Men gelooft, 
dat de brand aan kwaadwilligheid moet worden 
toegeschreven. 

— De Koning van Beieren heeft tot het fonds 
voor de voltooiing der torens van de prachtige 
domkerk te Regensburg, andermaal eene som van 
8000 gulden bijgedragen. 

— De politie te Berlijn is eene machine mees
ter geworden, die den bezitters van ijzeren brand
kasten van het grootste nadeel is. Met behulp 
vau slechts zeer weinig kracht doorsnijdt deze 
machine, door boren en vijlen, de wanden van 
ijzeren kasten, die tut nu toe van zeer solide 
constructie werden gehouden en wèl met bijkans 
geen leven te maken. De politie heeft met deze 
machine proeven genomen, welke volgens de (.'<•-
richls-Zeitung, verrassende resultaten hebben op
geleverd. 

— Onlangs is in eene zitting van de Fransche 
Academie eene verhandeling gehouden over Bes-
semci-staal, dal tungsten bevat en bijzonder zacht is. 

— Menig lezer zal zich herinneren, dat vóór 
ongeveer twee jaren de suikerfabrieken in de re
sidentie Djogjnkarta, op Java, groote schade heb
ben geleden door eene aardbeving, vooral aan 
de hooge schoorstceneu. Gelijke ondervinding 
in San Francisco heeft de werktuigkundigen van 
die stad bedacht doen zijn op het bouwen vau 
schoorsteenen op de fabrieken, die tegen aard
bevingen bestand zijn. Onlangs is dan ook daar 
een groote ijzeren schoorsteen, 411 voeten hoog 
en 8 voeten in middellijn, op eene suikerraffina
derij opgericht geworden. 

— Volgens couranten uit California was het 
spoor voor den Central Pacific Railroad in het 
laatst van Maart gelegd geworden tot 495'/, Eng. 
mijl beoosten Sacramento. 

De weg is elfen gemaakt geworden tot 100 
Eng. mijlen bewesten de noordelijke punt vau het 
Zoutmeer —, en tusschen die twee punten is de ga
ping slechts vijfenzestig Eng. mijlen, waarvan 
reeds zesenvijftig elfen zijn gemaakt geworden. 
Binnen veertig of vijftig dagen zoude de baan 
voltooid zijn, volgens anderen op 1 Mei. 

— De metselaars in Coventry hebben arbeid 
geweigerd, en er zijn berichten uit zesentwin
tig andere Engelsche steden, dat daar het voor
beeld gevolgd zal worden. Het einde van de maand 
Mei zal vermoedelijk van meer arbcidstakingen 
in de ambachten van de bouwkunst getuige zijn 
dan ooit vroeger bekend is geweest. Het hoofd
punt van de oncenigheid is het besluit van de 
ondernemers de menschen bij het uur te betalen, 
gelijk sinds eenigen tijd in Londen plaats heeft. 
Onder de timmerlieden, schrijnwerkers en met
selaars van Sheffield eu de omstreken zijn ge
schillen hangende, die men reden heeft te ge-
looven, dat op weigering van arbeid zullen uit-
loopen. In deze ambachten hebben de onderne
mers den daglooners te kennen gegeven, dat zij, 
te beginnen op zekeren dag, het uurstelsel zul
len invoeren. Deze zouden daarbij des zomers 
winnen en des winters verliezen, wat het bedrag 
van een dagloon betreft, maar zij nieenen, dat 
zij ook in andere opzichten zouden verliezen, en 
de verschillende bedrijven hebben eenparig be
sloten de voorstellen van de meesters al te wij
zen. De metselaars van Manchester weigeren nog 
altijd arbeid. Het bouwen iu die stad heeft bijna 
geheel opgehouden. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N U AMSTERDAM. 

In de laatste wintervergadering werd bespro
ken, om aan de ambachtsschool van de belang
stelling der afdecling te doen blijken, door haar 
eene gift te storten van ƒ 25. Hierop werd be
sloten, om eene zekere som beschikbaar te stellen 
voor de opmeting en het in teekening brengen 
van een of ander belangrijk bouwwerk, en werd 
bet bestuur gemachtigd daaromtrent ecue keuze 

'te doen en inet een der leden in overleg te tre
den, om aan dit besluit uitvoering te geven. 

De heer Rinkes werd vervolgens uitgenoodigd, 
urn zijne aangekondigde voordracht te houden 
over »de Celtischc monumenten". Voor zijne 
rede, die hij met onderscheidene teekeningen 
verduidelijkte, werd hem dank gezegd door den 
Voorzitter. 

Ten slotte had de kunstbeschouwing plaats, 
die vanwege den heer Cuypers, door ongesteld
heid daartoe verhinderd, werd gegeven, bestaande 
in photographiën van de St.-Servaaskerk te Maas
tricht, alsmede verschillende gravuren. 

De waarnemende Voorzitter sloot hierna de 
vergadering, nadat hij de aanwezigen het vaar
wel had toegeroepen tot het volgend seizoen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen 
Dinsdag, 18 Mei . 

A l i e n , teu I I ure, aau bet proviuciual bestuur: het 
uitvoeren vau cenigokerstellingeneuvernieuwingeuuan,- niet 
het ouderhoud volgent tarief vau de Hoofd-BcUcr eu Oos-
terinoerache vaarten, uiet al de daartoe behoorende werken 
iu Drenthe, ingaande met den dag der goedkeuring vau de 
aanbesteding cu eiudigendc den 81 December 1869. 

' • - l lagc , ten t l ure, aan het hoofdbureau der Muut-
«chajipij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: het maken 
van eenige veranderingen iu het hoofdgebouw op het station 
te Harliugcu. 

s-Hage, ten 11 ure, aan het miuisterie van biuneul. 
zaken: het spannen van één draad aau dc bestaande tele
graafpalen op de lijn vau Ylissingcu uaar ltuseudaul, iu drie 
perceelen. 

VIIate , ten I I ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het spannen van één draad aan de bestaande tele
graafpalen on de lijn van Amsterdam over Hilversum eu uaar 
Amersfoort, in twee perceelen. 

'a-llage, ten 11 ure, aan het ndnisteric van binu.zaken: 
het herstellen cu verbeteren der Rijksdelegraaflijncu, laugs 
den Rijnspoorweg tusschen Arnhem eu dc Pruisische grens 
bij Babbcrich; alsmede langs den Staatsspoorweg tusschen 
Arnhem eu Zwolle, Zutfeu en de Glanerbrng en tusscheu 
Almelo eu dc Pruisische grens hij OldRUzaal. 

st. jnt'ohi-l'urorliif., (friesland), ten 3 ure, bij 
S. de Bildt: het afdammen , droogniakcu cn slatten van de 
Zllidrrvnart, dc Oostcrraart, dc Wcstervanrt cu de Hollerijd 
aldnur, ter lengte van ougev. 4600 ellen. 

Woensdag, IV Mei. 
Utrecht, teu 10 ure, iu het gebouw van Kunsten eu 

YVetenschanpeu: lo. het verbeteren der aarde* cu metsel* 
werkeu vau het fort op de Biltstraat cu het bonwen van 
cene vvachterswouing aldaar; Ho. het door remmingen ver
vangen van de duc-dalvcii bij dc sluis tc Rolsoort!, in deu 
VanrtschcD Rijn, heiden onder het begeer der genie te 
Utrecht. 

WHdnm, teu I I ure, ten gemeentehuize: lo. het aan-
leggen van een kliustwcg van uf Baard, langs Lyons, door 
Huius tot Kcwcrd, laug .11)84 ellen; eu 2o. het bouwen van 
twee vaste hruggeu iu liorcngeuocmdcn kunstweg. 

Hergen-ep-Zoem, ten II ure, iu het Ntderlaudseh 
Koffijhuis: het slechten van hel ravelijn Wouw, eeu deel 
vnu het bastion Ninette eu van de courtiuc tusscheu dat 
hastiou eu het bastion William te Dergeu*op*Zouiii. 

H e i n , tten 12 ure, iu dc artillerie stapel- eu coustrui--
tic-magazijnen: de levering van deinen-, grecnen-, linden-
en vurenhout en eiken wagenschot, gietijzer en Banca-tin* 

Benderaat . ten 12 ure, door het bestuur van den pol
der Middelblok: het vcrlnatseu van den uelitkauten wnul-
vijzel-watermolen van den polder, met de leverantie der te
kort kouteuile, gehrokcuc, of onbruikbare materialen , bene-
ven- al het duarmedc in verhuud stattude aardewerk. 

Edam, teu 12 ure, in het Ilcerculogemeut: het amo-
veren van dc bestaande pastorij eu dc helft van de kapel 
enz.; benevens het bouweu van cene nieuwe pastorie voor de 
parochie van de II. Nicolnaa. 

'•-Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het verrichten van graaf- eu baggerwerk iu en langs 
het kanaal door deu hoek van Holland, voor dc verbetering 
vau deu waterweg van Rotterdam naar zee, 

's-llage, ten 12 ure, uan het miuisterie van binnenl. 
zakeu: het verlengeu der bestaande krib cu bet mnken eener 
nieuwe krib daartegenover, niet bezinkintr tusscheu beide, 
iu de rivier hel Scheur aau deu hoek vau Holland , voor de 
verbetering van den waterweg vau Rotterdam naar zee. 

Honderdiig, 20 Hel. 
Amsterdam, teu 11 ure, bij M. vau Paddenburg, Sin

gel No. 8: het vijfjarig onderbond vau 2 vijzel, en water
molens bij Ouderkerk en bij het schutvcrlnat eu vau den 
inlaatduiker van den Amstelveenschen weg. 

Hoorn, ten 11 ure, in den Doele: door dijkgraaf en 
heemraden vau Drechterland: het leveren van 845 beste be-
zaagdc dantziger of rigasche greencn plaaten, 710 strekk. 
ell. best vierk. bezaagdc dantz. of rig. greenen ribhout en 
218 strekk. elk greenen ankerribben, en 420 beste eiken be
slagen palen, van dillerente lengte; het maken van eene 
schociing ter lengte van 212 elien, met die houtwaren; 
en van eene klcivalling niet getrokk. klei, ter leugte van 
212 ellen. 

Hoarn, ten 11 ure, in den Doele, door dijkgraaf cu 
heemraden vau Drechterland: het verbeteren vau stecnglooi-
ing en verder aan den Drechterlandschcu Westfrieschen Om-
ringdijk in 1869 tc maken en te onderhouden werken, met 
de daartoe benoodigde materialen. 

's-llage, ten 12 ure, aan bet ministerie van binneul. 
zaken: het maken van eeu gedeelte van deu noordelijken 
spoorwegdam in het Hollandsch Diep. 

Haarlem, ten 2'/s ure, aan het provinciaal bestuur: 
a. de duiubeplantiug eu het stellen van rietschuttingen op 
Texel en deu Vastenwal van Noord-Holland, in 8 percee
len; li. het verbeteren vau het beslag vóór bet paalscherm 
der Pettcmer zeewcriug; c. het doen van eenigc uitvoeringen 
'oij dc provinc. zeedijken tusschen Naarden eu Muidcrberg, 

cu beoosteu Naarden. 
Haarlem , ten 2'/, ure , aau het prov. bestuur: het weg

ruimen vau twee iu de Zuiderzee gezonken vaartuigen, in 
twee perceelen. 

II? polctusliocl' , ten 5 ure, in het Schippershuis: liet 
mnken van 1000 vierk. cl stccnglooüng van zuilenbuzult, 
benevens het verhoogeu cu verzwaren van eeu gedeelte 
zeedijk. 

Vrijdag, 21 Mei. 
Arnhem, teu 12 ure, nan het prov. bestuur: het ou

der vorig prolil opmakeu van een gedeelte van het pak- eu 
beslagwerk aan deu rechteroever van denlJsclmond, onmid
dellijk bovenwaarts de schipbrug^ te Westervoort. 

's-llage , 12 ure , aan net ministerie van binnenl. /aken: 
het spannen van een tweeden draad aan de bestaande palen 
der telegraaflijn lusschcn Amsterdam en Wormerveer, eu het 
vermeerderen der draden in de pijpgeleidiug onder den grond 
tc Amsterdam, in twee pcrceeleu. 

Zwolle, feu 12 ure, aan het prov. bestuur: het ver
nieuwen van een gedeelte beschoeiing aan de Noordzijde vnu 
den Oostelijkeu binucuvlcngel der duiker-lui- te Zwartsluis, 
behoorende tot de werken vnn het Meppcler-dicp. 

Zwolle, ten 12 ure, aau het provinciaal bestuur: het 
ttitvoercu van ceuige kcibcstratingeu enz., aan de traversen 
der groote Rijkswegen door Aluielo, P.uschcdó en Oldeuzaal, 
iu drie perceelen. 

Zwolle, ten 11 ure, aan hét prov. bestuur: het bouwen 
van eene kerk voor de R. K. bevolking van het rijksgestieht 
Ominerschans. prov. Overijsel. 

Zaterdag, 11 Mei. 
Maastricht, ten 11 ure , in het Coinedie-gebouw i het 

maken van eencn nieuwen uitgang door de vestingwerken 
vóór de St. Pieterspoort te Maastricht. 

Zondag 13 Mei. 
Klnsutnageesf. ter Secretarie, door het gemeente-be

stuur van Dautuntudcf!: a. het maken van een straatweg 
van de greus der gemeente Kollumerlaud ca. af, doorZwaag-
wrsteinde tot den kunstweg Dockum-Yeenwoudeu, 6. ecu 
straatweg van de brug over de Dockinuer-Groninger vaart hij 
het Driesumer tolhuis af. 

Maandag, 14 Mei. 
Amsterdam, teu 12 ure, op het raadhuis: het maken 

cu stellen vnu 102 stuks openbare urinoirs. 
Amsterdam, teu 11 ure, opliet Raadhuis: lo. het makcu 

van cene vaste brug ter vervanging van de ophaalbrug over 
'do Nieuwe Haarlemmermeer schutsluis; 2o. het verbreedeu 
cu verlagen van dc stceueu Wulfbrug No. 215 eu 8o. het 
vernieuwen van de vaste houteu brug, No. 824. 

Dinsdag, 3S Mol. 
Middelburg, ten i l ure, bij P. Buiterijs: het slech

ten van bet oostelijk frout eu van de Oostbatterij van het 
fort Batb, enz. 

Olburgen, (bij Doesborgh), teu 11 ure, bij J . Bur
gers: het bouwen van eene nieuwe kerk met toren voor de 
parochie van den H. Willebrordus. 

kudelsiaart . ten 11 ure, hij O. van der Meer: het 
houwen van eene uieuwe kerk met toren voor de parochie 
van den II, Joannea Geboorte. 

Donderdag, II Hel. 
Ten Boer, (Gouiugen), ten gemeeeutehuize: de bouwing 

van twee huizen, c. a., met bijlcvering der materialen. 
Vrijdag, IM Hel. 

West-Terschelling, ten 11 ure, door kerkvoogden 
der Herv. gemeente: eenige zeer be knie-rijke herstellingen 
uan het kerkgebouw. 

Zwolle, ten 11 ure, aan het prov. bestuur: het daar 
stellen van een gebouw, ten dienste van het prov. bestua. 
in Overijsel, tc'Zwolle en van eenige aldaar aanwezigs 
bouwen. 

Maandag, « 1 Mei. 
Maastricht, ten 11 ure, aan het prov. bestuur: de 

uitvoering vau werken aan de rivier de Maas in de gemeen
ten Elsloo , Urmond , Grevenbicht cu Roosteren, in de raai-
lijnea Nos. 26 -27; 86—36; 40-42 cu 44-48, in 5 iier-
ceelen, voor gemeenschappelijke rekeuing vau .Nederland en 
België. 

Woensdag, 1 Juni. 
Utrecht, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 

het bouwen vau eene goederenloods eu het bewanden van 
eene bestaande overdeklcing op het station te Rotterdam. 

Donderdag, 3 Juni. 
's-llage, ten 12 ure, aan het ministerie vau biunenl. 

zaken: het doorgraven van den zeedijk vóór de uitwatering-
sluis bewesten Vlissiugen , het bouwen vau eeue sluiswacn* 
terswoning eu eenige daarbij behoorende werken. 

Afloop van aanbestedingen. 
Middelburg, 30 Apr i l : het opruimen der telegraaflijn 

laugs den Kcttingdijk, eiland Tholen, alsmede den aanleg 
eener telegraaflijn van Zierikzee naar Bruinisse. Aangeno
men door J . P. Muller , te Goes, voor ƒ 944. 

Eist, 1 Mei: het bouwen van cene nieuwe kerk eu toren 
te Homoet; bij afmijuiug aangenomen door K. Verbrugh Jr., 
te Nijmegen, voor J' 5575. 

's-llage, 3 Mei: het spannen en ophangen van 2 tele
graafdraden tusscheu Rotterdam eu Uurdreelit, eu van één 
telegraafdraad tusschen Dordrecht en Moerdijk: J. Blok, 
te 's Gravendeel, /" 606 ; M . Zondag , te Rotterdam, f -.GU
I' van Kssen , tc Houtrijk eu Polanen, / '400; C. Bosman, 
te Arnhem, / .'«10: H. Hotz, te 's Hnge, / 256. 

's-llngc, 4 M.-i: jo. het verplaatsen der telegraatliju van deu 
Holl. spoorweg, tusschen 's-Gravenhage en Rijswijk, bet 
spannen van een draad, enz..- P. v. Kssen te Houtrijk en 
1-olaucn, /' 2946; H. Hotz, te 's-Hage, ƒ 2849- J . van 
1,eeuwen , te Kraliugcn , ƒ 2847 ; M.Zondag , te Rotterdam, 
/ 2Ö18; 2o. het spannen cn ophangen van een telegraafdraad 
van Utrecht uaar Gorincheui: I'. de Groot, te Asperen, 
/'t>77; 11. Zondag, te Rotterdam, ƒ 8 4 8 ; A. A. Wildberg, te 
Bnnnik , /' 717; C. Bosman, te Arnhem, ƒ 690; J . J. Mul
ler, te Utrecht, f 698. 

Stavoren, 5 Mei: perc. 1—9 heiwerk aau de zeedijken, 
enz., aaugenomen als volgt: perc. 1, W. de Haan, te Sta
voren, /*I70; p. 2. dezelfde, a ƒ9 .50 per el; n. 8. J . Mul
der , te Stavoren, a ƒ 270 per el ; p. 4. W. de Haan, /1425; 
p. 5. Wiggle Visser, te Laaxuin, a /' 7 per el; p. 6. W. de 
Haan, a ƒ 11 per e l ; p.7. Okke Zeldcnrust, te Molkwerum, 
f 95; p. 8. Keltje 11. Meines, te Hindeloopen, /' 160; p. 9. 
1.1 iic Haitema, te Terwoude, .; 600; p. 10. 100 stuks 62 
palms nieuwe greenen heipalen: P Scnaafsma Sz., te Har-
lingen, a ƒ 4.70:, p. 11. 215 stuks 58 palms dito palen: P. 
Visser, te Workuni, a / 8.50; p. 12. 215 stuks dito pales: 
T. Overraeer eu Zn., te Makkuni, a ƒ3.60; p. 13.400 stuks 
35 palms palen: dezelfde, a /°2.80; p. 14. 400 stuks dito 
palen, dezelfde, ü ( 2.20; p. 15. 400 stuks dito palen, P. 
Visser, a ƒ 2.10; p. 16. 200 ellen 10—26 dabt» nieuwe 

feeuen gordingen, P. Visser, & ƒ 0.97; p. 17. 260 ellen 
-20 duims dito gordingen: J . ter Horst GHz., te Sneek, 
ƒ 0 . 5 5 ; p, 18. 400 ellén 4—30 duims dito planken, de 

Jong cn Pekkers, te Workuni, a /' 0.50; p. 19. 140 ellen 
eikeu dito planken, dezelfde, a f 0.99; p.2D. 140ellen eiken 
posten: dezelfde, a /' 1.78; p. 21. 50 last brik, Bouwe G. 
Stccnsma, tc Veen wouden, ü / 4.70; p. 22. 50 last dito, A. 
Cuperus, tc Stavoren, a / 4.110 ; p.23. 50 last dito: W. de 
Haau, ü f 4.65; p. 24. grind voor de wegen: J. G.Steensma, 
te Vceuwoudcu, a ƒ 3.40 p. c l ; p. 26. brik voor reserve, 
Wijbren Jans de Vries, te Laaxuin, ü ƒ 4.35 per last. 

Haarlem, 6 Mei: lo. het uitroeren van eenige kunst
en aardewerken aan het Noord-Hollandsche kanaal in twee 
perceelen, waarvan de minste inschrijver voor het eerste 
perceel was J . Gnhnau, tc Amsterdam, voor f 2424 en de 
minste voor het tweede J. Schalk, tc Buiksloot, voor ƒ1384; 
2o. het doen van eenige herstellingen aan bet slot te Mui-
den : minste inschrijver G. T. Clcin, aldaar, voor ƒ 2559; 
3o. bet verbeteren der Muiderhaveu te Muiden: minste iu
schrijvers D. K. van Dartelen en J . G. Meijer, te Amster
dam, voor /' 38,680 ; 4o. het bouwen van een raadhuis, 
Bchoollocaal en ouderwijzerswoning tc Zwaag; minste der 22 
inschrijvers K. Smit, te Blokker, voor ƒ 15,990. 

's-llage, 7 Mei: cene vcrwing aan de Oranje-kazerne te 
's-Gravenhage. Het werk werd ingezet op ƒ 3 0 0 0 , met op
bod van / 10. Toen de ingenieur aau de som van ƒ 40t)0 
gekomen was, maakte hij aau de b: lauu-hebbenden bekend , 
dat dit de som der raming was en vroeg aan den minsten 
inschrijver, den heer J. J.' Hassclbroek, voor ƒ 4860, of hij 
het werk voor f 400U wilde uitvoeren, waarin genoemde 
beer nil beraad bewilligde. 

's-Hage, 10 Mei: lo. het maken van een henvel voor 
ecu dijksmagazijn met bijbehoorende werken, in den voor-
mali een boven nuuu! van net Gat van het Steenen Huisje, 
onder de gemeente Werkendam, beboerende tot de werken 
der Merweuc eu Killen , in de provincie Nocrdbrabant; 2o. 
het doortrekken der bekading op den rechter oever der 
Nieuwe Mcrwedc op den Langeuhof tot aan de kade van bet 
Zuidplaatje, onder de gemeente Dubbeldam, behoorende tot 
dc werken der Mcrwcde cn Killen , iu de provincie Zuid. 
Holland; eu 3o. bet herstellen van stormschade aan de 
rechter leikadc laugs deu beneden mond der Nieuwe Mer-
wede, ouder de gemeente Hooge Zwaluwe, c. a. en aan 
dc daarboveu liggende dwarskrib tegen den dam door bet 
gat van Kielen. Minste iuschrijvers waren voor No. 1 de 
heer T. Smits, te Veen (Noordbrabant), voor ƒ 10,300; Nu. 
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2, de heer K. van Spanje, tc Sliedrecht, voor ƒ U,8(P; cn 
voor No. 3, de heer B. 1*. de Groot, te Gieseudam, voor 
f 13,(XX/. 

•-Hage, flo Mei: het legeen va>i riolen, kolken, be
strating, trottoirs, enz. inde laan vau Meerdervoort cn 
in dc eerste Anna-Pauwlonastraat aldaar. Daarvoor waren 
zeven biljetten ingekomen. Miuste iuschrïjvcr was de heer 
G. Keij, te Rotterdam, voor f 10,4*0. 

Amsterdam, 10 Mei: het verlengen van de houten 
loods tot berging van locomotieven , op bet stationsterrein 
te Haarlem. Minste inschrijver de heer J. van Leeuwen, te 
Kralingen, voor f 4500. 

Advertentiën. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 22 Sim 1809, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute zaal in liet Comedie 
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
Het maken van eenen nieuwen uit

gang door de Vestingwerken vóór 
de St. Pieterspoort te Maastricht. 

De Inschrijvingsbillctten moeten daags vóór de 
aanbesteding, vóór 12 urc 's middags, worden 
ingeleverd, op de in het bestek bepaalde wijze. 

Het bestik met teekening ligt ter inzage ten 
hurele van den ondergeteekende, en aan de kan
toren van de Ontvangers der Registratie en 
Domeinen te Venlo, Roermond en Maastricht, 
en is aan laatstgemeld kantoor tegen betaling 
van / 1. verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag den 18, Mei 1869, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Maastricht 7 Mei 1800. 
De Directeur dc Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OER GE
MEENTE AMSTERDAM 

zullen op Mnandag den 24 Mei 1869, des na
middags ten 12 ure, op het Raadhuis in het open
baar en bij enkele inschrijving in drie perceelen 
aanbesteden: 

1» Het maken van eene V A S T E B R U G 
met Ijzeren hrugleggers en houten 
dek metz inkhek leed ing , ter vervan
ging van de bestaande ophaalbrug 
over de N i e u w e Haarlemmer schut
sluis. 

2" Het V E R B R E E D E N en V E R L A G E N 
van de steenen Wulfbrug n". 215 
over den O Z . Achterburgwal , tus
schen de Oude Doelenstraat en de 
Oude Hoogstraat , met ijzeren brug-
leggers en houten dek met zinkbe-
dekking. 

3° Het V E R N I E U W E N van de vaste 
Houten B r u g n". 324 bij het K w a 
kerseiland aan den Buitensingel. 

Allen met de daarvoor vereischte materialen 
en arbeidsloonen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn te ver
krijgen ter drukkerij der Gemeente, en liggen 
voorts ter lezing in ecu der lokalen van de 
Secretarie (afdeeling Publ ieke werken) op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan de Afdeeling Publ ieke werken voornoemd, 
en aan den T i m m e r t u i n der Gemeente, op 
het bureau van den Heer Stads Architect B. DE 
GREEF Jzn. des voormiddags van 10 tot 12 ure. 
Amsterdam, 8 Mei 1869. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
j . V ' HERMAN J. VAN I.ENNEP, 

Wethouder. 
'>ï<^;''"'.X-\ De Secretaris, 

, \ C. E. VAILLANT. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
'24 Mei 1869, des middags ten 12 ure, opliet 
Raadhuis, in het openbaar cn bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

Het maken en stellen van 102 
stuks Openbare U R I N O I R S , met de 
levering v a n de daartoe vereischte 
M A T E R I A L E N . 

liet bestek met de daarbij behoorende teeke
ning is te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en ligt voorts ter lezing in cen der localen van 
de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken) op 
het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis, cn aan den Timmertuin der Gemeente, 
op het Bureau van den lieer Directeur hy de 
Publieke Werken J. VERIIE1.I, des vóórmiddags 
van 10 tot 12 ure., 

Amsterdam, den 5 Mei 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

D E N T E X . 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

AANBESTEDING. 
Het R. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR van 

den H. JOANNES GEBOORTE Ie KudeUaart hij 
Aalsmeer is voornemens op Dingsdag 25 Mei 
1869, des middags ten 12 urc, ten huize van 
den Kastelein G. VAN DER MEER, aldaar, hij 
enkele inschrijving aan te besteden : 

Het B O U W E N van eene Nieuwe K E R K 
met T O R E N en P A S T O R I E . 

De bestekken liggen van Dingsdag 11 Mei af 
ter lezing: te Amsterdam in het Amsterdamsche 
Koffijhuis in de Kalverstraat; te Haarlem in de 
Kroon ; te Leiden in den Burg; te Aalsmeer in 
het Wapen van Aalsmeer; en te Kudelstaart bij 
G. VAN DER MEER, alwaar ook van dien da
tum af de teekeningen ter inzage liggen. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben daags 
vóór de besteding, des middags ten 12 ure, op 
welken dag ook de Inschrijvingsbillctten moeten 
worden ingeleverd bij den WclEerw. Heer Pastoor 
te Kudelstaart. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den Architect 
Th. ASSELER te Amsterdam. 

De bestekken zijn op franco aanvrage, tegen 
betaling van ƒ 1 , te bekomen bij den boekhande 
laar J. S. DE HAAS , Spuistraat bij de Gasthuis-
molcnsteeg, G. 315, te Amsterdam. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen, Consoles, Falbahvs, Ba-
lusters , Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, A loës , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z ink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

D E N O T A B I S 

B O L S I U S J r , 
te '» Bosch, zal op Dingsdag den 25 Mei 1869, 
des namiddags ten 3 ure, in de Vergaderzaal 
der Cathedraal te '* Bosch, ii contant, publiek 

V E R K O O P E N : 
4 Kolommen van zeer schoon M a r b e r , 

Rouge R o y a l , lang 4.00 el , in diameter 0.45 
el , met hunne Basementen en Corinthische 
Capitelen in Albast . 

Eeuige Beelden in Albast en H o u t , ver
schillende Li j s ten , Nissen en Blokken in 
Zwar t Marber . 

Alles in Koopcn verdeeld. 
Tc zien daags voor de Veiling van 10 lot 12 

ure 's voormiddags en van 1 tot 5 ure 's na
middags. 

Nadere information te bekomen hij tien Archi
tect der Cathedrale Kerk. den heer J . J. II. 
BOLSIUS. 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT, IIE 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. 

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 & C». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van de 
Heeren VILLEROY & HOSCH te Mettlach aan de 
Soor; 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 

JAN YAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder dc vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende : 

De ondergeteekende betuigt volgaarne, dat dc 
Por t land Cement uit de fabriek van de heeren 
DIJCKERHOFF & ZONEN, bij meer dan cene 
proef met dc beste uitslag is bekroond. Onder 
andere verhoudingen is zij ook verwerkt met 1 
deel Cement op 3 deelen zand en was na ver
loop van 10 uren zoo hard, dat zij met een 
breekijzer van eenen ouden muur moest worden 
gebikt. Daarbij is zij gelijk en zuiver van kleur. 
Souburg bij Middelburg, 30 Nov. 1868. 

(was get.) A . W I L L E M S E . 

Bij IS. AN. NIJHOFF & ZOON, tc Arnhem, is 
ter perse: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN UK 

IIOOFDTUÜPËKKËN DER ARCHITËC1LLR 
DOOR 

EUGEN GUGEL, 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de 

Polytechnische school te Delft. 
Met 500 i n den tekst opgenomen figuren. 

NB. De eerste twee alleveringen zullen bin
nen kort het licht zien. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T 1 K , 

bij GEBR". II. P O T , te Elshout a/tl. Kinderdijk 
bij wie reedH AOO roeden gemankt zijn van vornclilllende lengten 

tot l O a Ainst. vt. 
cn tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

/' ;%f^eJgeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - lloofdcorrespondcnten L. VAN BAKKENES & 0°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
V i 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 15 Mei 1869. 

Berichten en mededeelingen. 
BUITENLAND. 

De Times geeft een overzicht van de uitkom
sten , te Londen verkregen door de in het belang 
van de openbare gezondheid aangelegde werken 
(rioleering, kanalisatie en waterleiding). Ofschoon 
deze nog in lang niet voltooid zullen zijn, heb
ben zij reeds nu de verblijdendste gevolgen. Lon
den, met zijne bevolking van 3,126,635 menschen, 
die meestal dicht op elkaar gedrongen en onder 
de ongunstige maatschappelijke voorwaarden wo
nen, had in het jaar 1868 eene sterfte van 74908 
of op 1000 inwoners slechts 23 sterfgevallen. 
Vergelijkt men Londen met de hoofdsteden van 
het vasteland, zoo staan deze, ofschoon op verre 
na niet zoo talrijk bevolkt, verre bij de wereld
stad ten achter. Ook onder de groote Engelsche 
steden overtreft alleen Bristol (167,487 inwoners) 
Londen in gezondheid, daar het sterftecijfer 
van Bristol slechts 22 op de duizend bedraagt. 
Daarentegen toont Birmingham (352,296 inwo
ners) een sterftecijfer van ongeveer 24; Liver
pool , Sheffield, Bradford, Leeds, Hull, New-
castle-on-Tyne, Edinburg, Dublin bewegen zich, 
wat de sterfte betreft, tusschen de cijfers 24 eu 
30 op de lOuO, Salford en Glasgow iets boven 
de 30. In den ongunstigsten toestand verkeert 
het niet gekanaliseerde Manchester met 300,853 
inwoners en eene sterfte van 32 op de 10Ü0. 
De Times trekt uit deze vergelijking het besluit, 
dat alleen in Manchester jaarlijks «meer dan 
drieduizend menschen worden opgeolferd aan de 
onreinheid, de bekrompenheid van de ambtenaren 
en de achteloosheid van de inuutschappij, daar 
zij bezwijken aan ziekten, die men voorkomen 
kan." Vraagt men de hoofdstad zelve, naar de 
winst van do door haar voor openbare gezondheid 
bestede millioenen, zoo verkrijgt men reeds nu , 
lang vóór de voltooiing van de werken, een 
hoogst gunstig antwoord in de sinds twintig jaren 
gestadig afnemende sterfte. Vóór twintig jaar 
stierven er te Londen 38 op de 1000. Het 
cijfer daalde standvastig van jaar tot jaar. Het 
zuidelijke deel van Londen, ten gevolge van zijne 
lage ligging vroeger het ongezondste, en waar 
nu de werken het meest gevorderd zijn, over
treft thans het noordelijke in gezondheid. In 
1866 bleef het bijna geheel van de cholera ver
schoond. 

De gezondste grootste stad in Nederland, 
Maastricht, heeft eene grootere betrekkelijke 
sterfte dan de ongezondste in Engeland. Wij 
spreken nu nog niet eens over de beleediging 
van het reukzintuig. 

— Een Belgisch fabrikant heeft eene klok 
van aluminium gegoten en, naar wij vernemen, 
met goed gevolg. Zij is natuurlijk zeer licht, 
zoodat zij, ofschoon groot, gemakkelijK geluid 
kan worden. Haar klank is krachtig en uitmun
tend. 

— Kapitein Maury geeft aan den Golfstroom 
eene breedte van tweeendertig Eng. mijlen, 
eene diepte van twaalfhonderd voeten en eene 
snelheid van vijf knoopen (38,415 voeten) in het 
uur. Dit geeft 6,166,700,000,000 kub. voeten 
in het uur (ruim zeven en veertig millioen teer-
lingmeter per seconde). Dc schatting van Sir 
John Herschel! is nog hooger. Hij stelt de breedte 
op dertig Engelsche mijlen, de diepte op 2200 
voeten en de snelheid op 4 Eng. mijlen in 
het uur. Dit geeft eene hoeveelheid van 
7,359,900,000,000 kub. voeten per uur (bijna 
58 millioen m* per sekonde). Sir John schat 
de warmte op 86° F. 

— Het Mining Journal zegt, dat de heer J. 
Hamilton te Dordrecht patent heeft genomen voor 
eene bereiding, waardoor kunstmatige brandstof 
kan worden verkregen, die zeer voortreffelijke 
eigenschappen bezit. 

Ongeveer twintig Engelsche centenaars van de 
kool, bekend als deeg (I- duff) of andere kool-
houdende zelfstandigheid, in den staat van poe

der , en van 1 tot 4 centenaars afval, bekend 
als stearine-zwart (? stearine-pitch), palmolie-
zwart, katoenzaadolie-zwart of anderen plant-
aardigen of dierlijken afval worden gemengd met 
1 tot 3 centenaars chloorsodium (keukenzout) bf 
ander zout. De vermenging van deze bestand-
deelen wordt bewerkstelligd in een cementmolen 
of anderen overeenkomstigen toestel door er eerst 
de koolhoudende stof en het zout in te leggen 
en daarna den boven vermelden afval in verhit
ten toestand er over te storten. Ten einde den 
samenhang van de aldus vermengde bestanddee-
len te bevorderen, kunnen de onbruikbare stollen, 
die uien verkrijgt bij de bereiding van stijfsel, 
soda of potassa, or bijgevoegd worden. De ge
wonnen mengsels kunnen naar verkiezing de ge
daante van rnetselsteenen ol' hallen hebben. De 
hierboven aangegevene verhoudingen van de he-
standdeelen zijn slechts benaderingen, daar zij 
verschillen naar gelang van de hoeveelheid aard
hars , die in de koolhoudende zelfstandigheid ver
vat is. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 

23 April 1809 is bewilliging verleend op het 
notarieel afschrift der akte, houdende wijzigingen 
in de statuten van de naumlooze vennootschap: 
maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken is aan directeuren der Tho-
lensche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Tho-
len, vergunning verleend hunne stoombootdienst 
tot vervoer van personen, goederen en vee en 
het slepen van schepen van Tholen naar Rotter
dam eu Dordrecht uitte breiden tot Bergen op Zoom. 

— Ingevolge opdracht van den raad van com
missarissen der Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, heeft de commissie uit dien raad, 
benoemd overeenkomstig art. 25 der gewijzigde sta
tuten, kenbaar gemaakt, dat de zaken der Maat
schappij zullen worden bestuurd door dc tegen
woordige leden der directie, de heeren F. de 
Brouwer van Hogendorp, H. P. van Heukelom, 
W. Testas en J. G. VV. Fynje. tot op het tijd
stip, waarop de door de aandeelhouders te benoe
men directeur-generaal zijne functie» zal aan
vaarden. 

— B. en W. hebben een crediet aangevraagd 
van ,/' 5000, om met de toepassing van het Ame
rikaansche welboringsstelsel, dat aan du ver
wachting beantwoordt, op onderscheidene plaatsen, 
waar behoefte aan goed drinkwater bestaat voort, 
te gaan en bij welslagen, aldaar pompen to zetten 

Amsterdam. Wij zijn in de gelegenheid on
zen lezers in kennis tc stellen met het adres, 
dat dezer dagen door het bestuur van de maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken is gezonden. 

Dit adres is van den volgenden inhoud: 
Aan Zijne Excellentie den Minister 

van Binnenlandsche Zaken. 
Hoog-EdelGestrenge Heer I 

Het Bestuur van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst heeft met de meeste belang
stelling kennis genomen van het ontwerp van 
wet, tot regeling van het onderwijs van Rijks
wege in de beeldende kunsten, bij Koninklijke 
boodschap van 20 April 1869, bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ter overweging in
gediend. 

Uwer Excellentie deu dank der Maatschappij 
aanbiedende voor het ontwerpen van deze wet, 
veroorloven zich de ondergeteekenden evenwel, 
eerbiedig uu met beleefden aandrang te verzoe
ken , dat het Uwer Excellentie moge behagen, 
hare aandacht te vestigen op de beschouwingen 
hieronder ontwikkeld, en ze in het belang der 
Bouwkunst in overweging te willen nemen. 

In het ontwerp van wet wordt niet genoemd 
het onderwijs in de Bouwkunst in haren gehee-
len omvang, en in de memorie van toelichting, 
op bl. 3, regel 1 v. o. wordt gezegd : i>De 

bouwkunst kan uitgesloten zijn, daar zy aan de 
Polytechnische school wordt onderwezen: niet 
alleen het practische constructive gedeelte, maar 
ook de schoone bouwkunst in haren geheelen 
omvang" (art. 62 der wet regelende het middel
baar onderwijs). Zoo wel tegen het een als te
gen het ander veroorlooft de Maatschappij zich 
ernstige bedenkingen te maken. 

De bouwkunst is de oudste der kunsten, en 
kan van de beeldhouw- en schilderkunst niet 
worden afgescheiden. Gezamenlijk vormen zij een 
geheel, verbonden — gelijk het drieledig klaver
blad — aan één stengel. De eene is als het 
ware een integrerend deel der andere. Deze 
waarheid, welke vroeger in het Nederlandsehe 
volksleven diep doorgedrongen was, blijkens zoo
vele overblijfselen van de Bouwkunst onzer Va
deren, werd, sedert het laatst der vorige eeuw, 
op den achtergrond geschoven door den druk 
der tijden; en uit den staat van kwijning, waarin 
de Bouwkunst verviel, vermocht zij zich sedert 
niet wéér tot hare vroegere hoogte op te heffen. 
Verre nu dat eene gelegenheid tot beoefening 
der schoone kunsten in afzondering van elkander 
in dezen toestand verbetering zal brengen, is 
het te verwachten dat zoodanige regeling veeleer 
het kwaad vergrooten zal, dat bij vele van hare 
voortbrengselen zeer duidelijk is op te merken 
•tot spijt van degenen , welke zich voor het te
gendeel beijveren en op genoemde gronden de 
noodzakelijkheid gevoelen dat men aanvange met 
verbetering en uitbreiding van het onderwijs, 
opdat de kunstenaars daarna meer gemeenschap
pelijk of met vereende krachten aan de verede
ling van den kunstsmaak des publieks arbeiden. 
Het scheppen vau een harmonisch schoon ge
wrocht, hetzij van grooten omvang of van meer 
nederige bestemming, waarbij de Bouwkunst de 
hoofdrol, de beeldhouw- en de schilderkunst de 
nevenrollen vervullen, is niet anders te bevor
deren , dan door hare studiën hand aan hand te 
doen gaan , en ze in verband tot elkander te doen 
onderwijzen. 

Zoodanig onderwijs wordt op de Polytechnische 
school te Delft, hoe voortreffelijk ook, gemist; 
zoo niet geheel dan toch in zijne hoogere rich
ting. Ofschoon dc Maatschappij voornoemd zich, 
in December 1860, tot Uwen ambtsvoorganger 
wendde met het eerbiedig verzoek om: 1". het 
oprichten van industrie- en ambachtsscholen te 
regelen bij dc wet op het middelbaar onderwijs, 
en 2". de opleiding van architecten te regelen 
bij de wet op het hooger onderwijs, heeft zij 
zich in deze hare wenschen teleurgesteld gezien, 
ril herhaaldelijk is door hare meest bevoegde le
den de opmerking gemaakt, dat het onderwijs in 
de bouwkunst, als schoone kunst, niet te huis 
behoort op eene inrichting van middelbaar on
derwijs , maar op eene Rijks-Academie van beel
dende ol' schoone kunsten. Men heeft het be
treurd dat het onderwijs in de bedoelde Bouw
kunst aan de Polytechnische school is samenge
smolten met dat van den Ingenieur en den Technoloog 
volgens een reglement, dat ten opzichte der 
hoogere kunst als ten eencnmale onvoldoend moet 
worden beschouwd. 

De nadere uiteenzetting van dit beweren en de 
aanwijzing van datgene, waaraan behoefte be
staat om den studerenden jongeling te bezielen 
en voor te bereiden, ten einde eenmaal met waar
digheid als kunstenaar te kunnen optreden, zou 
het onderwerp van meer uitvoerige beschouwing 
moeten zijn. Het Bestuur meent zich hier te 
moeten bepalen tot de uiting der door zeer vele 
bouwkunstenaars gedeelde overtuiging, dat de 
toekomstige bouwmeester de hoogere studiën, 
welke tot zijne specialiteit behooren, te Delft 
niet leeren kan, wegens gebrek aan tijd, aan 
genoegzaam onderricht en zelfs aan onderwijzers; 
of met andere woorden: dat voor vakken, welke 
voor hem als de grondslag zijner studiën behoo
ren te worden aangemerkt, slechts weinige uren 
beschikbaar zijn, terwijl andere vakken worden 
onderwezen, die hij best kan missen. Zeer te 
recht heeft de heer Wintgens, bij do behande-
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ling van art. 39 der wet op het middelbaar on
derwijs, in de zitting van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 11 Maart 1863, gewezen 
op het wenschelijke vaa onderwijs in de «esthe
tiek , de geschiedenis der kunst, in de regelen 
van het schoon , tot vorming van den goeden 
smaak en aankweeking van het schoonheidsge
voel, dat hier te lande bij vele technici en ar
chitecten wordt gemist. Die geachte spreker 
zeide: «Eene school als deze (de Polytechnische 
te Delft) moet zijn een Conservatoire des arts et 
métiers, maar als men het oog gevestigd houdt 
op de métiers, moet men les arts, de kunsten, 
niet uit het oog verliezen." 

Voorts komt het Bestuurderen der Maatschappij 
voor, dat Delft eene weinig aanlokkelijke, zelfs 
in onderscheidene opzichten zeer ongeschikte plaats 
is voor den kunstenaar, die te midden der groote 
maatschappij en kunstwereld nieuw licht en leven 
zoekt en moet zoeken. 

De bouwkunstenaar moet zich bevlijtigen zijne 
kunst als de eerste onder de schoone kunsten te 
doen waardeeren. Daartoe kan hij allerminst 
worden opgewekt in doodstille steden , zonder 
belangrp vertier, musea, bibliotheken en om
geving van kunstgenooten en kunstbevorderaars. 
Hij moet de eerste beginselen der beeldhouw- en 
schilderkunst leeren, te gelijk met den beeldhou
wer en den kunstschilder. Daardoor wordt hem 
de onmisbare gelegenheid geschonken tot het 
streven nanr kunsteenheid en naar het hoogere, 
d. i . : waarheid, eenvoud en scnoonheid ook in 
de kleinste produkten der Architectuur. Eu die 
gelegenheid zal hem gaan ontbreken, wanneer 
het onderwijs in de bouwkunst in haren gehee-
len omvang zal gesplitst worden , zoo als het te 
Delft i s , en voor de te stichten Rijks-Academie 
van beeldende kunsten, voorgesteld wordt. 

Deze splitsing zal derhalve hoogst nadeelig 
werken. Naast de wetenschappelijke opleiding 
voor den bouwmeester aan de Polytechnische 
school te Delft wordt het onderwijs in zijne ar
tistieke of hoogere richting, ingevolge het ontwerp 
van wet en de memorie van toelichting, verplaatst 
naar de te hernieuwen Koninklijke of Rijks-Acade
mie van beeldende kunsten. Het is in het diepe 
leedgevoel, dat, ingevolge genoemd wetsontwerp , 
evenmin aldaar als te Delft het bouwkundig on
derwijs in zijn geheelen omvang cn in gemeen
schap met de andere schoone kunsten schijnt tot 
stand te zullen komen, dat Bestuurderen voor
noemd zich veroorloven uwe aandacht te vesti
gen op de toekomt der bouwkunst, dewijl zij op 
gezag van het woord door den heer Pijnappel 
in de zitting der Staten-Generaal van 14 Decem
ber 1868 gesproken, vermeenen te mogen ver
trouwen dat de tijd voorbij is, toen de kunst 
bij de Hooge Regeering en de beide Kameis der 
Staten-Generaal als een stiefkind werd behandeld. 

Daarom doet het Bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, die zeven afdeelin
gen heeft en 1000 leden telt, over geheel Ne
derland verspreid, met te meer vrijmoedigheid 
zijn gevoelen aan Uwe Excellentie en dc Tweede 
Kamer kennen, met een beroep op Uwe Exc. 
en haar verlicht oordeel. Zij verzoekt uwe hoog 
gewaardeerde bemiddeling bij Z. M. den Koning 
en de Kamers, opdat 1°. in de Hoofdstad des 
Rijks worde gevestigd de Rijks-Academie voor 
hoogere en beeldende kunsten; 2". bij het leer
plan, in Art. 2 van het ontwerp van wet, worde 
opgenomen in de eerste plaats de Bouwkunst in 
haren geheelen omvang, met inbegrip van de 
vakken, die aan de Polytechnische school te Delft 
nog ontbreken of dat het bouwkundig gedeelte 
dezer school worde verplaatst naar de Hoofdstad 
des Rijks, -en aldaar uitgebreid, op grond dat 
het verkieslijker is ééne volledig ingerichte Aca
demie van beeldende of schoone kunsten in ééne 
groote stad te bezitten, dan zoodanige instelling 
hier half en daar half, of hier voor het lagere, 
daar voor hot hoogere onderwijs in de bouw-, 
beeldhouw- en schilderkunst gevestigd te zien , 
dm hjet te spreken van den zwaren eisch en 
het) zeer kostbare voor den kweekeling in de 
Bouwkunst om een zoodanig verspreid onderwijs 
te kunnen volgen. 

.• jD^Maatschappij heeft in haar tijdschrift, de 
Bouwkundige Bijdragen, dat zij mei nog andere 
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Delft opgenomen. Op blz. 321 of ook in art. 40 
(wet middclb. onderwijs) leest zij de opgave der 
leervakken, en op bl. 330 en 331 (art. 61 en 
62 wet m. o.) de voorwaarden der examina, die 
aan den civiel-ingenieur, en aan den architect 
(bouwkundig ingenieur) gesteld zijn. Zonder deze 
voorwaarden hier uitvoerig te willen bespreken, 
schijnen enkele daarvan niet in verband te zijn 
met de art. 39 en 40 der genoemde wet, en 
kunnen sommige van de leervakken der Poly
technische school in art. 62 der wet op het mid
delbaar onderwijs aangeduid, geacht worden 
minder direct te behooren tot deze school, maar 
veeleer tot de Rijks-Academie, wier bestemming 
het is de hoogere opleiding en vorming op het 
gebied der schoone kunsten te bevorderen. 

Het Bestuur deelt de overtuiging van velen, 
dat de bouwkunst moet gerekend worden als 
rechtstreeks te behooren tot de schoone — of 
wil men — beeldende kunsten; althans is zulks, 
naar het vermeent, door de meeste staatsregee-
ringen en deskundigen als beginsel aangenomen; 
als blijkt o. a. uit het verhandelde op.het inter
nationale Congres van Kunstprofessoren, gehou
den te Brussel in September 1868. Nederland, 
België, Frankrijk, Engeland enz. onderwijzen de 
bouw-, beeldhouw- en schilderkunst te zamen, 
in een onderling verband. Bij sommige der bui-
tenlandsche Rijks-Academiën van schoone kunsten 
staan de cursussen over de wetenschap van het 
schoon (aesthetica) cn de oudheidkunde (archeo
logie) ten dienste zoowel van den reeds ouderen 
als vau den aankomenden beoefenaar der schoone 
en nuttige kunsten. 

Het is onmiskenbaar, dat daardoor de band 
tusschen de bouw-, beeldhouw-, schilder- en an
dere kunsten in hooge mate wordt versterkt en 
de drie genoemde, zoo nuuw met elkaar verbon
den zusterkunsten wederkeerig gebaat kunnen 
zijn in dezen materialistischen tijd; dat daardoor 
eene hoogere zelfstandige richting voor velen ka.i 
worden bevorderd, die heilzame vruchten kan 
brengen tot herstel eener bijna verlorene samen
werking tusschen dc bouw-, beeldhouw- en schil
derkunst, en eindelijk dat deze band het natio
naal kunstelement opnieuw kan doen herleven 
in een tijd als de onze, waarin bij gebrek aan 
dien bezielenden invloed, welken de landswel-
vaart en de wapenfeiten der eeuw van Frederik 
Hendrik en Joliau de Witt aan de schoone kun
sten schonken, te meer behoefte bestaat aan 
steun en opbeuring, om zoo vele goede elemen
ten in het karakter onzer natie te ontwikkelen 
en te veredelen. Om zoodanig doel te bevorde
ren , mag geen offer tc zwaar worden geacht, 
want toeneming van volksbeschaving leidt tot ver
meerdering van volkswelvaart. 

Daarom zal de Hooge Regeering een geweuscht 
werk verrichten, wanneer zij alle hulpmiddelen 
verstrekt, om aan de beoefenaars — zelfs aan 
de genieën — dc gelegenheid tot ontwikkeling 
te vergemakkelijken, en voorzeker mag de Bouw
kunst daarbij niet veronachtzaamd worden, dewijl 
zij gewis in niet mindere mate dan hare beide 
zusterkunsten den graad van beschaving eener 
natie aangeeft, en hare gewrochten alom als de 
levende bewijzen van den voor- of achteruitgang 
des tijds worden beschouwd. 

Bestuurderen, voldaan hebbende aan den plicht 
om in naam van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, met uitzondering van hare afdee
ling Delft, den innigen wensch uit te drukken, 
dat op de Rijks-Academie voor schoone kunsten 
(te Amsterdam,) de Bouwkunst niet worde uit
gesloten , hopen dat aan dit hoofddeel der schoone 
kunsten de hooge belangstelling van 's lands Re
geering moge ten deel vallen. 

Met gevoelens van eerbied en hoogachting, 
Het bestuur van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst: 
J. 11. LELIMAN, 

Voorzitter. 
H. M. TETAR VAN ELVEN, 

Secretaris. 

Amsterdam, 12 Mei 1869. 

De hieronder vermelde afdeelingen van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, ken
nis genomen hebbende van bovenstaand adres 
door het Bestuur der Maatschappij voornoemd tot 
Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gericht, bekrachtigen, ten blijke vau hare vol-

komene instemming, genoemd adres met hunne 
onderteekening 

Voor de afdeeling Amsterdam. 
P. J. H . CUYRERS, 

Voorzitter. 
N . REDEKÊR BISDOM , 

Secretaris. 
Voor de afdeeling Rotterdam. 

C. B . VAN DER TAK , 
Voorzitter. 

W. C . VAN GOOR, 
Secretaris. 

Voor de afdeeling Arnhem. x 

W. A. NICOLA, 
Voorzitter. 

E. SWAAN, 

Secretaris. 
Voor de afdeeling 's-Gravenhage, 

W. N . ROSE, 
Voorzitter. 

J. J. C. DE W U S , 
Secretaris. 

Voor de afdeeling Leiden. 
J. W. SCHAAP, 

Voorzitter. 
C. BLANSJAAR, 

Secretaris. 
Voor de afdeeling Zwolle. 

B. li Kl MIERS, 
Voorzitter. 

A. J. DOYER Hz. , 
Secretaris. 

Het Bestuur der Vereeniging Architectura et 
Amicitia heeft zich na kennisneming der petitie 
van het bestuur der Maatschappij tot Bevordering 
iler Bouwkunst aan Z. Exc. den Minister vau 
Binnenlandsche Zaken, gaarne aangesloten, en 
zich volkomen met dit stuk vereenigd. 

Ju. OLIE J U / . , 
Voorzitter. 

J. DE H A A N , 
Secretaris. 

— Wij vernemen verder dat een afdruk van dit 
adres gezonden is aan de leden van de tweede 
kamer der Staten-Generaal; het geleidend schrij
ven is van den volgenden inhoud. 

Mijne heeren! 
Bestuurderen van de Maatschappij tot Bevorde

ring der Bouwkunst nemen de vrijheid U hierne
vens een afdruk aan te bieden van een Adres 
aan zijne Excellentie den Minister van Binnen
landsche zaken, naar aanleiding van het wets
ontwerp tot regeling van het onderwijs in de 
beeldende kunsten, d". 12 Mei 11. ingezonden. 

Het Bestuur der bovengenoemde Maatschappij, 
welke gedurende ruim 27 jaren hare beste krach
ten aanwendde om, met de middelen onder haar 
bereik, mede te werken tot de opbeuring en den 
bloei der Bouwkunst in Nederland, en haar te
vens te doen toenemen in de liefde en waardee
ring onzer landgenooten, wendt zich met eerbie
digen ernst tot U met den wensch, dat Uwe be
raadslaging over dit gewichtig onderwerp leiden 
moge tot de opneming, in het genoemde wets
ontwerp, van het onderwijs in de schoone Bouw
kunst in haren geheelen omvang, gemeenschap
pelijk met de andere schoone of beeldende kun
sten, en tevens dat de te stichten Kunst-Acade
mie gevestigd worde in de hoofdstad des Rijks; 
ten einde eene noodzakelijke en lang gewenschte 
regeling tot stand kome, ten aanzien dier oud
ste en eerste onder de dusgenoemde schoone kun
sten, welke elders zoo hoog in eere staat, doch 
iu ons vadarland aan ondersteuning en erkenning 
zoo zeer behoefte heeft. 

Met betuiging onzer verschuldigde hoogachting. 
Amsterdam, 13 Mei 1869 

Bestuurderen van d» maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, 

J. H. LELIMAN, 
Voorzitter. 

H. M. TETAR VAN ELVEN. 
Secretaris. 

Correspondentie. 
Verschillende toegezonden stukken moeten voor 

dit nommer worden ter zijde gelegd. De beoor
deeling van het werkje van den heer Leyer kan 
ditmaal evenmin worden opgenomen. 

Uigegeven t e ^ r W » hÜ D, A, THIEME.— Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & O*, te Amsterdam.— Boekdrukkery van G. W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. N 0 . 21. 

ïtnthijit prejeld idtrti ! i l t r i i | bij 
D. A. THIEME te Arnhem, 

i'riji in 3 « H O O I Una f.f. f 1.(5. 

22 Mei 1869. 

I u riiiHtrt lito ion « i jurpif. 
Mforleiliöi l u i» ƒ - . ! • •ergeviiurefil 

01 ƒ-.45 'Hl irjrl 01 « I ] • 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, nGEMEITRS, EABRIKANTEiN', AANNEMERS en WERKBAZEN. 
U i t g e g e v e n o n d e r r a 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 DOESBÜRÖH, 0. J. VAN DOORN, D. OROTHE, J. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINOA, II. P. VOGEL 

Den 6 April j l . is te Meppel overleden de 
heer G. I. Blom, Architect en opzichter van de 
gemeentewerken aldaar. Gedurende een tijds
verloop van bijna twee jaren, dat hij in boven
genoemde betrekking werkzaam was, gaf hij vele 
blijken van bekwaamheid en activiteit, getuige 
daarvan de velen werken in een betrekkelijk 
korten tijd door hem ontworpen en tot stand 
gebracht. 

De gemeente verliest in hem een bekwaam 
en ijverig ambtenaar. 

Moge hij betreurd worden door een tal van 
vrienden en bekenden, niet minder wordt hij 
betreurd door zijne gade, die hij met een nog zeer 
jeugdig kind in bcklagcnswaardigen toestand 
hoeft achtergelaten , zoodat wij niet schromen , 
om een beroep te doen op de liefdadigheid van 
zijne kunstbroeders en de geachte lezers van dit 
blad. Wij hopen door deze weinige woorden de 
lust bij allen te hebben opgewekt om iets voor 
de weduwe en het kind af te zonderen. Alle 
giften zullen in dank aangenomen cn door onze 
tusschenkonist worden overgemaakt aan de we
duwe, om daardoor zoo mogelijk eenigermate bij 
te dragen tot leniging der rampen van eene diep 
bedroefde moeder en haar in de gelegenheid te 
stellen, in dc eerste behoeften van zich zelve cn 
een jeugdig kind te kunnen voorzien. 

Van de ingekomen giften zal in dit hind mel
ding worden gemaakt. 

REGELING VAN HET ONDERWIJS VAN RIJKS
WEGE IN DE BEELDENDE KUNSTEN. 

ONTWERP VAN WET MET MEMORIE. 

II, 
(Vervolg van, pag. 83.) 

Wjj veroorloven ons de belangrijke memorie, 
die het ontwerp van wet toelicht, in hoofdtrekken 
te bespreken. 

In den aanhef erkent Zijne Excellentie de mi
nister van binnenlandsche zaken, »dat er drin
gende behoefte bestaat aan hervorming van de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam," en iedereen doot dnt met de memorie, 

Deze instelling was aanvankelijk gemcentc-tee-
kenschool, en later door bijvoeging van meer en 
hooger onderwijs tevens Academie. Wij hebben 
die vereeniging nooit wenschelijk, zelfs nadeelig 
voor de lagere en hoogere deelen vnn het kunst
onderwijs geoordeeld. Een ambachtsman, cen 
toekomstige nijverheidsbeoefenaar behoeft een 
onderwijs, bijzonder gegrond op zijn vak cn hem 
smakclyk gemaakt door elk hulpmiddel, dnt prac-
tijk cn theorie aan dc hand kan doen. 

Hij kun weinig tijd ann zijne theoretische op

leiding offeren. Over dag hard werken en 
's avonds doodmoe een paar uren zachtkens tee
kenen; ziedaar alles wat hij doet en doen kan. 

De toekomstige kunstenaar heeft eene geheel 
andere opleiding noodig als den ambachtsknaap. 
Hij kan zich den geheelen dag aan zijne studiën 
wijden en voor zijn kunstvak als hct ware — 
leven. 

Waar den kunstenaar aanhoudend moet gewe
zen worden op de eischen der hoogere kunst, 
kan de werkman dit ontberen en ontbreekt 
hem den tijd, om zich met de leer van het 
schoone bijzonder in te laten. Er zijn niettemin on
derwijzers noodig voor de eene en de andere af
deeling ; bij voorkeur belezen mannen en technici 
voor de kunstenaars, practici en beoefenaars 
van het ambacht, geharnast met theoretische 
kennis, voor de werkmans opleiding. 

Inziende dat beide richtingen bezwaarlijk op 
eene school zijn te vereenigen, vroeg de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst reeds in 
December 1800 aan de Regeering 1". dat de op
leiding van architecten zou geregeld worden bij 
dc wet op het hooger, en 2". die der ambachts
lieden en nijveren bij de wet op het middelbaar 
onderwijs. Hare verzoeken zijn blijkens de uit
komst niet gunstig opgenomen. De Polytechnische 
school te Delft werd gesticht en is als inrichting 
van middelbaar onderwijs beschouwd. Art. 39 
en 40 dezer wet geven de strekking en het leer
plan van deze school aan, terwijl het art. 02 de 
voorwaarden van examina bepaalt, waaraan de 
architect moet beantwoorden. 

Nu valt. het al spoedig in het oog, dut deze 
school meer eene wetenschappelijke Rijks teeken
als hoogere kunstschool is, en ofschoon het ge
noemde artikel spreekt van »dc burgerlijke bouw
kunde en de hoogere bouwkunst in al haren 
omvang" (Deel XIII Bouwk. Bijdragen, bl. 331), 
deelen zeer velen den twijfel of de school te 
Delft wel voldoende is voor het hooger onderwijs 
in dc bouwkunst. Van de wetenschap van het 
schoone of de aesthetiek, van oudheidkennis of 
archeologie, van de leer en compositie van het 
ornament, van boetseeren, van studio naar het nien-
schcnbeeld, van anatomie en zelfs van het lee
ren ontwerpen van gebouwen, de kennis der 
stijlen, het maken van bestekken en begrootingen 
niet tal andere bijvakken, spreekt hct programma 
of het art. 40 niet, en toch ontkent geen des
kundige, dat de bouwmeester daarin allereerst 
bedreven moet zijn. 

Te Delft ziju zeer weinige uren beschikbaar voor 
de practische oefeningen en voor het hoogere on
derwijs in de bouwkunst. Dit erkennende, verheugen 
wij ons, dat eene te stichten Rijks Academie in 
het aldaar onvolledige zal voorzien. Hoe zal zij 
dit trachten ? Door de bouwkunst zoo goed als 
tc schrappen en enkel voor deze de wetenschap 
van het schoone of de aestethicn in verband tot de 
kunstgeschiedenis, blijkens het art. 2 van het 
ontwerp van wet op tc nemen. Op die wijze 
zul Delft de stad zijn voor gedeeltelijke vorming 

van architecten, en schijnt de in te stellen Rijks 
Academie bestemd het ontbrekende aan te vullen. 
Wij hebben bedenking, zeer ernstige bedenking 
tegen het art. 2 en zoodanige verdeeling. Wij 
vragen oi.s af waarom deze splitsing op de bouw
kunst, en niet op de beeldhouw-, schilder- en 
graveerkunst is toegepast, want van deze on
derwijst men te Delft — zeer ten onrechte — 
voor de bouwkunst tittel noch jotn. De bouw
kunst uitgesloten, maar dut kan niet ernstig ge
ineend zijn! Is de bouwkunst geen schoone 
kunst? Wie zal dit ontkennen in onzen tijd? 
Is Delft de stad bij voorkeur, om cr de schoone 
kunsten te bestudeereu? Neen, want als dat zoo 
was, dan zou ook de beeldhouw-, schilder-, gra
veer- en andere fraaie kunsten in al haren om
vang daar op hare plaats zijn. Als Delft dat 
was, dun zou dnar eene Rijks-Academie voor de 
bouwkunst behooren, en die is of komt er niet. Als 
Delft dat kon zijn, dun behoefden geene steden 
als Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, 
Academiën voor kunst en technische wetenschap
pen te bezitten en daarvoor groote offers te 
brengen. Als Delft dat was, dun zou de Poly
technische school, afdeeling bouwkunst, honderd 
leerlingen nicer tellen. En ofschoon het hieruit 
blijkt dut Delft de stad niet vcor het kunstonder
wijs is, wordt ééne Rijks-kunstschool in Nederland 
voldoende, en werkelijk hoog noodig geacht. 

01' zou men soms meencn, dat de bouwkunst 
geene scheppende en te gelijk nuttige en onmis
bare kunst was, die evenveel recht en gezag 
heeft als de beste van hare zusterkunsten? 

Is het nu billijk, dut wanneer de groote steden 
hare kunstinstellingen rijk subsidiëeren, dat het 
llijk of do minister of de beide Kamers der Sta
ten-Generaal zouden moeten terugdeinzen voor 
het stichten en onderhouden van eene enkele 
kunst-Académie, al kostte die per jaar twee ton 
gouds? Die te Amsterdam zal cen nieuw gebouw 
behoeven, dat geraamd was — op het uiterst 
gering bedrag van — ongeveer f 100.000 (bl. 2 
memorie). De kosten voor jaarwedden en mate
rieel voor het onderwijs zullen bodragen — het 
sommetje vau — / 20.000 's jaars. (bl. 5). Moot 
de Staat tegen zulk eene geringe bijdrage op
zien, waar het de teederste, de hoogste belan
gen der schoone en nuttige kunsten, dus die der 
volkswelvaart aangaat? Neen dat zal de Staat niet. 

Daarom deed het plan des ministers tot ophef-
ling der Koninklijke Ancdemic in der tijd me
nigeen leed, en mocht het blijkens regel 13, bl. 
2 der memorie, de goedkeuring der Staten-Ge-
ner.iiil niet wegdragen. 

Zeer juist zegt de memorie (bl. 3): «Eene 
Rijks Acadeiuie voor beeldende kunsten moet zich 
ten doel stellen de hoogere opleiding van hen, 
die zich op de beoefening der beeldende kunsten 
wenschen toe te leggen." 

't Is misschien waar, dut dc Staat zich niet 
heeft in te lutcn met de voorbereidende oplei
ding vuu kunstenaars, maar wil do Staat eene 
instelling voor hoogere kiinsileiding met vrucht 
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zien werken, dan behoort hij de lagere of voor
bereidende studiën in het oog te houden. 

Dat geschiedt te Delft aan dc Polytechnische 
school, hooren wij ons zeggen. En wij antwoor
den, dat dit op elke middelbare en tcekcnschool 
in Nederland het geval en naar het ons voor
komt ook hoog noodzakelijk is, vooral wat de bouw
kunst- en het rechtlijnig of ornamentteckenen 
betreft. Het onderwijs op de middelbare school 
moet op de Academie niet worden herhaald, 
maar de Academie zal een wakend oog moeten 
houden, dat dc grondslagen goed zijn, anders 
zal haar hooger onderwijs niets baten. Als wij 
ons herinneren tot welke hoogte dc middelbare 
scholen van Nederland het in een vijfjarigen 
cursus, en do hoogere burgerscholen gedurende 
haren driejarigen leertijd, met het hand- cn recht
lijnig teeken-onderwijs in het algemeen en dat 
der bouwkunst in het bijzonder kunnen brengen, 
dan zal het een eerste vereischte zijn, dat de 
Academie hare taak opvatte, waar het onderwijs 
op die scholen eindigt. 

De Academie zal er niet buiten kunnen een 
voorbereidend onderwijs tot het hoogere te geven, 
en daartoe is noodig in de allereerste plaats 
dat zij herhalc en vervolge het lager teekenon-
derwijs in dc bouwkunst, om daarna don leer
ling te onderwijzen in dc theorie, dc techniek, 
de aesthetica en de geschiedenis der kunst. 

En tot welke hoogte het onderwijs te Delft 
uit prijzenswaarde liefhebberij der hoeren docen
ten ook worde opgevoerd, de bouwkunst mag 
naar onze bescheidenc opinio op ecue Rijks-Aca
demie niet uitgesloten zijn, want art. 40 van 
de wet op het middelbaar onderwijs bepaalt dui
delijk, wat er te Delft geleerd wordt en mag 
worden. Wij missen in die lijst van vakken reeds 
dezulke, waarmede op eene Academie behoort tc 
worden aangevangen. Wat zal b. v. de aes-
thelika en de archeologie uitwerken, als cr bij 
de leerlingen een ledig bestaat? Immers niets. 
Welke vrucht zal dit onder wijs afwerpen bij hen, 
die zich noch in het boetsccren, dc kennis der 
bouwstijlen, het composoeren van ornament, hot 
ontwerpen van gebouwen en nog zoo veel meer, 
genoegzaam te Delft hebben kunnen bekwamen, 
omdat daar gebrek aan tijd, onderwijzers en 
hulpmiddelen is? Wie weet niet, dat de ver
dienstelijke hoogleeraar Gugel alleen het hoo
gere deel van het bouwkundig onderwijs voor 
zijne rekening heeft? Wie is het niet bekend, 
dat hij per jaar slechts 4 hcelc dagen, ieder ge
rekend a 10 werkuren, onderwijs geeft in de ge
schiedenis der bouwkunst; dat hij even zooveel tijd 
kan besteden aan de leiding bij het ontwerpen van 
gebouwen cn slechts 10 dagen van dezelfde werk
uren beschikbaar heeft voor de historie, het 
teekenen en ontwerpen van het ornament? En 
nu vragen wij bescheiden: wie is de deskundige, 
die dit onvoorwaardelijk toejuicht? 

Er worden te Delft vijf soorten van ingenieurs 
gevormd, als: de civiele, de bouwkundige, dc 
scheepsbouwkundige, de werktuigkundige cn dc 
mijnen-ingenieur. Deze allen hebben slechts één 
onderwijzer-bouwkundige in de acsthetika. 

Wil de Staat werkelijk iets van beteekenis 
voor den bloei der kunst, en in het bijzonder 
voor do bouwkunst doen, dan belaste zij ééne 
enkele HijksAcademie en meerdere onderwijzers, 
met het onderwijs in die kunst in al haren omvang. 

Verbrokkeling is voor ccn land als hot onze 
betreurenswaardig. Als dc Staat don bouwkun
stenaar ruime gelegenheid geeft zich aan één en 
dezelfde instelling, in eon en dezelfde stad, vol
ledig te bekwamen, naast on in dagelijkschcu 
omgang met den schilder, beeldhouwer cn gra
veur, dan zal dc Staat cn de kunst cr hij gebaat 
zijn. De Academie behoort niet van meet aan 
te leeren teckenen. Hare leerlingen moeten zich 
daarin elders bekwamen , maar dc Academie moot 
als vcrvolgschool dienon on zal als zoodanig het 
teekenen niet missen kunnen, /.ij heeft dc acs-
thetiek, dc kennis der oudheid tc onderwijzen, cn 
bij dat onderwijs is het eigenaardig teckenen 
schering cn inslag, en zal liet onmisbaar zijn — 
van meet af aan — den leerling dc voorwerpen 
juist door het teekenen tc leeren begrijpen. Dc 
Academie heeft dus bepaald het artistieke tecke
nen tc onderwijzen. 

En omdat in de memorie op bl. 4 het Acade
misch onderwijs in bet land met warmte wordt 
aanbevolen, ook uit het oogpunt, oin onderwij
zers voor het middelbaar onderwijs te vormen, 
vragen wij, ol dit niet evenzoo tocpusselijk is op 
de bouwkunst en het rechtlijnig teekenon, waar
voor van staatswege — de memorie zegt het — 
tot onze spijt niets wordt gedaan. De memorie 

ontkent de vraag of het teekenonderwys tot vor
ming van nijveren cn ten gerieve van zoovele 
takken der nijverheid, aan eene Academie te huis 
behoort. Wij veroorloven ons in mecning tc ver
schillen en doen dat oji gezag van menige Rijks 
kunstschool in het buitenland , die zich beroemen 
mag, dat zij schoone vormen in dc producten 
der nijverheid heeft gebracht. Al bestaat er slechts 
in Nederland, in ééne gemeente, met name Am
sterdam, eene ambachtsschool, die het sedert 1860 
tot hare roeping rokende, te voorzien in een 
practisch teckenondcrwijs, cn het voorop stelde, 
dnt dit geschooid moest zijn op de leer dor schoon
heid , die elk voorwerp van hot ambacht of der 
nijverheid moot doen uitstralen, wij verheugen 
ons dat cr in nagenoeg vijftig andere Nederland
sche steden tcekenscholen bestaan, die niet direct 
met de burger-, dag-, avond- en andere gemeen
tescholen zijn samengesmolten. 

Van die zelfstandig werkende inrichtingen is 
dan ook veelmeer goeds te wachten, dan van die 
weinige uren onderwijs, die in het hand- cn recht
lijnig teekenen aan de lagere en middelbare scho
len worden gegeven. Wij zouden durven bewe
ren, dat zulk onderwijs zeer dikwerf zoogoed als 
verloren tijd cn geld is cn een zeer betrekkelijk 
nut heeft, omdat hot als hijzaak cn bijna als 
liefhebbcrijwerk of uitspanning wordt behandeld. 

Naast de op bl. 5 over dc llaagschc teeken-
school gegevcne behagolijke schildering, stellen 
wij eene andere: dio te Rotterdam, en vooral 
do ambachtsschool iu de hoofdstad des Rijks, 
tegenover de eenige burger- dag- en avondschool 
in de Westerstraat aldaar. 

Wij treden in geen details of vergelijkende 
beschouwingen cn wenschen. dat desbovoegden 
zelf onderzoeken cn gaan zien. Er waren tijden, 
dat de lokalen der Academie van beeldende kun
sten tc Amsterdam veel tc klein waren voor 
het aantal jonge ambachtslieden, die daar 's avonds 
onderwijs wenschten te genieten. Die teckenschool 
kroeg concurrenten cn verloor allengs baron invloed. 
En thans heeft ze een getal leerlingen, dat wij 
liefst niet opgeven. In den wintercursus van 
1807—08 waren er op de Academie van beel
dende kunsten te Rotterdam aanwezig 550 jon
gens en II meisjes. Op die tc Amsterdam nau
welijks dc helft. Deze verhouding is onbegrijpe
lijk cn vindt zijn ontstaan l " . in dc genoemde 
burgerschool, alwaar 150, en 2". in de ambachts
school, alwaar 120 leerlingen zijn. Kil ondanks 
hel aantal leerlingen op deze drie tcekenscholen, 
of kleine Academiën voor deu ainbachtsstand, 
zouden cr in Amsterdam minstens het tiendubbel 
aantal tcekenscholen en leerlingen moeten zijn 
Wij nemen dus aan, dat cr niet op vrij voldoende 
wijze gezorgd is voor een tak van onderwijs, die 
geenszins te huis behoort bij eene inrichting (llijks-
Acndcmie) «wier hoofddoel is hoogere opleiding 
voor beeldende kunsten" (bl. 5 memorie). Zeer juist 
en uitmuntend gezien, zijn de opmerkingen dor 
memorie omtrent hol onmogelijke, dat dc am
bachtsman of dc beoefenaar der nijverheid zich 
naar eene andere stad kunnen verplaatsen, om 
onderwijs tc ontvangen. Er zijn zeer vele zonen 
van gegoede werkbazen, meesters en fabrikanten, 
die dat wel kunnen, cn zich thans in het bui
tenland gaan bekwamen. Voor dezulken zou eene 
Rijks-Academie zeer nuttig zijn. Als eerst de toe
komstige chef een heter onderwijs en hoogere op
leiding heeft genoten, dan zal deze zijnen werk
lieden bijzonder voordeelig zijn. En daarom 
achten wij ecu academisch onderwijs, gegeven 
door het Rijk cn toegepast op dc nijverheid verre 
van onnut, cn wenschen, dat elke gemeente iu 
ons vaderland, weldra zal bezitten hare kunst
school on subsidiëren ofgesubsidiëid worden door 
den Staat voor eene inrichting ten dienste van 
het ambacht cn ten gerieve der industrie. 

Mot alle bescheidenheid vragen wij in art. 1 
der conccptvvct de bijvoeging , dat do Rijks-Aca
demie tal gevestigd zijn tc Amsterdam. Daar is 
dc meeste beweging en gelegenheid voor het 
aanschouwelijk onderwijs en de practijk. Daar 
loven dc leerlingen to midden van vele cn oudere 
kunstbroeders. Daar vindon zij boekerijen, verzame
lingen, goeden raad, tentoonstellingen en leeraren: 
daar is vertier, daar zijn fabrieken, werkplaat
sen , vreemdelingen en stellig do meeste hulp
middelen, liet is te wenschen, dat dc opzeg
ging aan het Rijk tegen Augustus 1809 der 
gemeente lokalen, waarin de Academie 48 jaren 
gevestigd is, niet schadelijk voor haar bestaan 
of hervorming, noch voor Amsterdam, moge te
rugwerken. 

Reeds voor vele jaren vertelde de een, dat 
Delft, de ander dat 's-Gravenhage de uitverko

rene steden voor de kunst en Rijks-Academie waren 
Wat hiervan zij, zal de toekomst leeren. Zal. 

Delft of den Haag eene gemeentesabsidie van 
f 5000 's jaars, gelijk die door Amsterdam is toe
gezegd, willen verleenen ? Van het antwoord op 
die vraag zal niet weinig afhangen. 

Wij wisten niet, dat de graveerkunst was een 
beeldende, scheppende kunst, en dachten, dat 
zij enkel eeno nabootsende was, en er bij toeken-
vaardigheid , ccne hooge mate van gevoel en 
kleur voor noodig was. Art. 2 der wet heeft ze 
als beeldende kunst opgenomen. 

Wij keuren dat geenszins af, maar verzoeken 
den wetsteller ernstig en eerbiedig, dat hij de 
bouwkunst niet uitsluite, want deze is de schep
pende kunst bij voorkeur. 

Wij gclooven, dat het leergeld van ƒ100 per 
jaar voor allo lessen aan de Rijks-Academie zoo 
gering mogelijk is. Het dubbele zou ons niet 
te hoog voorkomen. Wij zijn van oordeel, dat 
dc inkomsten op f 4000 geraamd, al zeer spoedig 
zullen stijgen, vooral als de tc benoemen Hoog
leeraren tevens kunstenaars van naam zijn en 
gunstig hij dc deskundigen in en buiten het land 
bekend staan. Do commissie van toezicht over 
het onderwijs op de Rijks-Academie uit vijf leden 
te doen bestaan, achten wij voortreffelijk. Als de 
bouwkunst goedgunstig in al haren omvang, bij 
dc wet zal worden opgenomen, dan komt het 
ons verkieselijk voor het getal vijf tot zeven te 
brengen. 

Do wedstrijd cn dc Rijkstoelagen van /"1200 
zijn uitmuntende bewijzen, dat het den Staat 
ernst is, de beoefening der kunst te willen be
vorderen. Dat de bouwkunst ook hier niet in 
mag deelen, doet gewis ieder bouwkunstenaar 
innig leed, tenzij door het Rijk voor hen, die niet rijk 
zijn, zoogenaamde beurzen worden ingesteld? 
Wij mogen hot één zoowel als het ander hopen, 
want de Staat wil de bouwkunst niet als een 
stiefkind behandelen en zal deze wel op één lijn 
gelieven tc plaatsen met de beeldhouw-, de schil
der- en do graveerkunsten. 

Wij geven bovenstaande beschouwingen enkel 
uit liefde voor cenc nationale kunstzaak, die 
op het punt staat voor lange jaren te beslissen 
over het lot der schoone kunsten. Pourparlers 
van artistieken aard achten wij voorshands over
bodig; de reglementen, de docenten, de huis
houdelijke inrichting der Rijks-Academie iu hope, 
zijn immers nog onbekend. 
. Eerlang zal hot ontwerp van wet, na de be
handeling in do sectien bij de Tweede Kamer der 
Stuten-Generaa! een onderwerp van beraadslaging 
uitmaken. Misschien is de kunstzaak, als dit 
opstel in handen van den lezer komt, al voor 
eene heelc of halve eeuw beslist. In dat geval 
zal er tijd overblijven om bedaard te polemiseren. 
Wij hebben slechts eene enkele bode en die bede 
is deze: Moge de Rijksinstelling tot stand komen 
en werkzaam zijn ter eere van ons vaderland, 
ter eere der schoone kunsten en tot groot voor
deel van allo landgenooten en de toekomst. 

Amsterdam, begin Mei 1869. 
J. H. LELIMAN. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Volgons oflicicelc statistieke berekening is het 
getal reizigers, dat gemiddeld eiken dag door 
alle spoorwegen der wereld vervoerd wordt, 
ongeveer drie millioen en het dngelijksch ver
voer van goederen bedraagt zeven-en-twintig mil
lioen centenaars. Verder worden gemiddeld per 
dag 580.000 telegrammen en 4.000.000 brieven 
verzonden. Dc dagelijkschc bruin ontvangst der 
spoorwegen is 8.000.000 gulden; zij hebben ge
zamenlijk 40.000 locomotieven cn 1.200.000 wa
gons en geven aan moer dan ccn millioen men
schen arbeid. 

— Do spoorweg van Tubingen naar Her hingen, 
dc eerste baan, welke door het vorstendom Ho-
benzollern loopt, zal den I™ Juni worden geopend. 

— Dc Russische regcering heeft besloten tot 
hot maken van ccne directe verbinding tusschen 
Warschau cn Breslau, over Lodz, Knlisch en Oels. 

— De Paus heeft al hot benoodigde marmer voor 
de bekloeding van kolommen, wanden en vloe
ren van de Munsterkerk tc Aken geschonken. Al 
het marmer is afkomstig uit de oude marmer
groeven in dc nabijheid van den Tiber. 

— De buffels in Noord-Amerika vonden in de 
telegruuf-palen eene nieuwe bron van genot op 

de van boomen misdeelde graslanden —, de nieu
wigheid van iets, waartegen zij zich konden wrij
ven of schuren. Maar het was eene kostbare 
wrijving voor dc telegraaf-maatschnppij, want de 
bisons wierpen dagelijks geheele mijlen draads 
op den grond. Een snugger denkbeeld kwam bij 
een beambte op, al de priemen uit St-. Louis en 
Chicago op te koopen. Deze werden in dc palen 
gedreven met het doel de beesten te wonden en 
hunnen wrijflust perken te stellen. Nooit werd 
grooter misslag begaan. De buffels waren ver
rukt. Zij trilden van de hoorns tot den staart 
door de aangename aandoeningen, die de prie
men op hunne dikke huid deden ontstaan. Zij 
liepen vijftien Engelsche mijlen om een priem te 
vinden. Zij leverden elkander veldslagen rondom 
de telegraaf-palen, die met priemen waren ge
wapend. De overwinnaar klom op dc gevallenen 
om zich met wellust te wrijven totdat de priem 
brak of de telegraaf-paal omviel. Er is geene 
tweede aanvraag om priemen uit Kansas gedaan 
geworden. 

— Reeds is te Zurich een ontwerp opgemaakt, 
om de gelden bijeen te krijgen, noodig voor den 
aan te leggen spoorweg over den St-Gothard, 
tusschen Wcst-Duitschland cn Italië. De hoofd
trekken daarvan zijn als volgt: 

De gezamenlijke aanlegkostcn van den spoor
weg zijn geraamd op 180,000,000 franken. De 
helft van deze som, waaronder 03,000,000 voor 
den tunnel zijn begrepen on 27,000,000 voor rente 
van aandeden enz. gedurende den bouw , zal ver
strekt worden door de belanghebbende gouver
nementen. De andere helft is de uitgaaf voor 
den eigenlijken spoorweg van Lucern naar het 
meer Maggioro en naar Como, en moot door de 
spoorweg-maatschappij worden bijeengebracht, ge
deeltelijk in aandcelen, gedeeltelijk in bons. 

— Het verslag van den Britschen kolonel Rich 
aan het Ministerie van koophandel over het spoor
weg-ongeluk bij Abergele, waardoor zooveel pas
sagiers in de petroleum-vlammen omkwamen, dat 
vóór eenige dagen door het Parlement openbaar 
werd gemaakt, is niet van belang ontbloot. Zijne 
aanmerkingen tegen het algemeen beheer van de 
spoorwegen zijn alles behalve geruststellend voor 
het publiek. Na te hebben doen uitkomen, dat 
drie beambten bij den weg. ernstige veroordee
ling verdienen, en dat hunne achteloosheid de 
onmiddellijke aanleiding van het onheil was, zegt 
de kolonel Rich : «Men kan niet verwachten , dat 
menschen van dien stand hunne plichten behoor
lijk zullen betrachten, als de spoorweg-maatschap
pijen hun niet de beste toestellen geven, en hen 
niet stipt nagaan en niet de hand houden aan 
hare eigene voorschriften." Als het beste tele-
graafstelsel- gaat het verslag voort- ingevoerd en 
zorgvuldig toegepast was geweest, had het on
geluk niet kunnen plaats grijpen. De kolonel 
Rich veroordeelt zeer streng de gewoonte de deu
ren van de spoorwegwagens te sluiten. 

— In het Amerikaansch congres wijdt het co
mité voor den Pacific llailicug nog altijd zijne 
aandacht aan een schijnbaar eindeloos geschil 
over beweerd bedrog in de uitgifte van bons en 
over het vereenigingspunt van den Union Pacific 
en den Central Pacific in dc westelijke vlakten. 
Dit heeft eene zeer slechte uitwerking op het 
crediet van den Union Pacific, waarvan de aan
deden gedaald zijn. 

De tegenstanders van de maatschappij voor 
deze lijn zijn er na veel moeite in geslaagd hare 
brandkast open te breken, maar de bestuurders 
waren voorzichtig genoeg geweest er vooraf alle 
boeken' uit tc nemen, die eenig licht kondon 
werpen op hunne jongste operaties, zoodat het 
aan twijfel onderhevig is, of do inbrekers veel 
gewonnen hebben. 

— Uit Manchester is eene deputatie uaar don 
minister van binnenlandsche zaken gezonden gewor
den, om zijne ondersteuning te winnen tot het 
voorkomen van stoomketel-ontploffingen. 

— D r . Procter heeft onlangs eone voordracht 
in dc Yorkshire Philosophical Societg gehouden 
»ovcr de archeologie van zink en geel koper." 
Hy gaf ccne lijst chemische ontledingen van vijf
tien oude munten, dagteekonende van 20 jaren 
vóór Chr. tot 165 na Chr., die allen het aanwe
zen van zink in genoegzame hoeveelheid vertoonden, 
om geel koper te vormen. Vele der muntstuk
ken bevatten ook verschillende hoeveelheden tin , 
ijzer en lood. Algemeen wordt aangenomen , dat 
zink eerst in de dertiende eeuw ontdekt weid 
door Albertus Magnus, en hot schy'nt niet wel 
bekend en niet algemeen gebruikt te zijn geweest 

vóór het laatst van de 17« of het begin van de 
18» eeuw. 

— Het metriek stelsel van maten en gewich
ten wordt thans in Europa cn Amerika gebezigd 
door honderdvijftigmillioen menschen. Onge
veer zestig percent van den Britschen in- en uit
voerhandel wordt gedreven met volken, die dit 
tiendeelig stelsel hebben aangenomen. 

— Men hoeft te Worcester, in Massachusetts, 
een', krachtigen houtstoomzaagmolen op raderen 
vervaardigd, die overal in dien Staat gebruikt 
zal worden, waar men hem noodig heeft. In 
onze koloniën zoude zulk een werktuig misschien 
groote diensten kunnen bewijzen. 

— De heer Pouyicr-Quertier heeft dezer dagen 
in het Fransche Wetgevende Lichaam de vele mu
taties onder dc ingenieurs van den Waterstaat 
veroordeeld. De oen breekt af, wat de ander 
heeft opgebouwd. Men haalt soms een ingenieur 
uit dc bergen van Auvergne, om eene haven te 
bouwen. Hij beval het voorbeeld van Engeland 
aan, waar inon geen waterstaats-korps hoeft, en 
waar een ingenieur, eenmaal bij een kanaal aan
gesteld, er bij blijft, zoodat dit middel van ver
keer daar dan ook veel heter ontwikkeld is dan 
in Frankrijk. Men kan met dezen wenk mis
schien zijn voordeel doen in Nederland cn in Ne-
derlandsch-Indië. 

— De stad Charleroi dreigt weg te zinkon. Dc 
gemeenteraad aldaar heeft eene petitie aan den 
minister van openbare werken gezonden, waarin 
bij er op aandringt, dat geene verdere uitgravin
gen van steenkolen onder het stadsgebied wor
den vergund, of dat dit althans met groote voor
zorg geschiede. Reeds in het jaar 1839 heeft 
eene commissie van deskundigen aangetoond, dat 
dc uitgravingen van steenkolen onder de stad ge
vaarlijk zijn. De gescheurde muren van de ka
zerne in de bovenstad en van dc daar aanwezige 
pakhuizen duiden het bestaande gevaar aan. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Door den Koning is aan 

den minister van koloniën machtiging verleend, 
om met ingang van 1°. Januari e. k. een amb
tenaar, onder onmiddellijke bevelen van den di
recteur van het departement van onderwijs, eere-
dienst en nijverheid in Indië, te belasten met 
het ijkwezen cn dc verdere voorbereiding der in
voering van het metriek stelsel. Daarvoor is 
aangewezen dc heer W. 11. de Roos, ingenieur 
3de klasse bij den waterstaat, thans met verlof 
hier te lande. Aan dien ambtenaar is verder 
opgedragen om den overigen tijd van het verlof 
zich onder leiding te stellen van den heer A. J. 
II. van der Toom, arr. ijker te Amsterdam, die 
sedert 1863 dc invoering hoeft voorbereid. 

— De minister van financiën beeft, ingevolge 
het proces-verbaal van het in de vorige maand ge
houden vergelijkend examen, bekwaam bevonden 
voor de betrekking van landmeter der 3do klasse, 
bij hot kadaster de navolgende adspirant-landme-
ters: J. A. It. W. Schroul, te Leeuwarden ; J. 
J. P. Wiecking, W. C. A. van Hout, tc Norg; 
J. \V. van Hide, te Zuidhorn ; J. A. Martens, 
J. W. van Buren Lensink, te Leeuwarden: D. 
Vonk, te Zuidhorn; M. P. Schellekens, te Maas
tricht; W. A. M. Kalkman, te Zuidhorn; D. O. 
Verhaar, tc Zwolle; J. J. L. Fcijchinc, te Zwee
loo; J. A. W. Lindeman te 's-Hertogenbosch. 

— Naar men verneemt zal de aanstaande ver
gadering van het koninklijk instituut van inge
nieurs op 10 on 11 Juni te Dordrecht gehouden 
en zal den leden gelegenheid gegeven worden 
tot liet bezichtigen der werken van de overbrug
ging van don Moerdijk en van de nieuwe Merwedc. 

Amsterdam. Bij den gemeenteraad is inge
komen liet tweede gedeelte van bet verslag der 
technische commissie, bestaande uit de heeren 
Fijnje, Froger cn Stieltjes, over do spoorweg
verbinding. Hot verslag is uitvoerig en belang
rijk. De vraag: is daarstclling van een centraal
station in hot openhnvenfront (Regeeringsplan) uit
voerbaar, wordt in het rapport met »ja" beantwoord. 
De heeren Froger en Stieltjes meenen echter, 
dat het veel tijd cn geld zal kosten. Zij achten 
hot niet raadzaam do uitbaggering van het IJ tc 
beginnen vóór de voltooiing der aansluiting te 
Scbcllingwoudc. Dc beer Fijnje heeft 'wel voel 
bezwaren, doch acht die niet onoverkomelijk. 
Allen zijn van mcening, dat dc voorgestelde 
werken bij groote voorzichtigheid in de uitvoe
ring en mits niet ziende op uitgaven voor tijde
lijke voorzieningen in bet belang van de scheep
vaart, nu korter of langer tijd uitvoerbaar zijn. 
Z|j wijzen intusschen op vele nioeielykheden. 

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

D E R B O U W K U N S T . 

AFDEELINO ZWOLLE. 

Vergadering van 23 Mei 1869. 

Na lezing cn goedkeuring der notulen merkt 
de Voorzitter op, dat in deze bijeenkomst geen 
voordracht van het een of ander onderwerp zal 
worden gehouden, maar men dit laatste samen
zijn van het seizoen wenscht tc wijden aan de 
belangen der Maatschappij tor bevordering der 
Bouwkunst in het algemeen en de huishoudelijke 
zaken van de afdeeling in het bijzonder. 

Allereerst brengt de Voorzitter in rondvraag 
of, en, zoo ja, op welke wijze, de leden hebben 
nagedacht omtrent het voorstellen van onderwer
pen voor prijsvragen aan het Hoofdbestuur. 

Na wisseling van denkbeelden wordt het wen-
schelijke er van bepaald en besloten aan het 
bestuur der Maatschappij voor tc stellen als 1'. 
prijsvraag: Een ontwerp voor een Gymnasium, 
zooals zulks bedoeld wordt bij de in behande
ling zijnde wet op het hooger onderwijs; als 2': 
Een gebouw voor eene buitensocieteit, ingericht 
voor eene stad van tusschen de 20000 en 30000 
inwoners; cn als 3«: De binnenbetimmering 
van een salonraam. 

Vervolgens wordt de vraag aan de orde ge
steld of de afdeeling op dc Algemeene vergade
ring der Maatschappij zal worden vertegenwoor
digd , en, zoo ja, door wien. 

Besloten tc doen vertegenwoordigen en wordt 
als afgevaardigde de Voorzitter aangewezen. 

Door het lid Bosboom wordt gevraagd of de 
afdeeling, gedurende de rust, die ze des zomers 
wel gedwongen is te nemen, nietnog op de eene 
of andere wijze nuttig werkzaam zoude kunnen 
zijn, b. v. door het uitschrijven eener prijsvraag 
voor aankomende bouwkundigen te Zwolle. — 
Dit denkbeeld vindt ondersteuning en dienten
gevolge wordt besloten eene prijsvraag voor jon
gelieden uit te schrijven, bestaande in het ont
werpen van een buffel voor eene groote zaal, 
in te zenden in den loop van den eerst komenden 
winter. De verdere regeling dezer zaak wordt 
aan het Bestuur overgelaten. 

Ten slotte neemt de voorzitter het woord, 
bedankt dc leden voor hunne getrouwe opkomst 
gedurende den geheelen winter, wijst op het 
vele nuttige door de afdeeling reeds verricht en 
sluit de laatste vergadering, met den wensch op 
een gelukkig wederzien in den eerstvolgenden 
herfst. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Zondag its Hel. 
Illn»iiniagee• t , ter Secretarie, door het gemeente-be

stuur vau Dantumadecl: a. het iuakca van eeu straatweg 
vau de grens der gemeente Kollumerland c.a. af, door Zwaag-
westcindc tot dea kunstweg Dockuni-Veenwouden, b. eeu 
straatweg van de brug over de Dockuraer-Groningervaart bij 
het Dricsumer tolhuis af. 

Maandag, IX Hel. 
Haastrlcht, ten 10 ure , aau het prov. bestuur: dea 

bouw cener nieuwe slniswachterswoniug bij de hoofd,lui, 
der Zuid-Willemsvaart aldaar. 

» erdam, ten IX ure, op het raadhuis: het maken 
cu stellen van 102 stuks openbare urinoirs. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het Raadhuis: lo. het maken 
van ccne vaste brug ter vervanging van de ophaalbrug over 
de Nieuwe Haarlemmermeer schutsluis; 2o. het verbroeden 
cu verlagen van dc steenen Wulfbrug No. 215 cn Ho. het 
vernieuwen van du vaste houten brug, No. 324. 

nu, drii hl , ten l ï ure, op het raadhuis: het trekken 
en herstellen vau bestaande-, en het stellen vau nieuwe 
meerpalen, laugs het Groothoofd, in de verschillende ha
vens cn op den Biesbosch, bencveas het uitwendig verwen 
vau deu molen cu de niolenaarswouing in den Stadspolder, 
iu twee perceeleu. 

'•-llage, leu 1 ure, ten raadhuize: het maken en leve
ren van 15 ijzeren pompen. 

lloom, ten 1 ure, ten raadhuize: lo. het doen van 
eeuige vernieuwingen cn herstellingen aan de houten walbe-
schocüugen; 2o. bet doeu van eeuige vernieuwingen eu her
stellingen aan de kaai- ofwalmureu, met het ouderhoud van 
beide werkcu tot deu Inatstctt April 1871. 

Dinsdag, 25 Hel. 
Middelburg, ten 11 ure, bij P. llullcrijs: het slech

ten vau het oostelijk front en van de Oostbatterij vaa net 
fort Bath, cnz. 

Olburgen, (bij Docsborgh), ten 11 ure, bij J. Bor
gen: het bouwen van eene nieuwe kerk met toren voor de 
parochie van den II. Willebrordus. 

Deventer, ten 11 ure, ten raadauizc: het doen ran 
ccnigc herstellingen aan bruggen, gebouwen, cnz. 

Keuzen , ten 11'/, ure, in het Nederlandsen logement 
van dc enen Strcnkaiir-: a. het maken van dikke bonding, 
wintermat, zomermat, rijsbeslag met vlcchttuinen en van 
ecu kraagstuk groot ongev. 625 vierk. ellen; 6. het leveren 
eu verwerken van Vilvoordsihe steen; c. het leveren vaa 
voorraud«matcrialcn eu d het onderhoud der bij a en 6 sauge-
gevene werken 

kudc ui uur i , ten lx ure, bij G. van der Meer: hel 
bouwen van eene nieuwe kerk met toren voor de parochie 
van deu II. Joauues Geboorte. 



Woensdag , 36 Hel. 
Hoerden, ten fO ure, in het gemeenelandsbuis: het 

doeu van herstellingen aan Lo. de sluis tc Gocnjnnverwellc, 
2o. de deuren, enz. vuor dc ltoincinsbrug cn dc sluis tc 
Oudewatcr; So. de brug over den Rijn te Rodegraven; 4o. 
de Groevenbrug. 

Leeuwarden, ten 11 ure, ten roadhuize: het leveren 
en stelten vau meubelen in dc lokntcn der burger dag- cn 
avondschool. 

Ondcrdendiiin, (Groningen), teu 11 ure, iu het Wa-
terschapshuis: herstellingen aan: lo, de Wctsiugcrz'ijl; 2o. 
de rollen en ooster-drjkshorncr vallaat; 3o. dc .Schouwerzijl 
en 4o. dc opgraving van dc Ulrnmmcr opvaart. 

Haarlem, ten I urc, op den Stads Doelcu i het bou
wen van 12 arbeiderswoningen. 

Donderdag, 27 Hei. 
Ten Boer, (Gouiugcn), ten gemeeentehuize: dc bomving 

van twee huizen, c. a., met bijfcvcrhig der matcrialeu. 
Haarlem , ten 2'/a urc, aan het prov. bestuur: het ver

grooteu en verbeteren der haven op het eiland Marken. 
Vrijdag, 'iH Mei. 

Middelburg, ten 10 ure, aan het provinciaal bestuur: 
het uitvoeren van eenige werken aau den steiger te Kortgenc. 

West-TersrIieKIng, ten 11 ure, door kerkvoogden 
der Herv. gemeente: eeuige zeer belangrijke herstellingen 
aan het kerkgebouw. 

Zwolle* teu 12 ure, auu het prov. bestuur: het daar-
stellen van ecu rebouw, teu dienste van het prov. bcBtuur 
in Overijscl, te Zwolle eu van eenige aldaar aanwezige ge
bouwen. 

Arnhem, teu 12 urc, aan het prov. be-tuur: het aan
leggen van zeven kribben op den rechter oever van de ri
vier den Usel, benedenwaarts den Grooten Hurk, inliet 
zoogenaamde Knalgat onder Westervoort. 

'f-IIage, ten 12 urc, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: dc aanleg cener nieuwe telegraaflijn iu asphaltbuizen 
onder den grond cn het verleggen van een gedeelte der tc-
graaflynen te Groningen. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 
de verbetering van het stroomkanaal dc Zwemmer, in dc ge
meente Kollumerland cn Nieuw Kruisland. 

Zaterdag, 2 » Mei. 
Lelden , ten 12 ure . door di;kgrauf en heemraden van 

Rijnland: het doen van verschillende werkeu en levering iu 
80 perceelen. 

Ouderkerk a/d Amstcl, ten 12 ure, in het loge
ment Paardenburg: het bouwen van eene boerderij in den 
Ronde Hoeper polder, aau dc Waver, bij Ouderkerk. 

Utrecht, ten 2 ure, aan het prov. bestuur: het leggen 
van 4 kribben aan den rechter Neder-Rijnoever beneden den 
uiterwaard genaamd de Roodvoct cn bet graven van 525 
strekkende ellen kanaal door dien uiterwaard. 

Maandag, SI Mei. 
Maastricht, ten 11 urc, aau het prov. bcstunr: de 

uitvoering van werkeu aan dc rivier de Maas iu dc gemeen
ten Elsloo, Urmoud, Grcvcnbicht eu Roosteren, in dcraai-
lijncn Nos. 26-27; 35—30; 40-42 eu 44—48, in 5 per
ceelen, voor gemeenschappelijke rekening van Nederland en 
België. 

Maastricht, ten 11 ure, aan het prov. bestuur: de 
uitvoering der werken tot verbetering van deu toegang naar 
het groote veer aan den rechter Maasoever te Elsloo. 

Dinsdag, 1 Juni. 
Aalten, ten 12 ure, bij A. van Berden: het bouwen van 

een woonhui» voor den heer J. W. Hopbcrgcn. 
Woensdag, 2 Juni. 

Utrecht , door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 
het bouwen van eene goederenloods en het bewnnden vau 
eeue bestaande overdekking op het station te Rotterdam. 

Donderdag, 3 Juni. 
's-Hage, ten 12 urc, aan het ministerie van binnenl. 

zaken: het doorgraven van deu zeedijk vóór de nitwatcring-
sluis bewesten Vlissingen, het bonwen van cene sluiswach
terswoning en eenige daarbij behoorendc werken. 

V U ape, teu 12 ure, aan het ministerie van binueul. 
zaken: het voortzetten der afsnijding van dc rivier de Maas 
bij Crevecocur. 

Donderdag, 10 Juni. 
's-Ilage, ten 12 urc, nau het ministerie van biuucnl. 

zaken: dc uitvoering van verschillende werken op dc rijks-
stapel plaat sen tc Dubbeldam en het onderhouden van die 
stapelplaatsen gedurende 8 jaren. 

Afloop van aanbestedingen. 

Arnhem, 7 Mei: aanleggen van eene dwarskrib aan 
den linker Wnalocver tusschen de pcilraaicn o cu 7 aan 
den Kekerdoinschen Waard; aaugeuomen door den heer W. 
P. de Vries, tc Rossuiu, voor J '12.780-

Utrecht, 8 M e i : het danrstelleu van cen gedeelte bnzalt-
beschoeüng met eeu gemetselde» trap aau de Van Wijcks-
kade: J . Barncveld, tc Vreeswijk, f 2005; 2o. het maken 
van een gedeelte beschoeiing Inugs deu Ourd : A. Vhinti-
deren Cz., ƒ 888; 8o. het maken vau afvoerkanalen met 
zinkgaten en riolen langs de Nieuwe Gracht: H, A. vuu 
Bnaren, / 637; 4o. het verlengen der houten Beboeting met 
stcenglooiiug aau den Gruttcrsdijk; A. C. Vink, ƒ 3374; 
5o. bet aanlegden van riolen met zinkgaten en trottoirs 
aan den Heereuwcg: A. Grocnendyk, f 2210, allen nldanr. 

Dordrecht , lO Mei: het verrichten van verfwerk van 
eeuige gehouwen cn bruggcu, le perc., wed. J. Quast & Zn . 
f 366; 2e perc. wed. J . Ek & Zn., ƒ 303.85; 3e perc. wed. 
A. van Strg & Zn., J 202; allen aldaar. 

llellevoetsluls, II Mei: het onderhoud voor e'éu jaar 
en eeuige uittcvoeren werkzaamheden, onder het beheer 
der genie; aangenomen donr E. Bonkan, aldaar, voor 

„ £4250. 
y J T : ^ Willemstad. 12 Mei: lo. het onderhoud der werkeu: 

• -X. 'deLapge, aldaar,/*5070; 2o. idem der kazernen: R. Lod-

*) /y.Pfc>ln*r. fl05B-
*s-llage, 13 Mei: lo. liet makeu. leveren cu stellen 

vau den ijzeren bovenbouw van eene draaibrug over het 
kanaal bij Middelburg; ingekomen 7 biljetten, als: I'. v. 
Vikingen & I). v. Heel, le Amsterdam, f 51,475; D. A. 

en Co., te Leiden, f SO^O1; de Maatschappij de 
Kampen, f 60,000; L. J . Enthovcn en Co., tc 

865; P. Rollaier, te Brène-le-Comte, f 48,000; 
Prins v. Oranje, tc 's-Hage, f 45,814; J . v. 

te Utrecht, ƒ 45,400. 

s-Hage, 13 Mei: het maken van borstweringen, steun-
muren en plinten op de landhoofden cn pijlers van de 
brug over de Waal brj Zalt-Bommcl; ingekomen 13 biljetten, 
als: W. v. Glabbeck cn Co. tc Prcda. ƒ46,380; C. Bos
man, te Arnhem , / 38.700- H. Heuvels cn A. W. Lcnsïnk, 
idem, f 36,470; W. Hnrdeubol, te Lekkcrkcrk, / 36,000; 
A Verschurc, tc Dreumcl cn A. G. den Woesterd, tc Waar
denburg, f 34,990; W. van Nugtercn, te Hnrdinxveld, 
f 33,970 j F. v. Wijlick, tc Kcsscl, f 31,56w A. P. v. Se-
tcrB, tc Vught, ƒ 30,800; R. v.' d. Vlngt, te Empel, 
f 29,858; J . C. v. d. Heuvel , te Tilburg, ƒ 29,246; W. P. 
dc Vries, te Rossum, ƒ 28,846; I,. Brand t)z., te Hardiux-
veld, ƒ 26,741; F. Unskcns, tc Ulerick, / 25,900. 

Leeuwarden , 14 Mei: lo. het doen van eenige ver-
nicuwiugcu en herstellingen aan den Koudumcr-Slapcrdijk 
met het onderhoud , over 1869/70: B. P. Schurer, te Kou
duin . /' 2658; 2o. het doen vun eeuige vernieuwingcu en 
herstellingen aan de haven- cu kistwerken tc Lemmer cu 
Tncozijl, met liet gewoon onderhoud over 1869/70: A. A . 
de Lange , tc Lemmer , ƒ 1810 ; 8o. het uitvoeren van eenige 
vernieuwiugen en herstellingen aan de Scluir^tcrbrug cn 
bijbehoorcude brugwachlerswouiug, met het gewoon onderhoud 
over 1869/70: J . Hccringa, te Jourc, /' 1944. 

(•rollingen, 14 Mei : bet opruimen van bet voorgc-
deeltc vnn het gouvernements-gebonw cn het optrekken van 
een nieuw gebouw. Dit werk werd aangenomen door den 
heer Th. Kok, tc Winschoteu, voor dc som van /'24,000. 

Bcrg-Ainbacht, 14 Mei: het jaarlijkse!) onderhoud 
van dijken, knden, ueêrvoetcu of biiitcnbermen enz., in dien 
Waard; benevens dc levering van 5000 kubieke Nedcrl. el
len griud, ten behoeve der dijken en wegen. Het gezamen
lijk bedrag der aauuemiugssommen voor het onderhoud der 
dijk'n enz., in 21 perceelen was / 21,280, en dat voor de 
levering van grind in 13 perceelen ƒ 5410. 

Vllage, 10 Mei: lo. het verlengen der bestaande krib 
en liet maken cener nieuwe krib daartegenover, met bezin-
kiiiLc tusschen beide, in de rivier het Scheur aan deu hoek 
van Holland , voor de verbetering van den wnterweg van 
Rotterdam unar zee; en 2o. het verrichten van graaf- en 
baggerwerk in en langs liet kanaal door deu hoek van Hol
land, voor dc verbetering vnu den waterweg van Rotter
dam naar zee. Voor de eerste besteding waren 19 biljetten 
ingekomen. Minste inschrijver was dc neer W. J . Schram, 
te Slicdrecht, voor ƒ (18,690. Vuor de tweede besteding 
waren 5 biljetten ingekumen. Minste inschrijver was dc 
heer A. Vulker, voor / 0.83 per kub. cl. 

Utrecht, l O Mei: lo. het verbeteren der aard- en 
metselwerken aan het furt aan dc Bildt, nabij Utrecht. 
Aangenomen vour j 37,000 dour den heer F. van Wijlick, 
wonende te Kcssel; 2o. het maken van renuniugen in dc 
Keulsche vaart, nabij Utrecht, Aangenomen door den heer 
P, A. van Nugtercn, woncude te Viauen. voor / 2500. 

Bcrgen*op*Zoont, 10 Mei: het slechten van het rave
lijn Wouw, ccn deel van het bastion Novelle en dc courtine 
William Noycllc: 

W. M . Schram, te Slicdrecht, J 6500. 
M. Genrts, „ 's-Hertogenbosch, „ 5250. 
A. Asselbcrgs, „ Berge n-op-Zoom. „ 4700. 
M . Hngcuoars, „ Wouw, „ 3675. 
G. van der Vreedc, „ Neuzen, „ 3300. 
A. Binders, „ Breskens, „ 28C0. 
J. B. dc Villers, „ te Huibergen, „ 2780. 

Advertentiën. 

A A I B E § T « D I I G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van FRA-

SEKER, gedenken op Zaturdag den 5 J c» Junij 
1869, des middags om 12 uur, bij enkele in
schrijving volgens art. 03 der A. V . , in het Ge
meentehuis aldaar aan te besteden: 

het wegbreken van eenige gebouwen 
en het stichten aldaar van een be
langrijk gebouw ter vergrooting van 
het Krankzinnigen Gesticht te F ra -
neker. 

De inschrijvingbilletten, overeenkomstig § 434 
der A. V. op zegel geschreven, moeten uiterlijk 
voor 12 uur des middags van den dag, diender 
besteding voorafgaan Ie, vrachtvrij aan voornoemd 
Gemeentehuis worden ingezonden. 

Bestekken van bovengemeld werk zijn op franco 
aanvrage te bekomen, tegen betaling van ƒ1.00 
per exempl., aan het Gemeentehuis voornoemd; 
de teekeningen liggen ter inzage in de Regenten
kamer van het tc vergrooteu Gesticht; de aan
wijzing in loco zal geschieden den 1 Junij e. k., 
des voormiddags to 10 uur, terwijl inmiddels 
nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij den Ar
chitect J. DOUMA, te Leeuwarden. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
P. LvCKI.AMA a NlJEIIOI.T, Burgem. 
F. H. Bun.GHan.OEF, Secret. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan het beste gedeelte van den toegangsweg 

naar het gemeenschappelijk spoorweg-station te 
Zwolle is een BOUWTERREIN te koop, groot 
ongeveer 0 b. 20 r. 50 e. 

Dit terrein is uitnemend geschikt tot het bou
wen van Villa's, als ook voor cen Hotel van den 
eersten rang. 

Nadere inlichtingen worden, op franco aanvrage, 
gegeven door de Architecten VAN GENDT te 
Arnhem. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Matliematliisrlic en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
A R N H E M . R I D D E R S T R A A T , B 125 . 

Ondergeteekende beveelt dun Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne m-t Zilver bekroonde Waterpas-instrU-
menten aan. Waterpas-Meetkruizen en 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet-In-
strumenten, voorts Metall ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen , Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters, Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, Aloës , Paardenkoppenen 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Qegolfd Zink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

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 & C°. te Ehren-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
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 de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN TAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder dc vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende : 

Dc ondergeteekende verklaart, dat onder zijn 
toezicht is gebruikt de Cement van de heeren 
DIJCKERHOFF & ZONEN te Amöneburg bij Bie
brich , en dat de ondervinding heeft geleerd, dat 
hoewel niet zoo vlug in versteening als andere 
Portland Cementsoortcn, zij, eenmaal versteend 
zijnde deze overtreffen, en juist om hare trage 
versteening dezelve tot het trekken van lijsten 
zeer is aan te bevelen. 

ARNHEM , 1 December 1808. 

(was get.) A. VAN CUIJLENBURGH. 
Gemeente-Architect. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij GEBB". B. P O T , te Elshout a/d. Kinderdijk, 
bij wie reeds AOO roeden gemankt zijn van verschillende lengten 

tot 103 Anixt. vt. 
en tevens cene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

,Vi'JUpjt(»-»n!teJ Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C«. te ilmsferdom. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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Tierde jaargaaig. ï°. 22. 
Iimkijil nnnM iederta Ziltriif bij 
II. A. THIEME te Arnhem, 

friji nr 3 auidii frjato p. p. ƒ1.6.1. 

Iu ikHiHrt lick mr «t jiirjioj. 
Umlriliëi toil.o ƒ -.!• ftr|tmtirtftl 

tl ƒ -.<! mr K|tl tl «I V. 

WUEKBLAD toot ARCHITECTEN, INfrEHE ÏÏRS, FABRIKAÏÏTEI, 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 DOESBURGH. C. J. VAN DOORN, D. ÖROTHE, J. U. LKM.MAX, IL LINSK, 8. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, 11. P. VOGEh. 

("Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

Tot ons leedwezen werd door weinigen gehoor 
gegeven aan het verzoek om iets af tc zonderen 
tot verzachting van het lot der weduwe van den 
heer G. J. Blom, in leven architect en opzichter 
van de gemeentewerken te Meppel. 

Onder dankbetuiging vermelden wij de ont
vangst van het navolgende als: van A. te Z. 
ƒ 3 ; van G. te A. f 5 j en van .1. te H. f 2. 

Wij verklaren ons tot ontvangst en overmaking 
der giften aan de weduwe bereid en hopen dat 
velen opgewekt zullen worden iets van hunnen 
overvloed voor de betrekkingen van een kunst
broeder af te zonderen. 

Arnhem, 28 Mei 1809. 
De Redactie. 

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

Dc inrichting tot beveiliging tegen sneeuw 
op den Central Pacific Railroad is het grootste 
gebouw van de wereld. Het is zestien Eng. voet 
breed, zestien voeten hoog en tweeëntwintig 
mijlen lang, en vereischte veertig millioen teer
ling timmerhout. 

— Wij vernemen , dat er eene opmeting van 
de Groote Pyramide zal verricht worden door 
Britsche genie-officieren. Als de meling met 
zorg gedaan wordt, zal zij vele belangrijke pun
ten omtrent de eenheden van de door dc ouden 
gebezigde lengtematen tot zekerheid bicngen. 
Zoo bcweeit Herodotus, dat de Egyptische cubit 
gelijk is aan den Griekschen cubit, cn dat dc 
Groote Pyramide ribben heeft, juist 500 Egyp
tische of Gricksche cubits lang en juist eene op
pervlakte bedekt van vijfentwintig ararat of 
Egyptische vierkante roeden , bevattende de arura 
duizend vierkante cubits. liet Parthenon te 
Athene nu wijst, volgens andere geschiedschrij
vers , de Gricksche lengte-eenheden aan, cn vol
gens dc nieuwste metingen van dit oud gebouw, 
is de gemiddelde lengte van den oud-Griekschen 
voet 12,11, Eng. duim (O"',3080) en van den 
Griekschen cubit 18,j„ Eng. duim, (0",4629). 
Als men die getallen met 500 vermenigvuldigt, 
zoude de lengte der ribbe van de Groote Pyra
mide bedragen 9112 Eng. duim, (231m,45). Hij 
een onderzoek van het gevaarte is berekend ge
worden, dat die ribbe 9110 Eng. duim lang is. 
Men heelt dus reeds een' tamelijk nauwkeurigen 
standaard voor oude maten. Het bezwaar tot 
juiste uitkomsten te geraken, ligt in dc omstan
digheid , dat er hoekstcenen van de Pyramide zijn 
weggenomen geworden. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Bij beschikking van den mi

nister van Binnenlandsche Zaken is, met ingang 
van 1 Juli 1869, aan den opzichter van den 

waterstaat der 3de klasse C. A. van der Straa-
ten, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. 

— De commissie tot oprichting van eene con
certzaal alhier, onder den titel Utile hu lei. heeft 
hekend gemaakt dit plan voor 's hands te laten 
rusten. 

— Den 24't™ dezer had de plechtige inwij
ding plaats van de Louisa stichting, bestemd tot 
opname der nagelaten kinderen van minvermo
gende vrijmetselaren. 

Amsterdam, 23 Mei.. Op de in het P«/ei's 
voor Volksvlijt alhier, onder voorzitterschap van 
den heer baron Mackay, gehouden bijeenkomst 
van het hoofdbestuur der internationale tentoon
stelling voor den handweiksman, niet afgevaar
digden van de provinciale commission, benevens 
eenige leden der regelings-commissic, is overwo
gen wat er moet geschieden, om te voorkomen 
dat Nederland op eigen hodem op zijne interna
tionale tentoonstelling, onder de natiën van 
Europa het minst goed vertegenwoordigd zou zijn. 
Men zegt dat er belangrijke besprekingen en me
dedeelingen hebben plaats gehad, welke voor als
nog niet publiek kunnen worden gemaakt. 

— Blijkens het verslag der Maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen over het jaar 
1808 , werden verschillende nieuwe sectics in den 
loop van het jaar voor het vervoer opengesteld, 
tot een gezamenlijke lengte van 215 kilometers, 
zoodnt de exploitatie aan het einde van 1808, 
over 837 kilometers liep. 

Het aantal vervoerde reizigers bedroeg 2,279,302 
tegenover 2,150,078 in 1807 , dus 122,084 meer; 
het aantal vervoerde tonnen vrachtgoederen 790,187 
tegenover' 595,310 in het vorige jaar- en dus 
200,871 meer. Deze laatste vermeerdering, welke 
ruim 33"/0 bedraagt, bewijst dat de handel zich 
hoe langor hoe meer van het spoorwegvervoer 
begint te bedienen. 

De maatschappij werkte zulks ongetwijfeld zeer 
in de hand dooi' het tot stand brengen van eeu 
tal van rechtstreeksche tarieven, zoo voor binnen
landse!) als voor internationaal verkeer. Blijkens 
de opgaverr van het verslag zijn cr in den loop 
van 1808 niet minder dan 39 nieuwe ol' gewij
zigde tarieven ingevoerd . terwijl er nog vele an
dere in bewerking zijn. 

Het materieel behoefde dit jaar weinig uitbrei
ding te ondergaan. Het aantal locomotieven bleef 
onveranderd, terwijl er 20 nieuwe personenrij
tuigen , 7 bagagewagens en 30 goederenwagens 
werden aangeschaft. Voor dc te verwachten ver
meerdering van verkeer in het jaar 1869 werden 
de volgende bestellingen gedaan : 11 nieuwe lo
comotieven , 21 nieuwe personenrijtuigen, 3 nieuwe' 
bagagewagens, 19 goederenwagens. 

Men ziet dus dat het verwijt, hier en daar 
aangeheven , dat de M. verzuimde haar materi
eel in verhouding met het toenemend verkeer 
uit te breiden, ongegrond is, en wel te meer, 
wanneer men iu het oog houdt, dat volgens 
pag. 15 van het verslag slechts 26 pCt. der in 

de rijtuigen beschikbare plaatsen door reizigers 
bezet werden, en dus ongeveer- 3/t ongebruikt 
bleven. 

De ontvangsten bedroegen in het jaar 1868: 
f 3,000,214.21, zijnde f 692,567,87'/, meer dan 
in het vorige jaar; de uitgaven en uitkceringen: 
f 2,512,687.33'/, of slechts f 129,317,58 meer 
dan in 1867, zoodat, terwijl verleden jaar de 
exploitatie rekening met een verlies van f\ 5,723,45 
sloot, zij thans eea voordeelig saldo van/'54'7,526,87s 

aanwijst. 
Het aandeel van den Staat in de bruto-opbreng-

sten bedroeg f 275,292 03 of f 72,801,32 meer 
dan verleden jaar. 

Na aftrek van alle lasten eu verliezen levert 
dc winst-en verliesrekening' vah~1868 nog een 
batig saldo van f 126,067,69 op. Indien men 
geen verliezen van vorige jaren had moeten dek
ken, cen tekort van ƒ 169,437,32'/, over 1867 
cn een van f 21,767,91'/, op de liquidatie van 
de fabriek Damlust, dan zou het dienstjaar 1868 
een overschot hehbén opgeleverd van ƒ 317,272,93 
of meer dan 5 pCt. over het gestorte kapitaal. 
Aan het einde van het verslag wordt opgemerkt 
dat door zoodanige resultaten de toekomst der 
onderneming verzekerd is 

— Den 26 , t e" Mei werd in het gebouw der 
Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen, onder voor
zitterschap van den heer E. W. Cramerus, de 
gewone jaailijksche vergadering van aandeelhou
ders der Nederlandsehe Cerrtraal-Spoorweg-Maat-
schappij gehouden. Vertegenwoordigd waren 4576 
aandeden, uitbrengende 77 stemmen. Uit het 
dooi' den voorzitter uitgebrachte verslag, dat zal 
worden gedrukt en verkrijgbaar gesteld, bleek 
o. a., dat, hoewel de resultaten , door de uit
breiding der trafiek verkregen, over het jaar 
18H8 gunstiger zijn geweest dan die over het 
vorige jaar, echter uithoofde van de meerdere 
kosten, voor vernieuwing en verbetering van weg 
eu werken besteed, de uitbetaling op rekening 
van coupon n". 12 en 13 der obligation ook nu 
niet meer dan /' 1 iu geld /al bedragen. De uit
loting van 146 obligation ten laste der Maat
schappij , volgens ile tabellen , had heden plaats. 

Daarna werd hij monde van den voorzitter der 
commissie uit de obligatichouders verslag gegeven 
wegens haar onderzoek van de balans en de 
daartoe betrekkelijke justificatoire bescheiden. 
Dc commissie trad hierbij in verschillende bij
zonderheden, en verklaarde als gevolg van haar 
onderzoek hare goedkeuring te hechten aan 
de balans. Ook dit verslag zal verkrijgbaar wor
den gesteld. 

De balans over het jaar 1868 werd vervolgens 
met algemeene stemmen goedgekeurd. 

De volgens den rooster aftredende leden van 
den raad van administratie, de heeren C. A. 
von Hemert alhier en H. Borquet te Parijs, wer
den als zoodanig met algemeene stemmen herko
zen , terwijl de vergadering ten slotte bekrach
tigde dc benoeming van den heer F. L. Lavaars 
te Parijs, ter vervanging van den heer de Bét-

http://Bun.GHan.OEF


94 95 

hisy, die in 1867 is afgetreden, maar wiens 
plaats tot nu toe onvervuld was gelaten. 

— De Commissie tot oprichting van een ge-
denkteeken tot herinnering aan den slag bij 
Heiligerlee op 23 Mei 1568 heeft een verslag 
harer werkzaamheden in druk uitgegeven. Wij 
leien daarin, dat hoezeer zij ook wenschte een 
monument in metaal te doen verrijzen, zij zich, 
met hare krachten te rade gaande, tot de min
der kostbare uitvoering in steen moet bepalen, 
terwijl zij tot bereiking van dat doel minstens 
nog eene som van ƒ5000 behoeft, boven 't geen 
zij op dit oogenblik bezit. 

Har l ingen Men schrijft dnt de brand in de 
ijzerfabriek van dc firma Harmens en Penning 
alhier door spoedige toepassing der zoogenaamde 
extincteurs in het begin werd 'gestuit. 

Nieuwediep. De plechtigheid van het leggen 
van den eersten steen voor het nieuw Koninklijk 
Instituut van marine werd den 20"™ dezer door 
den Minister van Marine met de gebruikelijke 
ceremoniën verricht. 

DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN 
DE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. (') 

(Overgedrukt uit de «Locomotief.") 
I. 

»En zijn dat nu de giertjes, waarover de lo
comotief moet loopen? Wel , wel!" 

De man die aldus in liefelijken eenvoud des 
harten, schoon misschien tot schade van zijn 
achtbaarheid, verbazing betuigde, toen hij voor 
het eerst in zijn leven r a i l s mocht aanschou
wen , was een van de dienaren der Nedei landsch-
lndische Spoorweg-Maatschappij en, mag men het 
publiek gelooven, een der voornaamste af althans 
een der hoogst bezoldigde. Het feit is onzes in
ziens niet van belang ontbloot: het kan tot be
moediging strekken van diegenen onder onze na-
tuurgenooten, die op ccn »ambt" wachten om 
het vereischte «verstand" machtig te worden, en 
het levert tevens een niet te versmaden'bijdrage 
voor de geschiedenis van den eersten spoorweg 
op Java. Trouwens, aan dergelijke bijdragen is 
de Maatschappij even rijk als aan nog niet ge
plaatste actiën. Wanneer de Minister van Kolo
niën beweert, dat zij «getoond heeft te willen 
en te kunnen werken", dan blijkt daaruit al
leen , dat zelfs practische menschen zooals de heer 
de Waal zich van tijd tot tijd het genoegen niet 
ontzeggen, om op de vleugelen der fantaisie in 
hoogere sferen te zweven. De waarheid is, dat 
men getoond heeft, n ie t te kunnen werken. De 
verkregen resultaten dulden dienaangaande geen 
twijfel. De geheele geschiedenis van den aanleg 
onder anderen, is een doorloopende acte van be
schuldiging zonder verzachtende omstandigheden. 
Eén enkel feit, daaraan ontleend I Het eerste 
gedeelte der eerste sectie loopt, zooals bekend 
is , van Samarang tot Tangoeng. Bij het kiezen 
van 't aanvangspunt luisterde men slechts naai
de inspraak van het vaderlandsche hart, dat in 
poelen en plassen meer behagen schepte dan in 
de belangen der aandeelhouders. Als een goed 
Hollander voor de ligging van een gebouw de 
keus wordt gelaten tusschen een heuvel cn een 
vlakte, dan neemt hij, honderd tegen een, de 
laatste nom het lief uitzicht op den berg", en 
boven alle dingen zoekt hij een moerassige vlakte 
De Spoorweg-maatschappij heeft dat kenmerk on
zer nationaliteit niet verloochend : haar kolosaal-
ste ateliers en station zijn geplaatst op een ter
rein , waar sedert jaren de kikvorschen in Oos-
torsche wellust hoogtij vierden Zij heeft slootcn 
en moerassen gedempt met actiën: voor een lengte 
van 32 Nederlandsche mijlen, die slechts vlakke 
rijstvelden doorsnijdt, zoodat de baan noch kost
bare ophoogingen noch andere belangrijke kunst
werken vereischte, is een m i l l i o e n meer be
steed dan de begrooting aanwees. Dc belang
rijke som, voor onvoorziene uitgaven bestemd, 
was dus reeds verslonden, toen nog slechts een 
zesde gedeelte der lijn, dat in ccn wildernis dood 
loopt, maar overigens niet het minst productieve 
is, tot stand was gebracht. En neemt men daarbij 
in aanmerking, dat dc exploitatie eenigen tijd 
na haar opening bruto ƒ 4683 aan maandclijk-
sche inkomsten leverde en netto niet meer dan 
f 2208. wat derhalve voor een kilometer per 

2208 

dag de luttele ontvangst v a n / n - —— / 2.80 
25 (f) X 31 

(*) Tot haar leedwezeu was de redactie duur beperkte 
ruimte genoodzaakt de opname van dit stuk uit te stellcu. 

(t) 25 el is de weg tot Tangoeng lang zonder uitwijk cu 
andere dubbele sporen: met deze heeft hij een spoorlcuitte 
van 81.620 el. * 

vertegenwoordigde, terwijl de uitgaven per dag
kilometer bijna f 10 bedroegen, dan zal men, 
gelooven wij, niet langer aarzelen, om eiken 
aandeelhouder die met de wetenschap van den 
werkelijken toestand en bij rlo gedachte aan zijn 
actiën, een opgeruimd gelaat kan vertooncn, 
hulde te brengen voor zooveel zelfbchecrsching, 
berusting en belangloosheid. Maar tevens ver
trouwen wij, dnt men zich thans in den vervolge 
niet weder zal schuldig maken aan de verregaande 
onbillijkheid, om de Spoorweg-maatschappij te 
verwijten dat zij onvoorwaardelijk aan het Amc-
rikaanschc stelsel is gehecht; wat vrijgevigheid 
met actiën betreft, is zij zoo Engelseh mogelijk. 
Zij toont dat schitterend , ook door de bezoldi
ging van de leden der Directie , wien op het tijd
stip dnt de baan haar voltooiing beeft bereikt, 
gezamenlijk nagenoeg twintig tonnen gouds zul
len zijn toegeschikt. 

Waartoe echter meer dergelijke feilen Zelfs 
wanneer zij bewezen zijn, — en wij k u n n e n 
ze ten allen tijde voldoende bewijzen — wordt 
geen verloochening geschroomd, en aldus ont
staat een woordenstrijd, die geen stap nailer aan 
de oplossing der quneslic brengt; en twisl, om 
met te spreken. die verkwist. Laten wij lie
ver eene vraag doen , één enkele vraag slechts, 
maar die alle cijferdrcssiiur en alle drogredenen 
van dc advocaten der Spoorweg-maatschappij 
ijdel doet zijn, namelijk deze: wie onder hel 
uitgebreide, ruime bezoldigde personeel dat de 
aanleg werd opgedragen , is nu eigenlijk de des
kundige, wie de theoretisch en practisch ge
vormde S p o o r w e g - I n g e n i e u r ? — Verder 
zijn argumenten geheel overbodig. Dat eene is 
voldoende. Want het antwoord kau geen ander 
zijn dan «niemand", en daarmee is het streng
ste vonnis over de Maatschappij volkomen ge
rechtvaardigd. Zij heeft de wording van den 
eersten ijzeren weg op Java toevertrouwd aan 
Nederlanders, wier ijver wel is waar bewonde
ring wekt, wier eerlijkheid boven alle bedenking 
is verheven, wier goede naam hetzij op admi
nistratief terrein , hetzij op een ander technisch 
gebied, hetzij als staatsdienaar, hetzij ook als 
spoorweg-opzichter of iets dergelijks nergens twij
fel ontmoet, maar wien nog niemand eene akte 
van geschiktheid als Sp o o rweg- i ngen ieur had 
duiven uitreiken, van wie nog geen enkelen 
ooit het lot was te beurt gevallen, om als 
«hoofdambtenaar" op te treden , zooals hier ver
gund werd, en die meerendecls hun tegenwoor
dige kennis van aanleg en exploitatie uitsluitend 
op Java en en ten koste der actionnrisscn ver
kregen hebben. Zóó handelt gcene directie, die 
haar plichten begrijpt en ze ter goede trouw na
leeft ; zulke handelingen moest de Raad van be
heer alleen gunnen aan financiëcle kunstenmakers, 
die de firma Orerend, Guiney & Co. broederlijk 
de hand mogen drukken. 

Maar wat spreken wij van plichtbesef en plicht
betrachting? Is dan de berinnering uitgewischt 
aan de verslagen, die door of namens den 
Raad van beheer jaar in jaar uit aan het publick 
«zonder schroom" zijn voorgelegd? Talrijke ma
len werd de wensch geuit, dnt de rapporten 
volledigheid aan juistheid zouden paren, zoodot 
daardoor den aandeelhouders een inzicht in den 
werkelijken stand van zaken werd gegeven, doch 
de Raad van beheer ging zijns weegs, en op 
dien weg lag de ridderlijkheid nie t . Met zijn 
geduld in het verdragen van billijke gisping en 
met zijne halsstarigheid in het onthouden van be
tamelijke mededeelingen , herinnerde hij zekeren 
Duitschen schrijver, die aan hazardspel was ver
slaafd , en wanneccr hij van een zijner kennissen, 
die hem op heeter daad betrapte cene vastgestelde 
kastijding ontving, daarmee den eisch van zijn 
geweten vervuld achtte, zeggende: «Zie zoo, 
nu kan ik wéér gerust voortgaan." De onver-
valschtc waarheid hebbel) de actionarissen, na
dat de werkzaamheden van den aanleg begonnen 
wnren, slechts bij uitzondering van de Directie 
mogen hooien; meestal was het eene geprepa
reerde waarheid, in matige portion uitgedeeld. 
De verslagen zelve toonen dat aan. In Juni 1805 
verklaarde de Raad van beheer op stelligen toon, 
dat dc bcgrooting de som van ƒ13.578.569 niet 
overschrijden zou, en een jaar later betulede 
zij, dat haar meening geenszins veranderd was. 
•De cijlers" — dit waren haar eigen woorden — 
«berusten niet op holle stellingen, maar zijn het 
gevolg der verkregen o n d e r v i n d i n g . " In 
1807 ging de Raad van beheer nog verder; de 
begrooting was niet alleen voldoende, zij kon 
zelfs met /'l.'io.noü verminderd worden,natuurlijk 
opnieuw ten gevolge van dc «ondervinding," 

Maar alweder een jaar lator, en ook ditmaal al
weder op grond van de «ondervinding," werd 
de bekentenis afgeperst. dat de raming, wel 
verre van verminderd te kunnen worden, eene 
«aanvulling" behoefde van drie millioen. Had 
de aanleg buitengewone tegenspoeden opgeleverd, 
dan zou de Raad verantwoord zijn geweest, doch 
die tegenspoeden waren slechts denkbeeldig. De 
lichtzinnigheid alleen bestond in de werkelijkheid. 
Zij ook en zij uitsluitend — tenzij eene verre
gaande onkunde met haar een verbond gesloten 
hebbe -— zij ook was oorzaak, dat men in de 
nabijheid van Tempoeran eene tunnel begon te 
vormen, die, volg,ns de rapporten, slechts weinig 
onkosten zou vercischen, doch welke men, na 
eenige weken gewerkt en duizenden guldens ver
spild fe hebben, onvoltooid moest laten, omdat 
zij ondoelmatig werd bevonden. (§) In één woord: 
niets dan lichtzinnigheid draagt de schuld van 
het thans geconstateerde tekort. 

Het publiek is misleid. Neem aan. dat hier 
slechts aan toeval mag worden gedacht, ook dan 
nog is de eer der Directie geenszins gered. Hetzij 
toeval, hetzij bedoeling, de gevolgen blijven de
zelfde, en wanneer gij uw huis ter bewaking 
hebt gegeven ann een, die het in brand steekt, 
dan wordt het pijnlijke gevoel, dat gij ondervindt 
bij 't aanschouwen van de asch uwer woning, 
zeker weinig getemperd door het bewustzijn , dat 
de oorzaak van het onheil in onwetendheid te 
zoeken is en niet in opzet. In elk geval heeft 
hij, wien gij uw vertrouwen schonkt, getoond 
het onwaardig te zijn. In elk geval duldt het 
geen twijfel meer, dat hij ten eencmale onge
schikt is voor dc function, die hem opgedragen 
werden en welke hij zich niet ontzag te aanvaar
den. In elk geval moet hij dus onschadelijk ge
maakt worden. Zoo gij uw eigen belang waar
deert, zondert gij u van den brandstichter af; 
zoo gij uw plicht als mensch begrijpt, vermaant 
gij uwe natiiurgenootcn tot behoedzaamheid. 

Toen het eerste gedeelte van dc eerste sectie 
voor het verkeer werd geopend, rustte op één 
enkelen burger vnn Samarang de moeilijke taak, 
om door zijne opkomst dc belangstelling te too
nen , welke a l l e actionarissen voor de gewich
tige gebeurtenis van den dag wenschten te be
tuigen. Sedert waren de blijken van algemeene 
onverschilligheid en wantrouwen nog treffender. 
De daden der Directie brachten natuurlijke vruch
ten voort. Haar achterhoudendheid ondermijnde, 
baar geldverspilling doodde haar krediet. Een 
ieder vulde dc onvolledige rapporten aan naar 
zijne eigen inzichten. Een ieder, die waarheid 
en publiciteit lief had , veroordeelde de Spoor
weg-maatschappij. En schoon het erkend moet 
worden, dat den gang van zaken na het optre
den van het nieuwe Comité verbetering te beurt 
viélaiji|t.veljtrouwen van het publiek was tc 
zwaaFW^i rk l eu te hevig gcschokl , HUI daar
door zijne vorige kracht te kunnen herwinnen. 

Reeds lang geleden werden door een braaf en 
kundig man drie voorspellingen gedaan. «De 
lijn," sprak hij , «komt niet tot stand in de 
richting door de Kamers aangenomen ; zij wordt 
niet geëindigd in den opgegeven tijd, zij wordt 
niet voltooid met het vastgestelde kapitaal." 
Maar ook die waarschuwende stem van den ver
guisden Stieltjes vond geen geloof. Andermaal 
moest de toekomst hem rechtvaardigen. En zij 
deed het glansrijk : alle drie voorspellingen 
zijn vervuld. Zoo wordt Stieltjes gerehabiliteerd. 
Zes jaren zijn er verloopen, sedert kleingeestige 
schepselen zich, naar den aard van hun wezen, 
mochten verheugen over zijn vernedering door-
«bootsiuansgeweld ," en in deze dagen, die ge
tuigen zijn van zooveel lichtzinnigheid, onwe
tendheid , geldverspilling, wantrouwen en mis 
leiding, is het zijnen vooi maligen vijanden zoowel 
als zijnen vrienden eene verkwikking, het oog te 
laten rusten op die edele figuur, die door mis
kenning niet werd gebogen en die door onwrik
bare plichtsbetrachting cn onloochenbare kunde 
zich zei ven verhief. 

Wij zullen in een tweede en laatst artikel 
eeu antwoord trachten tc geven op de vraag, hoe 
de thans heerschende ziekelijke toestand te ver
helpen is. Ook de Spoorweg-maatschappij moet 
elke beslissing van de Regeering aangenamer 
zijn , dan het bestendigen van onzekerheid. Haar 
leven is zonder krachtige en spoedige hulp niet 
meer te rekken ; zij kan thans reeds het woord 
van Karei I tot liet hare maken: «Ik ben in
discreet lang stervende geweest." — v. K. 

I N G E Z O N D E N . 

($) Dit feit wordt bier uog aangevoerd, omdat de Ver
slagen zelf hot vermelden. 

DE INDISCHE SPOORWEGCONCESSIE. 
Onder dezen titel leverde dc heer Roorda van 

Eysinga in No. 1 van Dc Opmerker een hoogst 
merkwaardig artikel. Aan den rijk begaafden 
schrijver komt den lof van ieder eerlijk Neder
lander toe, voor den moed, waarmede hij de 
waarheid, hoe hard die dan ook moge klinken . 
en zijne overtuiging uitspreekt. 

Had men vroeger de stem van deskundige en 
onafhankelijke mannen willen hooren, (men denke 
hier vooral aan den cminenten Stieltjes cn al de 
Ingenieurs, die hem op Java assisteerden), had 
men ten minste hunne waarschuwingen niet ge
heel in den wind geslagen, de Indische spoor
weg-maatschappij zoude nooit zulke hachelijke 
dagen hebben gekend , als thans haar deel zijn. 

De zaak van onzen eersten spoorweg staat treurig, 
alle vertrouwen is geweken, zelfs bij dc voor
standers van de gevolgde richting, en heeft voor 
een diep wantrouwen plaats gemaakt. Ziedaar, 
Mijnheer de Redacteur, de resultaten van de 
wijze, waarop men met den spoorweg Samarang— 
Vorstenlanden heeft rondgesprongen; het is treu
rig , maar niettemin waar, dat de zaken voor 
den aanleg van spoorwegen op Java, veel slech
ter staan dan tien jaren geleden. 

De berichten, die van particulieren en door de 
dagbladen, in de laatste weken tot ons kwamen, 
zijn weinig bemoedigend. Men weet dat van de 
geheele lijn nog slechts het gedeelte Sama
rang—Kedocng—Djattie, in exploitatie is; al
leen de laatste 0000 el (Tangoeng—Kedoeng— 
Djattie) loopt door een moeielijk, heuvelachtig 
terrein. 

Onlangs deelde De Locomotief mede, dnt de 
rid Samarang—Kedoeng—Djattie in drie tempo's 
plaats had. Bij het beruchte gat van Dumas, 
de plaats der grootste aardafschuivingen, moesten 
de passagiers uitstappen, om aan de overzijde cene 
andere trein te beklimmen. Gelukkig berichtte 
de Redactie van dat blad in het volgende No. , 
zij door het comité van Bestuur was geïnformeerd, 
die Java-manier van spoorweg-exploitatie bereids, 
na twee dagen werking, had opgehouden en de 
treinen weer recht door konden rijden. 

De Resident van Samarang. vergezeld door den 
hoofd-ingenieur, eerstaanwezend ingenieur van 
den waterstaat in dat gewest , zouden in com
missie zijn geweest, om den toestand van som
mige , nu reeds in minder goeden staat verkoe-
rende bruggen en duikers op te nemen. Op de 
zijtak (Kedoeng—Djattie—Willem 1) ziet het er 
nog slecht uit: het schijnt cr nog verre af, om 
het gedeelte tot Bringin te openen , cn wat 
zoude dat dan nog beteckencn? Zoolang Araba-
rawa, of liever het station Tocutang, aan den 
grooten postweg Samarang—Vorstenlanden ge
legen, of de hoofdplaats Solo niet bereikt is, 
heeft dc exploitatie, èn voor de Maatschappij, 
èn voor het publiek niets , althans zeer weinig, 
te beduiden. 

Weinige dagen geleden werd de arbeid aan 
den zijtak gebetl gestaakt, want — de Maatschappij 
had geen geld meer, om den arbeider loon te 
geven. Goile zij dank, is het Gouvernement ter 
hulp gesneld en heeft zich bereid verklaard, op 
de door haar gestelde voorwaarde, de spoorweg
maatschappij f 320,000 voorschot te geven; be
reids is dan ook den volkc verkondigd, de voort
zetting van het werk wéér met kracht is aange
vangen. 

De hoofd-ingenieur van de maatschappij is on
gesteld en verblijft in de koele berglanden van 
Kadoe. De sectie-ingenieurs van den zijtak (een 
echte Semmering) en van de tweede sectie (Ke
doeng—Djattie—Solo) zullen per mail van April 
naar Nederland vertrekken. De rustelooze tijd 
rolt met onverstoorbaren gang voort en brengt het 
tijdstip, waarop contracten eindigen. Moge ook 
het oogenblik, waarop het werk voltooid is, aan
breken ! 

De geschiedenis der volkeren leert, dat som
mige legerhoofden na het verrichten van helden
feiten, eene eervolle nederlaag leden, cn dan 
met een hart vol moed, beleid en trouw, gerech
tigd waren , ten nanhoore van vorst en volk, 
van tijdgenoot cn nakomeling uit te roepen , al
les is v erloren, behalve de eer. Velen gelooven met 
-nÜ, dat sommige van de groote mannen, die voor 
of aan dezen spoorweg hebben gewerkt, van zich 
«elven zouden kunnen getuigen , alles is gered 
behalve de eer. 

Ziedaar, Mijnheer de Redacteur, een weinig 
geschiedenis. Wat zal ons de toekomst geven ? 

Deze vraag doet ieder vriend van Java, marr 

hij voegt er onmiddellijk bij : de spoorweg moet 
er komen , hoe dan ook. 

Is het ontwijfelbaar zeker, dat de heer Roorda 
gelijk heeft, wanneer hij zegt: iHet zoude mis
schien zelfs wenschelijk zijn nog terug te komen van 
de aangenomen richting ," ook even zeker blijft 
het, dat zulke wenschen tol de illusiën bchoo-
ren. Er blijft alzoo niets anders over, dan dat 
de, in hopeloozen toestand verkeerende, Maat
schappij , wederom door Gouvernementsonder-
steuning worde opgelapt, dan krijgen wij ten 
minste iets, — en zeker met meer spoed dan 
wanneer men nu, te elfder ure en geheel on
voorbereid , tot werken in eigen beheer overgaat, 
of de groote laj.k in degelijke particuliere han
den brengt. • 

Aan eene grief echter, moet in het waarach
tig belang van onze spoorwegen worden le ge-
moet gekomen. De Indische spoorweg moet niet 
in Nederland, maar in Indië. op Java, ter 
plaatse van het werk worden bestuurd. Wat 
men ook moge zeggen, met hoeveel ernst, — 
een diplomaat waardig — men ook spreke van 
onderhandelingen met staatslieden , bankiers en/, 
enz., uitzendingen van personeel en materieel — een 
enkel deskundig agent is in Nederland Toldoende 
Het bestuur op Java moet bestaan uit degelijke, 
bekwame, vooral practische marnen, die netland 
en zijne eigenaardige toestanden kennen, die 
met eene voortvarendheid eu onafhankelijkheid 
kunnen werken, waardoor, alleen onder alle he
melstreken , groote werken worden tot stand 
gebracht. 

Batavia, 23 Maart -1869. 

Correspondentie. 
Verschillende ingezonden stukken, zoo ook de 

resencie over de nbcrekening der inhouden van 
vlakken en lichamen door A. J. Leijer" kunnen 
in dit nommer niet worden opgenomen. 

De plaatsing zal geschieden naarmate daarvoor 
ruimte beschikbaar blijft. 

Aankondigingen. 
Haandag, 31 Mei. 

Haaatrh l i l , ten 11 ure, nan het prov. bestuur: de 
uitvoering vau werken aan dc rivier de Mans in de gemeen-
lm KM-ui , Unnoud, Grevenbicht en Roosteren, iu deraai-
lijneii Nos. 26 -27; .'15—36; 40—42 eu -14-48, iu 5 per-
eeelen, voor gemeenschappelijke rekcuing van Nederland en 
België. 

• u i t r i c h t , ten 11 ure, nau liet prov. bestuur: dc 
uitvoering der werkeu tot verbetering vau den toegang uaar 
het groote veer aau den rechter Maasoever tc Elsloo. 

Kouduin, teu 12 arc, op het gemecutchuia: lo. liet 
bevloeren van een gedeelte weg, in dc buurt van het dorp 
Kondum; 2o. het makcu vau ceu wachthuisje achter het ge
meentehuis tc Koudutn ; 80, het docu van buitengewone her
stellingen aau Sijmkcwal. 

Nleuwleuzen. (Overijssel); het houwen eener nieuwe 
kerk eu pastorie voor dc christelijke af^esehcidcue ge
meente. 

Ourienbosch, ten 12 ure, iu het Wapen vau Ouden* 
bosch: liet amoveercu en het herhouwen van een groot hoe
renhuis met wiukcl. 

's-llage, ten 1 ure, op het raadhuis: lo. het rijden 
vau vrachten voor de gemeente werken. en 2o. het vervan
gen van eeu gedeelte sloot, hij dc Frcderikskuzcrne door 
een riool. 

Dinsdag, I Juni. 
A ii Hf l i , ten 12 ure, bij A. van Eerdcu: het houwen van 

ecu woonhuis voor den heer .1. W. Hopbcrgen. 
firootehroek , ten 12 ure, hij K. Schoutscn: hel bou

wen eeucr school met onderwijzerswoiiing. 
Rotterdam, ten 12 ure, iu het gemccnelandshuisvan 

Schicland: lo. het doen vau ceuige herstellingen aan de 
Mans- e» Seh'rmhoofden onder Krnlingcu en nabij Korten-
oord; 2o. het doen vau eenige werkzaamheden aan- cn het 
onderhouden vau deu Groenenwcgschcn moleu ; .'lo. dc leve
ring van /.waar tomerbont, in •'! perc; 4o. het herstellen 
vau dc defecU'U min Schielnnds Hoogen zeedijk, iu 10 perc.; 
5o. het doen van eenige verzwaring aan de bedijking vun 
deu Kescrfboezcm. 

Dein, t« ii 2 ure, up het gemeentehuis: de vernieuwing 
van dc brug over de Voorstrant, tegenover de Visch*toog . 
hoofdzakelijk van gegoten ijacr. 

Woensdag, 2 Juni. 
I It recht , door de directie van den Ned. Uijuspoorweg: 

het bouwen vnu eene goederenloods eu het bewanden van 
eene bestaande overdekking op het station te Rotterdam. 

's-llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl, 
zaken; het noordwnnrts verbrecdcu van het onderhanden knuanl 
door den hoek van Holland, voor de verbetering van deu 
waterweg vau Rotterdam naar zee. 

Leeuwarden, ten II1.. ure, op het gemeentehuis: het 
matten van riolen, kolken etc., op tie terreinen bij deu ka-
vallcricstal eu het Jacobijuer kerkhof, in twee perceelen. 

Donderdag, 3 Juni. 
Puruicrendc, ten 10 ure, op de secretarie van de Beem-

stcr: lo. het vcniieuwen, repareren cu tot 1 Junij 1870 iu 
onderhoud nemcu vnu alle lleemster Binnen- cn Buitenwer
ken iu vier perecelen ; 2o. het onderhoud vnu al dc straat
wegen iu dc Bccmstcr, welke tot dit waterschap belmoren, 
voor den lijd van drie jaren en alzoo tot 1 Junij 1872. 

Baarland, (bij Goes), ten 11 ure, het verbeteren eu 
ouderhouden der gewone rijs- cn kramwerkeu aan den zee
dijk van Baarland over 1869. 

'••Hage, ten it are, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het doorgraven van den zeedijk vóór de uitwatering-
slim bewesten Vlissingen, het bouwen van eene sluiswach-
terswoniug en eenigc daarbij behoorende werken. 

'•-Ilage, ten 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken: het voortzetten der afsnijding van de rivier de Maat 
bij Crevecocur. 

Nteenwljk , ten 12 ure, door het gemeentebestuur van 
Stceuwijkcrwold: lo. het amovccren der bestaande school; 
2o. het maken eener hulpschoel; So. het bouwen eener 
nieuwe school; 4o. het maken cn plaatsen ran het benoo
digdc ameublement; 5o. het bouwen van een privaatgebouw 
met annexe bergplaats, alles met bijlcvering van alle daar 
toe bcuoodigdigdc materialen, arbcidslooncu, transporten enz. 

Zaandam , ten 12 are, door dc dagelijksche besturen 
over den Asscudclver Zeedijk, cu de polders Westzaan eu 
Oostzaan, bij M i j . dc Wed. Couweuhoven: de gewone her
stellingen cn onderhoudswerken van de zeedijken, het ver
legden vau steeuglooiingcn eu oevcrwerkeu. 

Edam, ten 12 ure, in het Heerenlogcinent: het doen van 
eenigc werkeu aan den Katwouder zeedijk met bijlevering 
der benoodigdc muterialeu. 

Edam, ten 12 ure, in het Heerculogcmeat: het ver-
hoogen cn verzwaren van den Keukendyk, met getrokken 
klei, ter lengte van 92 strekkende ellen, met benoodlgde 
steen , puin cu schelpeu. 

I-o*'ucr*loot , ten 12 ure, in het polderhuis: het maken 
vnn eeu nieuwen steencu watergang cn molenhak benevens 
verdere werken aan den molen. 

Haarlemmermeer , ten 1 ure, in het raadhuis: lo.hct 
iu orde makcu cn begrinden van wegen, iu de beide dorpen; 
2o. het levcreu vau paaltjes cn andere we. kzaamheden aan 
dc begraafplaats bij het Hoofddorp; 3o. het doen van schil
der- en betiaugwcrkcu in het Raadhuis. 

Haarlem, teu 2 u r e , aan het provinciaal bestuur: 
het verbeteren en tweejarig onderhoud vau het paviljoen 
Welgelegen tc Haarlem. 

Olerdum , (bij Delfzijl), ten 3 ure, door de directie van 
het Otcrdummer Zijlvest, bij R. Hagenus: lo. het bouwen van 
eene nieuwe keersluis iu 't hoofdkanaal; 2o. dc gewone 
jaarlijkschc herstellingswerken; alles inet bijlcvering der uoo-
digc uouwstollen. 

Vrijdag, 4 Juni. 
's-llcrtogenboacu, teu lO'/j ure, aan het prov. bestuur: 

het onruimen van ondiepten in het kanaal de Diezeen zijne 
uitmondingen, prov. Noordbrabaut. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het aau-
leggcn van twee kribben op den rechter- en twee op den lin
keroever van de rivier den Ncder-Rhijn. tusschen dc steen
fabriek van Bowles bij Wageningen cu het Mancswaard-
sche Veer. 

VYInneveer, (bij Delfzijl), ten 12 ure, door dc directie 
van het Zijlvest der Drie Delfzijlen, hij II. Germ: lo. het 
doen van ecuige hcrstelliugcu unu de ouderhoudswerkeu van 
het generale Zijlvest; 2o. het baggeren van 3000 kub. ellen 
of meters grond cu zitivcriug vau het Damsterdiep van ge
wassen; 3o. liet doen vun eenigc veruicuwingeu en herstel
lingen aau dc ouderhoudswerkeu van het Dorpster Zijlvest; 
4o. idem aau het Slochter cn Scharnier Zijlvest. 

Zaterdag, ft Juni. 
t'raneker . ten 12 ure , op het gemceutchuis: het weg

breken van eenigc gebouwen en het stichteu aldanr van ceu 
belangrijk gebouw ter vergrootiug van het krankzinnigen
gesticht. 

-Schiedam, ten 12 ure, teu raadhuize: het maken en 
leveren van eene ijzeren draaibrug over dc Schie. 

Utrecht, ten 1 ure, teu raadhuize lo. het doen vau 
vcruicuwiugeu en herstel liu gen aau ceuige stedelijke gebou-
wen; 2o. het vernieuwen der vleugels vau dc brug bij het 
wajicn van Bommel, het vcruieuwcu van het scbutsluïsje bij 
„Zijdebalen" cn het maken van ceu stel nieuwe deuren iu 
de sluis bij Jaffa. 

Maandag , 7 Juni. 
Lelden, ten 12 ure, op het raadhuis: het bouwen der 

bcuoudigde Iocalcn voor eene meisjesschool lecrstc klasse) op 
dc Boom markt aldaar. 

Woensdag, 0 Juni. 
u..v*. teu 11 ure, door de directie der Breede Wate

ring bewesten Vcrscke, iu dc Prins van Oranje: het leveren 
cu plaatsen vaneen rijs-zinkstuk, tusscheu ds pcilraaieu 
No 20 en Si , lang 100 ellen, breed 24 ellen en alzoo iu-
houdende 2400 vierk. ellen van 40 duim dikte rijsvulling; 
waarbij moet worden geleverd en verwerkt: 180 kub. ellen 
vletgroud tot zinken, eu ló00 lasten Vilvoordschen en Door-
ninkschen steen tot ziukiug cn bestortiug. 

Arnhem, teu 12;.( ure, up het raadhuis: lo. het gra
ven eu metselen van ecu overwelfd riool en ceuige ellen 
overdekt kanaal en gemetselde rollaag; 2o. het verdekken 
vau ceu gedeelte vau het ziukeu duk van het gebouw Musis 
Sacrum cu So. het inrichten voor passanteuhuis van het voor
malig hejtcdeli ngen huis. 

.spanbroek, (hij Hoorn), teu 12 ure, in dc Blaauwe 
Druif.- het houwen van cene pastorie met bijleverïng van alle 
grond stollen. 

Honderdag, 10 Juni. 
s-llagc, ten 12 ure, aau het ministerie van binneul 

zaken: de uitvoering van verschillende werken op de rijks 
sta pet plaatsen te Dubbeldam cn het ouderhoudeu vnn die 
stapelplaatsen gedurende 3 jaren. 

Alkmaar, ten 12 ure, iu dc Herberg van J . Wonder: 
Lo. het gewoon jnnrlijksch ouderhoud van dc Gecstmcram-
bachts-Westfricsche dijken; 2o. het reparereu enteercu, be
nevens het gewoon jaarlijkse!, onderhoud van hebben, brug
gen, schutdcurcu, valsehutteu, enz. 

Hclkciiszand, ten 2 ure: door het R. C. paroch. kerk
bestuur van den 11. Blasius, in het gemeentehuis^ het res
taureren en gedeeltelijk vernieuwen \au de pastorie aldaar. 

Manndag, 14 Juni. 
Maastricht, teu 10 ure , aau het prov. hestuur : de 

uitvoering van ceuige herstellingen eu vernieuwingen aan de 
gebouwen van het proviuciaul gouvernement aldaar. 

Dinsdag, 13 Juni. 
Ellen , (Noord-Brahaut,i, ten 11 ure. door het heem

raadschap vau de Mark cu Dintel, bij J. Roels, in de 
Vrachtkar: Lu. het verrichten vnu ceuige vernieuwingen en 
herstellingen aau dc herdichlingswerkcu van de rivier de 
Marken Dintel; 2o. het wegnemen door middel van uitbag
gering van onderscheidene verzandingen of ondiepten in ge
melde rivier; cu 3o. het vegen of schoonmaken dcrzelre; 
ter lengte van ruim 28,080 meters. 

Haandag , 2N Juni. 
Hergen-op-Koout, teu 12 ure, op het raadhuis: het 

maken eener nieuwe ijzeren drar.ibrug over de binnenhaven. 
Donderdag, 1 Juli . 

's-llage, ten 12 ure, teu dienste der staatsspoorwegen 
door cu aan het ministerie van binnen), zakon : net matten 
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van een gebouw tot koperslagerij, mctaalgieterij, ent. en 
van eenige andere inrichtingen te Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 
Aaeen, 18 Mei: het jaarlijkschc onderhond van de Drent-

sche Hoofd-, Beiier- en Oostermocrsche vaarten. De 8 in
schrijvers waren de heeren Vennink, tc Assen, voor ƒ9924, 
van der Veen, te Meppel, voor ƒ 10946 en Winter» te As
sen voor f 11825. 

s-llage, 10 Mei: het inaken van een gedeelte van den 
noordelijken spoorwegdam in het Hollaudsch Diep .waarvoor 
ingekomen waren zeven biljetten. Minste inschrijvers , de 
heeren D. Volkcr, te Dordrecht cn A. Volker to Sliedrceht, 
voor f 83,600. 

Dtrecht , 20 Mei i het bonwen van ccn winkelhuis op 
het Vredenburgnlein naar het project van den architect W. 
J . van Vogelpoel j van de 7 ingekomen biljetten bleekt de 
minste te zijn, W.Tielena, aanncmcrtclitrcchtvoorj'15,689, 
aan wien het werk gegund is, 

's-llogt-, SI Mei: het spannen van een tweeden draad 
aan de bestaande palen der telegraaflijn tusschen Amsterdam 
en Wormen-eer, en vermeerderen der draden in de pijpge-
leiding onder den grond te Amsterdam, iu twee perceelen. 
Voor perceel I warcu twee cn voor perceel II drie geldige 
biljetten ingekomen. Miuste inschrijver voor beide percee
len was de heer C. Bosman, tc Arnhem, als perc. I voor 
ƒ 687 en pero. II ƒ 895. 

Zwolle, 11 Mei: het bouwen van ccne kerk voor dc 
Roomsch Katholieke bevolking van het gesticht Ommcr-
llhans: de eenige inschrijvers waren dc heeren L. Krook, 
te Zwolle, voor / 12.680 cn J . W. Dicberink, te Kampen, 
voor f 12,600. , 

Zwolle, 11 Mei: lo. liet vernieuwen van ecu gedeelte 
beschoeiing aan dc dnikcrsluis tc Zwartsluis. Aannemer dc 
heer J. Beuker, Sr: tc Zwartsluis, voor f 1,094: 2o. het 
uitvoeren van ccnigc keibcstrntingcu enz., aau dc traversen 
der groote Rijkswegen door Almelo, Enschedé cn Oldenzaal, 
in drie perceelen. Aannemer lc. perceel dc heer M.Taverne, 
te Hengelo, voor f 6,239 ; 2c. -perceel dezelfde voor f 5,407; 
Se perceel dezelfde voor f 5,754, 

Groningen, 21 Mei: het bouwen en stellen van bet 
ameublement voor dc Rijks Hoogere Burgerschool: in drie 
perceelen, waarvan aannemers zijn : E. van der Voort, tc 
Winschoten, f 7880; Elsinga, tc Groningen, f"985.5u; Ro
denburg, te Groningen, 3120. 

Mennlckendam, 22 Mei: het verzwaren cn verhoogen 
van een gedeelte aarden dijk, het maken van oeverwerk en 
klinkerglooiing cn het leveren van grind, grove cn fijne 
puin aan den Noordcr IJ- cn Zeedijk , afdeeling Waterland; 
aangenomen door den heer C. Blnnkcvoort tc Monnikeudom, 
voor ƒ «400 en f 8900. 

Maastr icht , 22 Meil het maken van een doorgang door 
de vestingwerken aan de St. Pieterspoort: 

J . Wensten , tc Maastricht. / 14480. 
F. Witteling», „ „ „ 14480. 
H . Ummels „ 14289. 
F. van Wijlick, „ Kcsscl, „ 13490. 
Yerna, „ Maastricht, „ 12998. 
H . Kempencer, „ „ „ 12787. 
3. O. A. Houben, „ „ „ 11111. 
J . Klija, „ „ ., 10090. 
W. Witteling „ 9916. 
H . Boshouwers „ 980'V. 

Utrecht, 25 Mei: het verbeteren der aarde en metsel
werken aan het fort aan dc Blaauwe Kapel nabij Utrecht. 
Aannemer de heer W. J . Mijnlief, wonende teJatphnns, 
voor de som van /' 21,900. 

Advertentiën. 

ST00MBAGGERVAARÏÜIG. 
Het in 1 8 0 5 door do provincie Friesland aan

gekochte en in zeer goeden staat verkcerende 
STOOMBAGGERVAARTUIG mot PREPULSEUR, 
vervaardigd door de firma II. Tilkin Mention Sf Co. 
te Longdoz (Luik), liggende thans in nel Vliet te 
Leeuwarden, en aldaar te bezigtigen, wordt als
nog T E R O V K H l V K i n i l V O mingeboden. 

Belanghebbenden worden voorts, tor bekoming 
van inlichtingen, verwezen naar den Hoor Hoofd
ingenieur van den Waterstaat in dc provincie 
Friesfond, té Leeuwarden, en verder uitgenoo-
digd hun aanbod, op zegel geschreven, vrachtvrij 
in te zenden aan Heeren Gedeputeerde Staten van 
Friesland vóór of op den 1 5 Junij e. k. 

Leeuwarden, den 20 Mei 1869. 
Be Commissaris des Konings in dc provincie 

Friesland, 
VAN PANHUIJS. 

'O 
\6 

A A N B E S T E D I N G . 
DE BURGEMEESTER OER GEMEENTE ARNHEM, 

zal Woensdag 9 Junij 1809. 's namiddags ten 12% 
uur, in het openbaar ten Raadhuize aanbesteden: 

l o . He t graven en metselen v a n een 
Overwelfd R i o o l , Idem van eenige me
ters of ellen Overdekt Kanaa l en ge-

— \ metselde Rollaag. 
' / \ ' >) ', 2o. Het Verdekken van een gedeelte 

. . . v a n het Zinkendak van het gebouw 

35 
M u s i s Sacrum, 

y ' . , O , 3o. He t inrigten voor Passantenhuis 
,/, i" >Venz. v a n het voormalige Besfedelingen-
' / - a r f W ^ L y h u i s . 

stekken zijn tegen betaling ter gemeente-se-
-ie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van FRA-

XMF.Il. gedenken op Znturdag den 5 A , N Junij 
1 8 6 9 , des middags om 1 2 uur, bij enkele in
schrijving volgens art. 03 der A. V . , in het Ge
meentehuis aldaar ann te besteden : 

het wegbreken van eenige gebouwen 
en het stichten aldaar van een be
langrijk gebouw ter vergrooting van 
het Krankzinnigen Gest icht te Fra-
neker. 

De inschrijvingbilletten, overeenkomstig § 434 
der A. V. op zegel geschreven, moeten uiterlijk 
voor 12 uur des middags van den dag, diender 
besteding voorafgaan le, vrachtvrij aan voornoemd 
Gemeentehuis worden ingezonden. 

Bestekken van bovengemeld werk zijn op franco 
aanvrage te bekomen, tegen betaling van f 1.00 
per cxcmpl., aan het Gemeentehuis voornoemd; 
de teekeningen liggen tor inzage in de Regenten
kamer van het te vergrooten Gesticht; dc aan
wijzing in loco zal geschieden den I Jung e. k., 
des voormiddags te 1 0 uur, terwijl inmiddels 
nadere inlichtingen zijn te bekomen hij den Ar
chitect J. DOUMA, te Leeuwarden. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. LVCKI.AMA a NlJEHOLT, Burgem. 

F. H . BURGHOROEF. Secret. 

O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER ÉN WETHOUDERS VAN SCHIE

DAM zijn voornemens op Zaturdag den 5 Junij 
1869, des middags ten 12 u re , ten Raadhuize 
aldaar, in het openbaar aan te besteden: 

He t maken en leveren van eene 
I J Z E R E N D R A A I B R U G over de 
Schie. 

De voorwaarden van Aanbesteding zullen ter 
inzage liggen op de Stads-Timmerwerf, en zijn 
verkrijgbaar gesteld op de Gemeente-Secretarie, 
tegen betaling van 25 Cents per Exemplaar; 
terwijl nadere information te bekomen zijn bij 
den Gemeente-Architect. 

SCHIEDAM, den 25 Mei 1869 . 
Burgemeester en Wethouders van Schiedam, 

P. J. VAN DIJK VAN MATENESSE. 
Be Secretaris, 

A. VV. MULDER. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BER

GEN OP ZOOM zullen op Maandag den 28 Junij 
1869 , 's middags ten twaalf ure, ten Raadhuize, 
aanbesteden : 

Het maken eener nieuwe I J Z E R E N 
D R A A I B R U G over de Binnenhaven. 

Het Bestek ligt ter lezing ter Gemeente-Secre
tarie van Dingsdag den 1 5 Junij af, cn is alsdan 
verkrijgbaar aldaar, op franco aanvrage, tegen 
betaling van 3 0 Cents. Aanwijzing in loco ge
schiedt op Donderdag den 2 4 " ' " daaraanvol
gende , des voormiddngs ten elf ure. 

ZEGT HET VOORT. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den zevenden Juni 1 8 6 9 , des 

middags te twaalf uren, zal door Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Legden, in tegen
woordigheid der Commissie van Fabricage, op 
het Raadhuis AANBESTEED worden : 

Het bouwen der benoodigde lokalen 
voor eene Meisjesschool (eerste klasse) 
op de Boommarkt aldaar. 

De Teekeningen liggen ter inzage en overne
ming aan de Stads-tinimerwerf, op eiken werk
dag dc besteding voorafgaande, van 's morgens 
te 1 0 uren tot 's namiddags te 4 uren, alwaar 
de bestekken verkrijgbaar zijn gesteld, ad vijftig 
cents. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, op gezegeld papier, ouderteckend door de 
gegadigden en hunne borgen, te bezorgen aan 
de Secretarie der gemeente (financiële afdeeling), 
tot op den dag der aanbesteding, 's voormiddags 
van 1 0 tot 1 2 uren. 

Verlangde ophelderingen enz. zullen bij den 
Gemeente-architect tc bekomen zijn. 

ZEGT HET VOORT. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen, Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters , Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, A l o ë s , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z i n k voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Mathciiiathische en Physische 

INSTRUMENTEN. 
ARNHEM. 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 Meta l l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, cnz. enz. 

B. HOLSBOER. 

PORTLAND CEMENT 
van dc Hoeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 
Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van dc Heeren JOS. STEINBACH & C'\ te Ehren-
fcld hij Keulen; S T E E N E N dito di to van de 
Hoeren V1LLEROY & BOSCH te Mettlach nan 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 Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAU DER POT, 
te Rotterdam. 

ffljfijjT* Zie omtrent dc portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
1 0 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij «EJIHK JU. P O T , tc jElshout a/d. Kinderdijk 
bij wie reeds 500 roeden gemaakt zijn vnn verschillende lengten 

tot 103 \mnt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 5 0 roeden, welke 1 0 — 1 4 jaar 

gemalen hebben. 

ven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C u . te Amsterdam. — Boekdrukkerij 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 29 Mei 1869. Ê 

TWEEDE GEDEELTE VAN HET VERSLAG DER 
COMMISSIE, BENOEMD DOOR DEN GEMEEN
TERAAD VAN AMSTERDAM, IN ZAKE DE 

SPOORWEGVERBINDING TE AM
STERDAM. 

(Zie de Opmerker N". 1 9 bladz. 79./ 

Het tweede gedeelte van dit verslag der com
missie bevat de beantwoording der tweede haar 
gestelde vraag, aldus luidende: 

sis de daarstelling vnn het centraal personen-
station in het open havenfront, zooals dat bij 
het Regeeringsplan is vocrgeslcld, wat de uit
voerbaarheid betreft, verzekerd? 

»en zoo ja , zijn de belemmeringen, die men 
voor de scheepvaart vreest gedurende de con
structie, op afdoende wijze te voorkomen of on
schadelijk te maken?" 

De commissie hoeft ieder der heide dooien de
zer tweede vraag afzonderlijk beantwoord en zich 
tevens verplicht gevoeld ook de denkbeelden van 
wijlen haar medelid A. Caland, die in do maand 
Maart in verschillende brieven eenige hoofddenk
beelden over do tweede haar gestelde vraag had 
medegedeeld, in haar verslag op tc nomen. Wij 
zullen trachten zoo kort mogelijk dc hoofdpunten 
van dit zoor zaakrijk verslag hier weer tc geven, 
doch daar wij voldoende bekendheid met het re
geeringsplan bij dc lezers van De Opmerker mo
gen veronderstellen, zullen wij de algemeene be
schrijving daarvan, waarmede de commissie tot juist 
verstand der zaak haar verslag heeft meenen tc 
moeten doen voorafgaan, met stilzwijgen voor
bijgaan. 

Na die algemcene beschrijving beschouwt de 
commissie het verband tusschen de spoorwegwer-
ken voor Amsterdam met de onderhanden wer
ken voor het Noord-zeekanaal. Zij zegt, dat het 
Regeeringsplan, zoowel wat den aanleg als het ge
bruik der werken betreft, geheel afhankelijk is van 
de voltooiing van het Noord-zeekanaal, wat de 
afsluiting tc Schellingwoudc aangaat. 

Immers door de ontworpen bruggen tot toe
gang naar het Oostordok en door de bruggen in 
de zuidelijke gedeelten van den Oostcr- en Wcs-
terdoksdijk vormen, in het plan der Regcering, 
het IJ, het Oosterdok, de grachten bezuiden het 
station-emplacement cn het Westerdok cëne wa
tervlakte, door geene waterkeeringen gescheiden. 
Bovendien wordt de doksdijk voor het ontworpen 
bassin zuidelijk van de uit te voeren tong van 
het goederen-station bij den Paardenboek verbro
ken, liij een open IJ zouden dc aanlegplaatsen 
op 0 ,80 + AP. , zoowel als de doorgangen voor 
voetgangers en rijtuigen, met eene hoogte in den 
bodem van 1,00 + AP. ontworpen, dikwijls on
der water staan ; do vaste bruggedcelten, waar
onder men met de zolderschuiten met bovenlast 
moet varen, zouden bij stormvloeden met den on
derkant der liggers in het water reiken, en de 
eilanden bij het Ooster- en Westerdok zouden, 
evenals vóór den aanleg der doksdijken, meerma
len onder water geraken. Do loden Froger en 
Stieltjes merken zelfs op, dat bij een geheel vol
tooid kanaal die zelfde bezwaren zullen bestaan, 
wanneer het peil daarvan niet geheel verzekerd 
is. Het lid Fijnje meent, dat hieromtrent geen 
twijfel behoeft te bestaan, daar het in dc conces
sie der Kanaalmaatschappij vastgestelde peil van 
0,50 -: AP. door dc Regeering voorzeker vol
doende zal worden verzekerd en gewaarborgd. 
De leden Froger en Stieltjes zijn echter zoo ze
ker nog niet, dat hieromtrent geen twijfel kan 
bestaan; zij gronden hunne mcening op de mid
delen, die zijn voorgesteld, om dat peil in het ka
naal te verzekeren, doch achten zicli thans niet 
geroepen verder in dio zaak door te dringen, 
en willen nog slechts op do volgende tijdsbepa
lingen wijzen. De sluizen aan dc Zuiderzee cn 
de bemalingswerktuigen aldaar moeten in 1 8 7 2 , 
de' werken aan de Noordzee in 1870 gereed zyn. 
Mocht er dus met eenigen grond onzekerheid 
over het peil bestaan, zoo zou dit eerst na 1876 
bij ondervinding blijken, en zou dus eerst na dat 
tijdstip de ondervinding zijn opgedaan of de door | 

de Regeering voorgestelde of goedgekeurde wer
ken, zoowel van spoorweg als kanaal, al dan niet 
aan hunne bestemming zullen beantwoorden. Het 
lid Fijnje acht bij eene billijke handhaving dei-
concessie do bezwaren, voortspruitende uit enkele 
ongunstige oogenblikken, die in de jaren 1871 
tot 1870 kunnen voorkomen, niet van zoo over
wegenden aard. Daarentegen is do commissie 
eenstemmig van oordeel, dat bet tijdstip der vol
tooiing van de afsluiting te Schellingwoudc in 
1872 , bij de uitvoering der voorgestelde werken, 
van grooten invloed is. 

Bovendien moet in acht genomen worden, dat 
dc voltooiing dor werken de verbreking van een 
groot deel der zeeweringen van Amsterdam aan 
do noordzijde ten gevolge heoft, hetgeen bij een 
vast peil en bij voldoende uitvoering der afslui
ting tc Schcllingwoude en van dc werken aan 
de Noordzee geen bezwaar behoeft op tc leveren, 
en dat ten gevolge daarvan nog de zeer belang
rijke vraag moot worden beantwoord: wanneer 
mag mcu aannemen, dat aan do voorschreven 
eischen voldaan is, en mag men dus tot die op
ruiming of verbreking overgaan? Ook wijlen de 
heer Caland heeft in eeu zijner brieven nadruk
kelijk op deze aangelegenheid gewezen, cu op 
maatregelen tut voorkoming van ongelukken aan 
do Noordzecsluizcn, die door stormvloeden, on
beteugelde vaart van schepen of wrakken, vijan
delijke aanvallen cnz., zouden kunnen ontstaan 
en de verschikkelijkste tooneelen ten gevolge kon
den hebben. De commissie is eenstemmig van 
ineening, dat dc zeeweringen niet mogen wor
den weggeruimd, voordat er volkomen waarborgen 
zijn verkregen, dat de afsluitingswerken aan de 
Zuider- en Noordzee aan hunne bestemming zul
len beantwoorden ; zij verschilt echter in oordeel 
hoe die waarborg en den tijd, wanneer hij kan 
worden verkregen. 

Het lid Froger vermeent, dat die wegruiming 
eerst na lange jaren raadzaam is. Het lid Stiel
tjes zou daarentegen genoegen nemen mot een 
korteren termijn, ofschoon hij daarvoor geen tijd 
kan bepalen, daar die afhangt van het onregel
matig voorkomen van groote stormvloeden bij 
verschillende windrichtingen. Het lid Fijnjo ein
delijk is van oordeel, dat men voor de werken 
aan de Noord-zee de waarborg, die ineu verlangt, 
moet zooken in de juist gekozen ontworpen en 
dc deugdelijke uitvoering, verzekerd door het 
toezicht en de goedkeuring der Regeering. Wat 
de dijk bij Schcllingwoude aangaat, die in het IJ 
cn alzoo op gronden wordt aangelegd, waarvan 
dc geaardheid tc wenschen overlaat, zoo is hij 
van ineening, dat men geen voldoenden waarborg 
voor deze waterkeering verkregen heeft, voor 
dat die hij ondervinding bewezen heeft aan be
langrijke stormvloeden weerstand te kunnen bicden. 

De leden der commissie zijn verder eenstem
mig vau oordeel, dat er zooveel mogelijk volledige 
zekerheid moet gegeven worden voor de Noord-
zee-sluizcn; zij wijst cr daarom op, dat het ka
naal beter zou vuldoen indien hot, in plaats van 
in eone rechte strekking van het IJ naar de Noord-
zeesluizen te loupen, oene flauwe bocht bad, zoodat 
bij onbeteugelde vaarten de schepen niet togen 
dc sluisdeuren konden loopen en de sluizen zelve, 
zou tegen de winden cn golfslag als tegen het vij
andelijk rechtstreeksch vuur, zouden gedekt zijn. 

Eindelijk komt nog in beschouwing het ver
schil in waterstand, dat up hot afgesloten kanaal 
kan voorkomen, ook al is een peil van 0,50 el 
~r- AP. dour sluizen eu stoomwerktuigen verze
kerd. Volgens dc heeren Stieltjes en Fijnje zal 
dit verschil, ontstaande door op- en afwuaiing. 
niet voldoende ziju, om bezwaar van eenig gewicht 
aan tc brengen bij een uverigens door genoeg
zame stoomkracht ton allen tijde verzekerd peil. 
Dc heer Froger is het hier niet mede eens en 
meent, dat de ondervinding in do Haarlemmermeer 
opgedaan, voldoende zijn gevoelen rechtvaardigt. 
Na aldus gewezen te hebben op het rapport tus
schen de voorgestelde spoorwegwei-ken en de 
uitvoering der werken voor het Noordzee-kunual, 
gaat de commissie in haar verslag over tot de 

behandeling der bodemgesteldheid in het IJ 
vóór Amsterdam. 

Zooals algemeen bekend is, bestaat de bodem 
van het IJ vóór Amsterdam uit zoogenaamd IJslib 
van zeer slappen aard, dat eerst op groote diepte 
op rasteren zandgrond rust. De commissie heeft 
tot nader onderzoek een drietal boringen laten 
doen: een onder het te maken stationsgebouw, 
een tweehonderd el verder, in de lijn gaande 
door de noordelijke eindpunten van het ooster- en 
westerhoofd, cn een nog 2 0 el verder naar de 
vaargeul; bij dc eerste boring vond zij den vas
ten zandbodem op 14,60 4- AP.; bij de beide 
anderen op 21,00 -4- AP. De zoogenaamde IJslib, 
die boven dien zandbodem geboord is, is van 
gomengden aard en bestaat uit een gemengd be
zinksel: 

l ' " van slib uit de Zuiderzee; 
2 J« van slib van zeer vette geaardheid, dat 

naar het oordeel der commissie zijn oorsprong 
vindt uit do fdcalo stoffen, sedert eeuwen in het 
IJ bezonken; deze slib had in 't algemeen verre 
de bovenhand en heeft waarschijnlijk aanleiding 
gegeven tot dc zoo buitengewone geaardheid van 
de IJslib, die zeer vettig cn, zooals men ze niet 
ten onrechte noemt, zeepachtig is en dus maakt, 
dat bij den aanleg van werken de gewone wijze 
van uitvoering reeds meermalen teleurstelling on
dervond. 

Om over die bijzondere geaardheid nog beter 
te kunnen oordeelen, haalt de commissie aan, dat 
men bij bot inheien van Dues d' Albo in het Y 
met weinig kracht en als het ware met de groot
ste voorzichtigheid inoet handelen, opdat men 
ze niet tot te groote diepte zou indrijven, ter
wijl zij na «enigen tijd rust zoo vast in den 
grond staan, dat zij dan slechts met groote 
moeite dieper kunnen worden ingedreven. Die 
zeepachtige geaardheid van den grond maakt 
ook, dat hij bij belasting eer uitschuift dan sa
menperst en dat het meerdere of mindere gehalte 
van Zuiderzeeslib, meer nog dan de diepte, op 
de vastheid van de IJslib invloed schijnt uit te 
oefenen. 

De boringen en peilingen, door den Rijks-In
genieur gedaan, kwamen der commissie niet vol
doende voor; een onderzoek naar de diepte, 
waarop de vaste zandlaag zou worden aangetrof
fen , heeft daarbij niet plaats gehad, terwijl vol
gens den heer Froger de geaardheid van de 
IJslib vooi ongunstiger zou zijn dan men uit die 
opnemingen zou meenen. Het onderzoek der 
commissie hooft dan ook niet aangewezen eene 
eigenlijke slappe modderlaag, waaronder eene stijve 
en op grooter diepte eene zeer stijve modderbank 
of meer vaste bodem zich zou uitstrekken. Om 
hierover boter te kunnen oordeelen, heeft de 
commissie proeven genomen door met voorzich
tigheid ijzeren staven en buizen in den bodem 
te doen zakken, om to zien of er op verschillende 
punten vun het Y cn op verschillende diepten 
merkbaar velschil in vastheid van de IJslib be
stond; ook deze proefnemingen hebben de on
gunstige geaardheid van de slib bewezen. 

De commissie vervolgt verder haar verslag 
door in eenige beschouwingen te treden van het 
vaarwater vóór Amsterdam en de bestaande aan
legplaatsen. Dc bodem van het IJ ligt in het 
openhavenfront op 1,00 a 1,50 el .; A P . ; en
kele daarin door buggering onderhouden geulen 
geven toegang lot de grachten der stad en tot 
do steigers bij de Stads-Herberg. 

Uit de kammin en zijn verder op verschillende 
punten stoigeis uitgebracht tot los- en laadplaat
sen voor kleine zeil- en stoombootcn, tot welk 
dool ook de nieuwe hoofden bestemd zijn. Die 
steigers hebben velo voordeelen voor don handel j 
voor Amsterdam hebben zij door don ongunstigen 
toestand van don IJbodein nog in 't bijzonder 
voor, dut men tut liet verkrijgen van legplaatsen 
niet behoeft te baggeren vlak bij de fundeeringen 
dor kaaimuren. Dc totale lengte dier aanleg
plaatsen bedroeg in 1 8 6 8 , 1559 el. Do diepe 
vaargeul in het IJ ligt buiten liet openhaven
front ; daaruit worden, behalve de genoemde 
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dwarsgeulen, door baggering onderhouden de 
toegangen tot hct Wester- en Oosterdok, en aan 
de overzijde tot de sluizen Willem I en Willem III. 

De gesteldheid van het vaarwater, zooals het ge
weest is bij den aanleg der doksdijken en hoof
den, en zooals het thans is, leert, dat de diepte 
meer en meer den wal nadert, ten gevolge van 
de voor de sluis Willem III uitgebrachte hoof
den ; ook onder het hart van het ontworpen 
stations- emplacement peilt men thans meer diepte 
dan achter de hoofden bij hunnen aanleg. 

Na deze algemeene beschouwingen over den 
toestand van het IJ gaat de commissie over tot 
de beantwoording van het eerste gedeelte der 
gestelde vraag. 

Zij is eenstemmig van meening, dat hoe moeie
lijk die werken ook zijn tot stand te brengen, 
toch de bezwaren zijn te overwinnen en dus de 
mogelijkheid der uitvoering niet kan betwijfeld 
worden. De heeren Froger en Stieltjes wijzen 
er nog op, dat daartoe niet alleen veel geld, 
maar ook veel tijd zal gevorderd worden. 

Zij is verder eveneens eenstemmig van ge
voelen, .dat de IJbodem zonder voorzieningen 
ongeschikt is tot het dragen van zware lasten, 
daar de ondervinding 1 g' de dokdijken en hoof
den heeft geleerd , dat dc zwaardere specie op 
den bodem geworpen, diep doorzakt, en dc slappe 
gronden naast zich opperst, zoodat ook bij den 
hellenden IJbodem zijdelingschc afschuiving naar 
de diepte moet worden gevreesd. 

Het uitbaggeren van sleuven, later met zand 
te vullen, zal een der middelen zijn, waardoor 
die afschuivingen kunnen voorkomen worden. 
Die uitbaggeringen van met zand te vullen diepe 
gleuven zullen volgens haar, zoolang het IJ bij 
Schcllingwoude niet is afgesloten, evenals de 
omliggende werken blootstaan aan de kans van 
verschuiving bij lage ebben en van opslibbing 
der geulen bij hooge vloeden. De leden Froger 
en Stieltjes wilden daarom die uitbaggeringen en 
aanvullingen niet beginnen voor dc afsluiting 
voltooid is; het lid Fijnje meende, dat die na
doelen niet groot genoeg konden zijn, om daarom 
den aanvang van het werk uit te stellen. De 
leden der commissie verschillen allen in gevoe
len over de meer of minder afdoende middelen, 
die men nemen moet, om de uitvoering van het 
werk te verzekeren. 

Het lid Froger kent slechts twee hoofdwegen, 
om het schadelijke voor den opbouw op de in 
het IJ verzamelde slib te voorkomen, te weten : 

l ' " het maken van eene onderheide fundeering 
onder den last, welke men wil doen dragen. 

2 J" door zandplempingen. 
De tweede weg kan echter, omdat het uitbag

geren tot den zandbodem om de diepte zeer be
zwarend moet zijn, en vooral om de beoogde 
aanzienlijke verhooging der dijken, niet gevolgd 
worden nabij bestaande dijken , hoofden , kaai
muren en zelfs niet om de achterliggende hui
zen ; middenwegen, door bij wijze van contra-
forten enz. zandplempingen aan te brengen, kun
nen ook niet worden aangeraden, zoodat er volgens 
hem feitelijk niets overblijft dan het onderheien. 

Het lid Stieltjes- meent dat, daar de slib 
toch altijd eenigen tegenstand biedt, er de mo
gelijkheid bestaat, om goed werk te leveren bij 
minder diepe uitbaggering, zoodat wellicht eene 
zandkisting of dijk onder water van bijv. 30 el 
bodem en 50 el bovenbreedte voldoende zou zijn; 
dan zou tevens het gevaar voor de kaaimuren 
aanmerkelijk verminderd , zoo zal niet geheel weg
genomen zijn. Hij gelooft echter, dat men bij 
dit werk , als vallende geheel buiten de gewone 
termen , steeds al tatonneerende zal moeten te 
werk gaan, om te zien hoever men met uitbag
gering en weder aanvulling met zand kan gaan. 

Het lid Fijnje wil de geulen zoo diep uitbagge
ren dat de vastheid van dc IJslib, vermeerderd 
met de grootere op te persen massa, voldoende 
weerstand biedt om het daarin gestorte zand 
weinig of niet zijdelings te doen uitwijken ; hij 
houdt zich overtuigd, dat dit dan door de meerdere 
zwaarte en door de voortdurende ophooging zal 
doorzakken tot op den vasten bodem. 

Door het aanhoudend aanstooten van zand zal 
er dan een zanddnm gevormd worden met bree
der grond- dun bovenvlak, die tegen zijdelingsche 
uitpersing bestand kan worden gemaakt. Men 
doet natuurlijk die stortingen ter plaatse, waar 
de kruin van den gewenschten dam zou gelegen 
zijn; de oppersing is hierbij ten dcele onschade
lijk op die plaatsen, waar de slib wordt ingeslo

ten en moet verder door aanhoudende baggering 
worden weggenomen. Het lid Fijnje meent dan 
ook, dat er mogelijkheid van goed werk bestaal, 
ook wanneer de uitbaggering beneden de door 
den heer Stieltjes globaal gestelde eischen blijft; 
een en ander zal echter bij de uitvoering veel 
kennis en overleg en een onafgebroken nauw
lettend onderzoek en toezicht vorderen. 

Verder wijst de lieer Fijnje nog op dc groote 
waarde van dc IJslib voor den landbouw eu op 
het weinige gebruik, dat er vau wordt gemaakt. 

Wordt de aandacht meer gevestigd, dan zullen ook 
vermoedelijk wel de middelen worden uitgedacht, 
on; die slib voordeelig en goedkoop uit te bag
geren en ten bate vuu den landbouw te bezigen 
en zou zelfs het denkbeeld van den heer Froger, 
namelijk geheele uitbaggering, minder bezwaren 
opleveren. 

De commissie tot het tweede gedeelte der vraag 
overgaande, begint wcér met de mededeeling 
van eenige algemeene beschouwingen ; zij wijst er 
op, dat hier vooral iu aanmerking komt de tijd, 
waarin de werken vau het station gereed kun
nen komen. Volgens de leden Froger en Stiel
tjes moet toch de doorgraving der doksdijken 
daurop wachten, dat de sterkte der nieuw te 
bouwen afsluitingen aan hel IJ en de Noordzee 
proefondervindelijk gebleken is voldoende te 
ziju ; het lid Froger stelt daarvuor een veertig
tul jaren; het lid Stieltjes meent, dut dit na het 
doorstaan van eeu paar stormvloeden, stel dus 
nu 3 a 4 jaren . zal kunnen geschieden. In beide 
onderstellingen is de bouw der slutiouswerken 
nog niet afgeluopen. wanneer reeds gedurende 
minstens 3 a 4 en hoogstens 40 jaren, het Nuurd-
zec-kanaal iu gebruik is. Itij de voorzieningen 
voor de thans bestaande scheepvaart zullen zich 
dus voegen die voor de vei meerderde (ook Trans
atlantische) groote vuurt, wat het vrijlaten van 
die scheepvaart tijdens de constructie der werken 
meer en meer moeielijk maakt. Het lid Fijnje 
vertrouwende op de hechtheid der afsluitingen, die 
onder Hijkstoezicht worden uitgevoerd, meent dat 
dc doksdijken kunnen worden weggeruimd, wan
neer de afsluiting bij den Paardenhoek onder 
ongunstige omstandigheden beproefd is, zoodat 
er geen twijfel bestaat, dat zij niet aan hare be
stemming voldoet, daar het anders om dc groote 
belangen van Amsterdam, Rijnland en Amstellund 
niet verantwoord zou zijn. De voltooiing van 
den afsluitdijk op 1 Augustus 1872 bepaald zijnde, 
zou dus minstens het volgende winterseizoen 
moeten worden afgewacht. Nadat de heeren 
Stieltjes en Froger nog opgemerkt hebben, dat 
volgens hen niet tot het doorsteken der dokdijken 
mag worden overgegaan, vóór de Zuiderzee-slui-
zen zoowel als de Noordzee-sluizen gedekt zijn 
tegen vijandelijk vuur, wordt tot de beantwoor
ding van het tweede gedeelte der tweede vraag 
overgegaan; zij zegt bij hare beschouwingen 
daarover zich alleen, wat de belemmeringen 
voor de scheepvaart aangaat, tot de grooteren 
bepaald tc hebben. De hoofdvoorwaarden, waar
aan in het belang der scheepvaart moet worden 
voldaan, zijn: 

l , l e . Dat er genoegzame breede en diepe vuur
waters open blijven en in stand gehouden worden. 

ü*. Dat er genoegzaam voorzien worde in lig-
los-, ladings- en aanlegplaatsen. 

3 J ' . Dat de openingen voor do scheepvaart 
tevens ruim genoeg zijn voor de afwatering. 

Zoolang de buitenzeeweringen niet kunnen 
worden opgeheven, acht de commissie het wen
schelijk twee dwarsgeulen , ter plaatse der beide 
ontworpen doorgangen vereenigd door eeu langs-
geul, die eerst langs de noordelijke, later langs 
de zuidelijke grens van het stutiunseuiplacciueut 
kan bestaan, te behouden, om uit dc stadsgrach
ten de diepe vaargeul in het IJ te kuiun.u berei
ken. De dwarsgoulcn moeten op zoodanige breedte 
en diepte gemaakt worden, dat daarin door de 
zunduunplcmping du vaste grondslag voor dc 
beide doorgangen kan worden verkrege..; de 
lungsgeulen kunnen tevens dienen, „ui daarin 
de diepere geulen voor do zundaaiipleiupingeii 
langs het stutiousemplaceineiit te maken. Hel 
lid Froger wenscht echter van dc dwarsgeulen 
den bodem te onderheien tot dracht van het 
metselwerk der beide doorgangen. Verder acht 
de commissie hct raadzaam de bruggeu, voor de 
Eenlioi usluis en het Westerdok ontworpen, tc 
voltooien tegen hct tijdstip der voltooiing der 
werken aan dc Zuiderzee van hct kanaal. De 
schepen vinden dan door de openstaande Wes

terdok-sluizen en de dan nog altijd openstaande 
spoorwegbruggen , eene derde gelegenheid om tot 
de stad te naderen en behoeven daarin door de 
later te maken werken niet belemmerd te worden. 

Bij de ophooging van het nu door de voorge
stelde dwarsgeulen in drie deelen gedeelde sta
tions-emplacement moet dc langsgeul verplaatst 
worden naar de grachten tusschen hct stations-
einplucement en de stad en moeten die grachten 
dus duur de noodige breedte en diepte verkrij
gen. Hot lid Froger wil nu met het oog op het 
gebeurde bij sommige kaaimuren en andere fei
ten, vooraf achter die kaaimuren eene onderheide 
verbreeding van genoegzame afmeting doen ver
vaardigen en daarop, na vooraf de gracht op diepte 
tc hebben gebracht en van een zandbodem te 
hebben voorzien, de grondaanvulling achter de 
muren doen dragen. 

Met gelijk oogmerk zou de dijk langs de Ha
ringpakkerij grootendeels in een smalle kistdam 
moeten worden veranderd, om na de grachtsuit-
dieping en bodemverbetering zoo onder den dijk 
als in de gracht, op zijn bestaande profiel te 
worden gebracht. Dc heeren Stieltjes en Fijnje 
erkennen het afdoende der door het lid Froger 
voorgestelde maatregelen, doch meenen dat de 
zeewering en kaaimuren ook voldoende versterkt 
kunnen worden door aanplemping van zand aan 
den voet, wanneer daarbij de uitdieping langza-
merhand en met de noodige voorzichtigheid 
geschiedt. 

De commissie is verder algemeen van gevoelen, 
dat zoodia de uitbaggering der diepe geulen be
gint, ile aanlegplaatsen of steigers, behalve de 
hoofden , tijdelijk naar andere plaatsen zullen moe
ten worden overgebracht, waarvoor het Ooster-
hoofd, waaruit verschillende steigers haaks kun
nen worden uitgebouwd, vooral in aanmerking 
komt, mits men een hulptoegangsweg naar die 
steigers aunlegge. Dit alles heeft echter betrek
king op de thans bestaande scheepvaart. Kwa
men , zooals de leden Froger en Stieltjes verwach
ten, de stations-werken eerst gereed na de ope
ning van het Noord-zeekanaal, dan zou nog, b. v. 
door hct uitbrengen van een lange hooge stei
ger langs de. vaargeul door een dwarssteiger met 
de Oosterdokdijk aan de Rietlanden verbonden, 
voorzien moeten worden in de behoefte aan 
aanlegplaatsen voor groote zeeschepen. De vele 
bezwaren aan een dergelijke steiger verbonden, zou
den kunnen worden opgeheven door uit de aan
legplaatsen aan de noordzijde van het stations-
eleplacoment steigers uit te brengen tot de ka
naaldiepte van 7,50 — AP., zich van voren tot 
voldoende hoogte verheffende; het bezwaar dei-
vernauwing van het vaarwater door deze stei
gers in het IJ, waar ook doo.- wijlen het mede 
lid Caland met nadruk op is gewezen, blijft dan 
toch echter nog bestaan. Voor het lid Fijnje be
staan deze bezwaren niet, daar volgens hem dc 
voltooiing van het stations-emplacement en van 
het Noord-zeekanaal geen groot verschil in tijd 
behoeft op te leveren en hij meent, dat het iu 
de bedoeling der Regcering ligt in de behoeften 
voor de groote schepen definitief te voorzien, zon
der dat daarvoor tijdelijke werken noodig zullen zijn. 

Van het oosten beginnende, toont de commissie 
nog aan hoe de werken, door de Regcering voor
gesteld, kunnen voltooid worden; daarna haar ant
woord resumeerende komt zij tot het besluit: 

Dat de voorgestelde werken bij groote voor
zichtigheid in de uitvoering en mits niet ziende 
op dc uitgaven voor tijdelijke voorzieningen iu 
het belang der scheepvaart gevorderd, na ver
loop van een meer of minder lang tijdvak voor 
uitvoering vatbaar zijn. 

De vraag hoe volgens huur oordeel bestaande 
gebreken iu het regeerings-ontwerp, verbeterd, 
bezwaren tijdens de uitvoering weggenomen, die 
uitvoering zelve onafhankelijk van het Noord-zee
kanaal gemaakt en daardoor versneld kon wor
den , heelt de commissie geoordeeld buiten het 
bestek vau haar mandaat gelegen te zijn; tevens 
wijst zij cr ten slotte nadrukkelijk op, dat geen 
der leden knn geacht worden, eenige richting of 
ontwerp in haar verslag te hebben aanbevolen. 

Correspondentie. 
Aan A. II. te G. Aan uw verlangen zal vol

daan worden. 
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6 Juni 1860. 
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Hrerleitiéi kniel / - . 1 1 per ( i i i i t i rejel 
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Voor mejufvrouw de wed. G. J. Blom is het 
navolgende ontvangen, als: 

Van J. W. S. te L. f 5.— 
» R. > A. » 3.50 
» V. s. » U. D 3.— 
i> V. D. E. » A. 1.50 

*" t , J . H. L . D A. » 10.— 
i K. » N.O. 2.47 
> J. A. J. » R. 10.— 

bedrag der eerste opgave in de 
courant van 29 Mei j . 1. » 10.— 

Totaal f 45.47 
Hoewel wij erkentelijk zijn voor de toegezonden 

giften, mogen wij niet ontkennen, dat het ons 
getroffen heeft, dat door zoo weinigen iets is bij
gebracht om hct lot van de behoeftige weduwe 
van een gelicht bouwkundige te verzachten. 

Wij hopen dat velen alsnog mogen besluiten 
om iets voor dit doel af te zonderen cn zullen 
daarvan in de volgende nommers onder dankzeg
ging melding maken. 

De liedactie. 
Arnhem, 4 Juni 1809. 
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gaat dat dc baan van staatswege voltooid had 
kunnen worden, of anders door de HH Van Vüs
singcn , Dudok van Heel en Woudrichem van 
Vliet — worden de talrijke en veelomvattende 
function, die het Gouvernement thans reeds tot 
taak zijn gesteld, dan zóó bevredigend verricht, 
dat men het nu ook nog met den aanleg van 
spoorwegen zou durven belasten, en vindt men 
in het adres van die heeren één enkelen niet te 
wraken waarborg, dat zij als concessionarissen 
w '<•• 1 aan hun verplichtingen zouden voldoen ? 
't Is zoo , de heer Van Vlissingen bij voorbeeld 
heeft iets te verliezen, dat de tegenwoordige Raad 
van Beheer reeds mist, namelijk krediet, en 't 
k a n zijn. dat die garantie toereikend is, maar 
dan blijft er toch nog één bedenking van over
wegend belang: het veel tijd verslindende van 
de taxatie en andere besognes, welke de over
neming van zulk eene onderneming als de hier be
sprokene steeds na zich sleept. De voltooiing 
zou daardoor zonder eenigen.twijfel minstens een 
jaar vertraagd worden, en uitstellen staat gelijk 
met het ondermijnen van krediet, dat is: met 
kwijning der spoorwegzaak. 

Maar zal de verhooging van de rentegarantie 
ten behoeve der Spoorweg-maatschappij geen pre
mie worden genoemd voor verkwisting van toe
vertrouwde gelden; zal de hoop op eene spoedige 
exploitatie der geheele lijn niet weder te loor 
gaan ; zal de Staat bewaard bljjven voor een 
tweede verzoek om •aanvulling" met een tweede 
«blootlegging van ongelegenheden" en een tweede 
beroep op dc nogmaals vernieuwde «ondervin
ding" — dan vordere de Regcering van de 
Spoorweg-maatschappij , dat zij den stand harer 
zaken onbewimpeld cn met g e h e e l e waarheid 
beschrijve , opdat de misleiding een einde neme 
en het vertrouwen terugkeerc. Wat reeds twee 
jaren geleden in dit blad verzocht werd, vragen 
wij andermaal met vernieuwden aandrang: eene 
e n q u ê t e door bekwame en gemoedelijke man
nen. Daarvoor behoeft men juist geen commissie 
tc kiezen , die den hr. Stieltjes tot President en 
den hr. Henket of Roorda tot Secretaris heeft, 
doch daartoe worde besloten, indien men ver
hoeden wil, dut het publiek bij voortduring toone, 
weinig van actiën te houden , omdat het veel van 
geld houdt. 

Een tweede middel, om het krediot te doen 
herleven, is bloedsverfrissching voor den Raad 
vnn Beheer. Bleek hij kort na zijn optreden 
niet bij machte te zijn , om de noodige fondsen 
te verkrijgen, er is zeker thans na al het ge
beurde geen reden een beteren uitslag te ver
wachten van zijn pogon, wanneer voor 't minst 
de schatkist niet beschouwd wordt als eene kas 
voor noodlijdende aandeelhouders. De Raad van 
Beheer make zich daarom ditmaal verdienstelijk, 
door ter ruste te gaan cn zijne plaats in te rui
men voor een lichaam , welks leden, minstens 
voor een derde gedeelte door het Gouvernement 
gekozen, zich voor het openmaken en beant
woorden van een paar mailbrieven per maand met 

DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Overgedrukt uit de Locomotief. 
(Vervolg van bladz. 94) 

II. 
Hoe de tijden veranderen! Toen in 1806 de 

gelden, die verspild weiden, ons de aandacht 
deden vestigen op het krediet, dat eerlang be
hooren zou tot dc dingen, die niet meer zijn; toen 
de plichten, die verwaarloosd bleven, ons het 
wierookvat voor de Directie der Spoorweg-maat
schappij deden nederleggen bij dc voorwerpen, 
alleen nog tot aandenken geschikt — toen ont
stond er ergernis in den lande, toen trokken ee
n i g e n in vrijen arbeid cn ve l en in hecredienst 
ten oorlog tegen ons, en volgens «betrouwbare" 
mededeelingen kon zelfs dc Raad van Beheer 
zich niet onthouden , om tc blozen over den lof, 
zoo kwistig hem toegezwaaid. En thans? Thans 
is er geen enkel blad, dat zich niet schamen zou, 
de Spoorweg-maatschappij in bescherming te ne
men ; thans streven velen in heftigheid en om
vang van afkeuring cn wenschen ons voorbij; 
thans moeten wij anderen waarschuwen, om niet 
te ver te gaan, zooals geschiedt, wanneer men 
aan do Regeering vraagt, om dc concessie ver
vallen te verklaren. De wet van Juli 1863 ver
zet zich zonder twijfel tegen zulken maatregel 
niet; wat meer is : zij vordert dien, zijdelings 
voor 't minst. Zoo luidt Art 57 o. a.: «De 
concessionarissen z u l l e n van al hun rechten 
vervallen worden verklaard, wanneer de spoor
weg niet binnen de in Art. 23 opgegeven termij
nen in exploitatie is gebracht." Het verlies der 
concessiercchten vindt men derhalve in de wet 
niet voorgesteld als iets mogelijks, als iets dat 

geschieden kan en dat ook nagelaten kan worden, 
maar als iets stelligs, als iets positiefs, als cen 
noodwendig gevolg van een nauwkeurig om
schreven oorzaak. Z u 11 e jfl 

Maar ondanks de buitengewone klaarheid van 
het wetsartikel cn ondanks de scherpzinnigheid, 
die aan complicerende naturen in den regel eigen 
is, schijnt de ware. zin aan den Minister van 
Koloniën ontsnapt tc zijn; licht had hij anders 
voor Art. 57 even zeer eene «aanvulling'1 noodig 
geacht, als de drie millioen, welke hij ten faveure 
van den Raad van Beheer c. s. vroeg, cn welke 
de Kamer met verrassenden spoed verleende. 
Dc afgeperste «blootlegging" van de «ongelegen
heden ," waarin die Raad 'irkecrde, zijne tijde
lijke openhartigheid uit berekening, heeft baai-
uitwerking niet gemist: ï. E. De Waal is dit
maal verhinderd, lang om zich héén te zien, en 
de Volksvertegenwoordigers hebben, in strijd 
met hun gewoonte, enge perken gesteld aan hun 
bekende breedsprakigheid. Het wetsontwerp werd 
eerst in de allerlaatste dagen van Januari bierbe
kend en reeds den lOden Maart was het aange
nomen , zoodat opnieuw door de Regeering over 
Indië's geld is beschikt, zonder zich voldoende om 
Indië's gevoelen te bekreunen. Een dergelijk 
verschijnsel onder een zoogenoemd liberaal mi
nisterie is alleszins berekend, om tot gematigdheid 
te stemmen in de verwachtingen van de toekomst. 
Dieu est trop hautetle gouvernement liberal est 
trop loin. 

De goedkeuring van het wetsontwerp getuigt 
voor de kracht van het ministerie Thorbccke 
zonder Thorbccke; want in verschillende ge
schriften , zoowel liberale als van conservatieve 
zijde was het voorstel van den Minister van Ko
loniën hevig gegispt, en het Nederlandsche volk 
is te innig aan batige saldo's gehecht, dan dat 
het zonder strijd cn hartzeer een verhoogd be
drag voor Indische spoorwegen zou kunnen toe
staan. Bovendien of overigens geeft die goed
keuring hierom stof tot vreugde, dat thans één 
middel oin de lijn Samarang—Vorstenlanden tot 
stand te brengen verkregen is, cn w o r d t zij 
eerlang in exploitatie gebracht, dan baat dut hct 
waarachtig voordeel der schatkist, hct welbe
grepen belang der industrie, het werkelijk geluk 
der Javanen en vooral het zedelijk overwicht der 
Nederlanders. Tot e i k e n p r ij s moet het aan
gevangen werk voltooid worden. Ook zonder de 
brokken van een bij zijn geboorte verlaten spoor
weg heeft een volgend geslacht afbraak genoeg. 
Al kon men onomstootelijk bewijzen , dat de thans 
aangevangen spoorweg nimmer, zelfs niet als 
hoofdlijn van een toekomstig uitgebreid net, ee
nig divident zou afwerpen — ook dun nog 
ware het schande de menigte inonumenton van 
Neérlands tekortkomingen in Indië opnieuw te 
vermeerderen. Het gevoel voor geld zij onder
geschikt aan het gevoel van eer. Op 't altaar 
van het patriotisme behoort geen penning gevon-
te worden, die ten koste van 's lands goeden 
naam is verkregen. En wat de bedenking aan-



iets minder dan ministers-traktementen verge
noegen , en die, in het volle bewustzijn van hun 
onschuld en doordrongen van het besef hunner 
verplichtingen, krachtig medewerken, om dc tot 
heden verwaarloosde voorschriften te doen nale
ven , zooals het aan goede mannen betaamt. 

Art. 23 der Concessie-voorwaarden luidt: 
„ V n n Regccringswege wordt toezicht gehouden over de 

uitvoering van alle werken, zoowel van eersten aanleg 
als van'onderhoud, vernieuwing of verandering, eu over de 
instandhouding van het materieel van vervoer en van dc 
exploitatie." 

Dit artikel is tot heden nagenoeg cen doode 
letter gebleven. Van den te Samarang gevestigden 
Hoofd-ingenieur der Burgerlijke Openbare Werken 
wordt het onmogelijke verwacht, door hem, die 
ternauwernood de vele bezigheden, welke 
rechtstreeks aan zijn ambt verbonden zijn, naar 
den eisch van zijn geweten vervullen kan, ook 
dat toezicht nog op te dragen. Indien der Be
geering de stipte naleving van het aangehaalde 
artikel in waarheid ernst is — cn behartiging 
van 'slands gelden vo rde r t dien ernst — dan 
benoeme zij een Spoorweg-Ingenieur cn voege 
dezen het noodige ondergeschikte personeel toe, 
om onafgebroken controle te houden over den 
aanleg cn , wat even wenschelijk is, op dc ex
ploitatie , en om de verslagen der maatschappij 
met zijne handteekening te bekrachtigen. Moge 
de Regeering dien w i s s e l op haar zorgvuldig
heid honorecren I De post stond reeds te lang 
o p e n . 

Art. 62 der statuten schrijft voor: 
„Door den Koning worden Commissarissen beuoemd: een 

bij de Maatschuppij in Nederland en een bij het plaatselijk 
comité in Indio. 

De cominissarissea van het Gouvernement oef enen eene 
onbeperkte controle uit op alle zaken cn hande
lingen der vennootschap. 

Zu hebben toegang tot de bureaux, bevoegdheid tot inzage 
der boeken en verificatie der kas." 

Art. 20, al. 4 : 
„Bovendien kunnen drie commiasarisscu wordeu benoemd, 

uitsluitend belast met het toezicht op liet Comité in Ncdcr-
landsch-lndië." 

Welke zijn die commissarissen? Geene. Waar 
is die waarborg voor een goeden gang van za
ken? Nergens. Nog menig artikel zou aange
haald kunnen worden, dat in het geheel niet 
of slechts ten halve behoorlijke erkenning vindt. 
Controle, ze ontbreekt nagenoeg ten eenenmale. 
Dat is bedroevend voor het volk, te zwaar door 
belastingen gedrukt dan dat 's lands geld zou 
mogen strekken tot verrijking van enkele indivi
duen of tot offer van lichtzinnigheid, halsstar
righeid en onkunde; dat veroordeelt het krediet 
der spoorwegzaak tot uitputting; dat bedreigt 
de hoop op eene spoedige voltooiing der zoo lang 
verwachte spoorweglijn met kwijning; dat ver
armt het algemeen; dat ergert cn dat demorali
seert; dat moet zonder uitstel anders worden; 
dat z a l verkecren indien voor de waarachtige 
belangen van Indië oog en oor geopend zijn. 
De vrijgevigheid, welke het Gouvernement, door 
de rentegarantie te vermeerderen, ondubbelzin
nig aan de Spoorweg-maatschappij betoond heeft, 
maakt van den cenen kant spaarzaamheid met 
tijd en geld , en van de andere zijde gestrenge 
controle meer dan ooit tot plicht. 

v. K. 

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

Te Darmstadt is eene prijsvraag uitgeschre
ven voor het ontwerpen van een gebouw van 
twee verdiepingen, waarin zich twee groote za
len met afgescheidene restauratie- cn dienstloka-
len moeten bevinden. Dc gevels zullen van be
pleisterden breuksteen worden opgetrokken. Eene 
hoofdvoorwaarde van het programma is, dat dit 
gebouw niet meer dan 80,000 florijnen mag 
kosten, waartoe bij het programma een tarief 
voor dc materialen is aangegeven. Men verlangt 
uitgewerkte schetsen op de schaal van 1 a 100 
met begrooting van kosten. 

De commissie van beoordeeling is voor alsnog 
onbekend. De prijzen zijn 600 cn 300 11. en dc 
termijn van inzending den 1 Augustus 1809. 

— Het stedelijk bestuur van Nordhausen heeft 
eene prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp 
van cen ziekenhuis voor 40 bedden en 20 reserve
bedden, waartoe de plannen vóór 1 September 
1869 moeten zijn ingeleverd. De uitgeloofde prijs 
bedraagt 500 TM. 

De ontwerpen zullen, na alvorens in het open
baar tentoongestold te zijn geweest, aan het oor
deel van eene jury worden onderworpen, waar
toe benoemd zijn dc hh. Esse, Adler en Lucae, 
allen te Herlijn. 
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— Voor den bouw van een beursgebouw te 
Koningsbergen werd in het vorige jaar eene 
prijsvraag uitgeschreven en later weder inge
trokken, waarop 4 architecten werden uitgenoo
digd cen ontwerp tc maken; eindelijk is besloten, 
dat het plan van den architect Heinrich Muller 
te Bremen, die de Beurs aldaar ook heeft ge
bouwd, zal worden uitgevoerd. 

— De jury, welke benoemd was, om dc inge
komen antwoorden op de prijsvraag voor eene 
realschool te Zwickau te bcoordeelen , heeft den 
eersten prijs toegekend aan den architect Albin 
Gottschald te Chemnitz en den tweeden prijs aan 
den architect Albin Zumpe te Zwickau. 

— Den 10*" Mei is de laatste spoorstaaf ge
legd geworden, die dc twee gedeelten van den 
spoorweg tusschen den Atlantischcn Oceaan en 
den grooten Oceaan vcreenigt, en wel te Pro
montory Summit, welk punt op 690 Eng. mijlen 
ten oosten van Sacramento, dc politieke hoofd
plaats van Californië, gelegen is. Ziehier, bij 
benadering, het overzicht van de afstanden tus
schen do hoofdpunten dezer reuzenlijn en van 
den gemiddelden tijd , gebezigd om ze te door-
loopen : 

Eng. mijlen. Uren. 
vanNew-York naar Chicago (Illinois) 911 30'/, 

» Chicago » Omaha (Nebraska) 491 24'/, 
» Omaha » Bryan (in dc vlakten) 858 43 
» Bryan i Ogden (Utah) 233 lO ' / i 
i Ogden > Elcho (Nevada) 278 IS'/j 
» Elcho » Sacramento(Californië)405 31 
» Sacramento i San-Francisco 117 3'/j 

Totalen 3353101% 
Volgens het voorloopige tarief zal men betalen 

van New-York tot San-Francisco: 1' kl. 175 dol
lars en 2' kl. 75 dollars of voor deze laatste klasse 
375 franken over 5395 kilometers of mijlen, dus 
voor één' kilometer ongeveer 3; Ned. cent. liet 
is onnoodig te zeggen, dat de voltooiing van 
dit Titanswerk met groote feesten is gevierd ge
worden. 

— Wij bevelen onzen lezers, voor. I hun, die 
in Indië gevestigd zijn, het bestudecren van cen 
artikel in het jongste Mei-nummer van het Or
gan für die tortschrittc des hisenbahnwesens 
over het bepalen van hoogten door den aneroïde-
barometer aan. De schrijver geelt vele wenken 
omtrent te nemen voorzorgen en schenkt de voor
keur aan do instrumenten van Vidi en Kraft bo
ven dat van Bourdon. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 20 
April 1869, N". 13, is bewilliging verleend tot 
wijziging van de statuten der naamlooze vennoot
schap Overijselsche beetwortelsuikerfabriek , ge
vestigd te Lemele, gemeente Ommen. 

— Z. M. heeft aan A. van Oosterhout, op zijn 
verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrek
king van ingenieur-verificateur van het kadaster, 
behoudens aanspraak op pensioen en onder dank
betuiging voor dc langdurige en trouwe diensten 
door hem den lande bewezen, en in diens plaats 
benoemd E. A. Marto, thans landmeter l ' 1 ' kl . 

— By beschikking van den minister van bin
nenl. zaken van 1 dezer, is, met ingang van 1 
Juli e. k., bevorderd tot opzichter van den wa
terstaat der 3de klasse F. C. Brak, thans op
zichter der 4de klasse. 

— Bij beschikking van denzelfden minister, 
vau 28 Mei, is aan Zeilmaker cn Cie. te Har
lingcn , tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor eene stoombootdienst tot vervoer vau rei
zigers , goederen en vee tusschen Harlingcn en 
Amsterdam. 

— Men verzekert, dat het monument ter her
innering aan de gebeurtenissen van 1813 in het 
Willemspark alhier dén 17den November a. s. 
zal worden onthuld en dat bij deze gelegenheid 
van stadswege feesten zullen worden gegeven. 

— In de dezer dagen verschenen voorloopige 
verslagen van het onderzoek in do afdeelingen 
der Tweede Kamer der wetsontwerpen tot ont
eigening van perceelen, ten behoeve van den spoor
weg van Dordrecht naar Rotterdam en die van 
Zaandam naar Amsterdam, wordt er vooral op 
gewezen, dat beide zoo belangrijke onderwerpen 
onvoldoend zijn toegelicht en waren de meeste 
leden van oordcel, dat, na het ontvangen van 
nadere inlichtingen, er opnieuw eeu onderzoek 
in de afdeelingen zou moeten plaats hebben voor 
er tot eene deliniticve behandeling kon worden 
overgegaan. Die nadere inlichtingen, die men 
wenschte, waren, behalve een historisch overzicht 

van den loop, dien het vraagstuk omtrent de ver
binding zoowel te Rotterdam als te Amsterdam 
tot nu toe genomen heeft, 

voor de lijn langs Dordrecht naar Rotterdam: 
Overlegging van de met het gemeentebestuur 

van Rotterdam over de thans voorgestelde spoor
wegverbinding gesloten overeenkomst of over
eenkomsten ; 

eene gedetailleerde en zoo nauwkeurig mogelijke 
opgave der kosten: 

a. van den thans geprojecteerden spoorweg, 
van de brug over de oude Maas te Dordrecht 
tot Feijenoord cn dc werken op dat eiland ; 

6. van de spoorwegbrug over de nieuwe 
Maas tc Rotterdam; 

e. van den ontworpen spoorweg of viaduct 
over Rotterdam tot aan den Hollandschen spoorweg; 

d. van geheel het werk bij het volgen der 
richting door den Alblasserwaard, waarbij het 
dan cene zooveel mogelijk van overdrijving ge
zuiverde raming geldt; en 

e. van het project, onder den vorigen Minis
ter van Binnenlandsche zaken ontworpen, met 
dc lagere brug bij Uselmonde. 

Voor dc aansluiting tc Amsterdam: 
eene uiteenzetting der technische en andere 

bezwaren aan dc verschillende in aanmerking ge
komen plans verbonden; 

eene ontvouwing van de voor- en nadeelen voor 
handel cn scheepvaart, die uit de vestiging der 
stationsgebouwen op het eene of het andere punt 
kunnen voortvloeien; 

eene zoo gedetailleerd mogelijke begrooting der 
kosten: 

a. van het thans door de Regeering aange
nomen plan, waarbij afzonderlijke opgaven wor
den verlangd van de geraamde kosten van de 
spoorwegverbinding van het Hollandsche spoor
wegstation te Amsterdam tot aan het Wester
dok ; van het maken van het zoogenaamde open-
havenfront met het daarop te stichten centraal 
personen-station; van het goederenstation in 
dc Stads Rietlanden en van de verdere verbin
dingswegen 

6. van die plannen, welke door de Regeering 
onaannemelijk worden geacht. Hierbij dacht men 
inzonderheid aan de zoogenoemd" ceintuurbaan 
of verbindingslijn langs de zuidzijde der stad. 

— In het dagblad HET VADEM.AND, van 31 
Mei j l . , komt een adres voor, door den Raad van 
Bestuur der Polytechnische school te Delft aan 
den Minister van Binnenlandsche zaken gezonden. 

Gedeeltelijk dient dit schrijven om den inhoud 
van het adres der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, en opgenomen in het bijvoegsel 
tot dit blad van 15 Mei II., te weerleggen. 

Hier en elders heeft laatstgenoemd adres een 
zeer goeden indruk gemaakt. Of dit het geval 
is met het adres uit Delft, valt op goede gron
den te betwijfelen. 

De Raad van de Rijks-Polytechnische school 
kan niet geacht worden te staan op een onaf
hankelijk standpunt in Rijks zaken. Wij geven 
hem toe, dat hij al het mogelijke doet, voor het 
behoud van het onderwijs in de bouwkunst aan 
zijn school te Delft. Geenzins sluit dit uit, dat 
het oordeel van elke zelfstandig werkende ver
eeniging van deskundigen van hooge waarde kan 
zijn , vooral als de wijze van voorstelling beschei
den i s , en geen toorn of stekeligheid verraadt. 

Wij laten beide adressen in hunne waarde, 
en vereenigen ons met dat der maatschappij, 
zonder in weerlegging te treden van enkele on
juiste beweringen van den raad der school te 
Delft. 

Slechts twee punten weerspreken wij. 
De Raad verklaart dat hetgeen het Bestuur 

van de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst verlangde , zou zijn: «een groote schrede 
achterwaarts." De Raad ging tc ver en had zich 
wel tweemaal mogen bedenken, alvorens zooda
nige zinsnede optcnemen cn tc verspreiden, 
want de inhoud van het adres der maatschappij 
weerspreekt, wel verre van gedeeltelijk in stry'd 
met zich zelf te ziju, voldoende deze en andere 
mceningen van den Raad. 

Ten tweede schrijft dc Raad : »dat in bijna 
alle Staten de vorming van den architect, die 
vroeger aan de Academiën plaats vond, op de 
Polytechnische scholen wordt overgedragen." 

Deze verklaring is bijna geheel onjuist, want 
te Parijs, Rome , Weenen, Antwerpen , Brussel, 
München, en veel meer steden van belang, wordt 
de architect niet met den ingenieur en den 
technoloog opgeleid op Polytechnische scholen, 
maar op Ryks kunst-academiën, en deze zijn zoo 
volledig dat zy de bouw-, beeldhouw- en schil

derkunsten, in al haren omvang, in verband tot 
elkander onderwijzen. 

Deze beide onjuiste verklaringen van den Raad, 
worden hier vrij algemeen betreurd, en zullen 
voor deskundigen en op dc zaak zelve, van wei
nig invloed kunnen zijn. Berlijn heeft zijn eigen 
afzonderlijke bau-akademic, Parijs zijn école cen
trale de l'architecture, beide in verband met de 
beeldhouw- en schilderkunsten ingericht, en zoo 
«erkende dat de leerling daar wordt gevormd 
als man van verstand en van gevoel, of van 
wetenschap cn kunst. 

Afscheiding in deze beide wederhelften der 
Bouwkunst mag niet worden voorgestaan, en 
daarom behoort ééne Rijks-Hoogerc kunstschool 
in Nederland in het ontbrekende te Delft te voor
zien, en dc bouwkunst als schoone, praktische 
wetenschappelijke kunst bij haar op te nemen 
in al haren omvang. 

De hoogere bouwkunst is in betere handen bij 
de theoretische en tegelijk praktisch bekwame 
deskundigen, dan bij de bloot wetenschappelijk 
ontwikkelde leiders. Deze laatsten vertegenwoor
digen eene richting, die eene veel te geringe 
waarde toekent aan de uitwerking van het ge
voel en den scheppenden kunstgeest, en veroor-
deelen zelfs de elementen van het schoon , zoodra 
zij niet steunen op hunne wetenschap, formulen 
en berekeningen. 

Smaak, vorm en constructie schrijven zij naar 
de door hen vastgestelde regels vóór, even als 
of wij waren in den tijd van Vignola, Palladia 
Scamozzi en tutti quanti. 

Zulk eene den bouwkunstenaar zeer schadelijke 
richting moet worden tegengegaan, ook daar 
waar zij met de beste bedoeling ijvert en zich 
doet kennen , want zij zal in de bouwkunst de 
geest van voortbrenging aan allerlei banden leg
gen , die buiten de wetenschap van het schoon 
vallen. 

De kunst-academiën in Europa hebben het 
zich tot plicht gesteld, ieder ziekelijk schoolsch 
element in het kunstonderwijs te doen vervan
gen door een gezonden toestand, op de wijze zoo 
als het adres van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst, dit kort en zaakrijk voor 
de bouwkunst aangeeft. 

Amsterdam. In de vergadering, den 31 sten 
Mei 1.1. gehouden door de Maatschappij tot ex
ploitatie van Staatsspoorwegen is de heer F. 
's Jacob te Rotterdam tot directeur-generaal be
noemd en heeft deze die benoeming aangenomen. 
Voordat die benoeming plaats had, werd het salaris 
van den directeur-generaal bepaald op / 18,000; 
de heer s' Jacob echter stelde de voorwaarde, 
dat zuinigheidshalve die som zou verminderd wor
den tot f 8000. 

— Als aanvulling op het door ons opgenomen 
korte verslag der maatschappij tot exploitatie 
van staatsspoorwegen over het jaar 1868, dee
len wij hieronder een meer uitvoerig uittreksel 
mede uit het verslag der maatschappij, dat de
zer dagen verscheen. 

Algemeene beschouwingen. Na de herinnering 
aan den toestand der maatschappij in den aan
vang van 1868 en van de verwerping door de 
Tweede Kamer van het wetsontwerp, houdende 
bekrachtiging van de gewijzigde voorwaarden 
van concessie, alsmede aan het besluit van den 
Raad van Bestuur en Toezicht, om hunne betrek
kingen ter beschikking van de aandeelhouders 
te stellen, doch zich tevens bereid te verklaren 
de leiding der zaken te behouden tot de voorge
stelde veranderingen in werking konden treden, 
wordt de verandering in het personeel nagegaan 
en daarbij rechtmatige hulde gebracht aan den 
afgetreden secretaris Mr. H. P. G. Quack. 

Vervoer. Op 1 Januari 1868 waren in ex
ploitatie ruim 622 kilometers, terwijl in den 
loop van 1868 nog 215 kilometers werden open
gesteld, zoodat op ultimo December 1868 de ex
ploitatie liep over 837 kilometers, waarop 119 
stations en 10 halten. 

Het gemiddeld aantal treinen in heide richtin
gen per dag op het geheele net was 8,06. 

Niettegenstaande de uitbreiding van het net 
's zoowel het aantal reizigers voor iederen kilo
meter vervoerd, als de opbrengst per kilometer 
eenigszins vooruitgegaan. 

De opbrengst der vrachtgoederen heeft bedra
gen 39,7% van do geheele opbrengst, tegenover 
39'/, in 1867. 

Handelsaangelcgenheden. Behalve de reeds ge
maakte overeenkomsten met verschillende spoor
wegmaatschappen zyn nog verschillende ontwer
pen van rechtstreeksche verkeeren in behandeling 
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of ter goedkeuring aan de betrokken spoorweg-
administratiën aangeboden, waardoor het recht-
strceksch verkeer van goederen met Duitschland 
ook in het vervolg over de staatsspoorwegen via 
Moerdijk—Venlo zal kunnen geschieden. 

Tractie. Het aantal locomotieven bedroeg op 
31 December 1867 in totaal 85 en op 31 De
cember 1868 was dit cijfer 84, daar cen der lo
comotieven buiten dienst was moeten worden ge
steld cn in Engeland geheel wordt vernieuwd. 

In den loop van dit jaar zullen weder 12 lo
comotieven worden in dienst gesteld. 

Het wagenpark bestond op 31 December 1868 
uit 2066 rijtuigen en wagens, zijnde 63 meer 
dan op het einde van 1867 cn welke alle op 
de fabriek Dainlust werden vervaardigd, terwijl 
in het loopende jaar dit getal weder met 43 zal 
worden vermeerderd. 

De fabriek Damlust te Utrecht werd opgeheven, 
daar de algemeene kosten, bij den geringen aan
maak , te zeer op de voortbrengselen dier fa
briek drukten. 

Weg en werken. Op de lijn Arnhem—Zut
fcn zijn eenige kunstwerken hersteld, welke 
door ongelijkmatige zakking of te groote grond-
drukking. meer of minder belangrijk gescheurd 
waren. 

De krnanbrug over het kanaal van Almelo naar 
Deventer moest hersteld worden , door het uit
zetten der verankering. 

Verschillende stations-gebouwen zijn vergroot, 
daar de dienst dit vorderde, 

Aan de vier gevelmuren van de locomoticfloods 
te Nieuwcschans zijn beduidende scheuren ont
staan; de rijtuigloods aldaar is evenmin vrij van 
scheuren. 

Vele wachterswoningen op de sectie Heeren
veen—Leeuwarden zijn zoodanig gescheurd, 
dat zij óf vernieuwd moeten worden óf wel dat 
daaraan belangrijke répara tien moeten geschieden. 

Het zijspoor naar de Nederlandsehe katoenspin
nerij te Hengelo werd in dienst gesteld; evenzoo 
werden verbindingssporen aangelegd inet de ma
gazijnen van den heer J. van Hoof tc Tilburg 
en inet de beetwortel-suikerfabriek te Roosendaal. 

Te Roermond werd door middel van een paar-
denspoor eene aansluiting verkregen met de stoom-
meelmolen van den heer Smeets van de Winkel. 

Financiëele aangelegenheden. De ontvangsten 
per kilometer hebben in dit jaar 4% meer be
dragen dan in het jaar 1807, terwijl dc uitga
ven met ruim 20% zijn verminderd. 

De exploitatie-kosten bedroegen 5 7 9 , 7 pCt. der 
ontvangsten, tegen 7 5 5 l ° pCt. in 1867. 

De exploitatierekening vertoont eene winst 
van f Ö47,520,87r' tegenover een verlies van 
f 15,723,42 gedurende 1867. 

Op de winst- en verliesrekening komen o. a. 
voor het verlies van het jaar 1867 ad f 169,437,32= , 
een bedrag van f 85,400,011 voor het vernieu
wingsfonds, kosten van oprichting ad / 37,307,31 
cn verder dc rente aan den Staat der Nederlan
den wegens de lecning van /' 2,500,000, en het 
saldo-verlies op de fabriek Damlust. 

Ten slotte toont de winst- en verliesrekening 
eene winst van f 126,067,69 aan. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

In de op den 21 Mei j . I. gehouden vergade
ring werd door den secretaris het adres, hetwelk 
door de Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst in zake de regeling van het onderwijs van 
Rijkswege in dc beeldende kunsten, aan den 
minister van binnenlandsche zaken is aangebo
den , voorgelezen; tevens werd mededeeling ge
daan van het begeleidend schrijven aan de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan 
wien een afdruk van genoemd adres is toege
zonden. 

De voorzitter spoorde dc leden aan alles tc 
willen bijdragen tot bereiking van het in genoemd 
adres uitgedrukte verlangen. 

Het jaarlijksche verslag werd voorgelezen en 
goedgekeurd, en besloten dit verslag, doch breed
voeriger uiteengezet, te doen drukken. 

Daarna werd het bestuur verkozen , de reke
ning en verantwoording van den penningmeester 
nagezien cn goedgekeurd, vervolgens werden af
gevaardigden benoemd naar de te houden alge
meene vergadering te Amsterdam. 

De voorzitter , de heer Van der Tak , werd als 
zoodanig herbenoemd, doch zag zich verplicht, 
uithoofde der vele bemoeiingen aan zijne betrek

king verbonden , voor deze onderscheiding te be
danken. De vergadering benoemde alstoen tot 
haren voorzitter de heer F. Dekker, die zich de 
benoeming liet welgevallen. 

Dc heer A. W. van Dam stelde voor, om van 
wege de afdeeling een stoffelijk bewijs van inge
nomenheid te geven met het voornemen van eenige 
kunstvrienden, om de noodige gelden bijeen te 
zamelen, ten einde voor de gemeente Rotterdam 
de nagelaten kunstverzameling van deu heer D. 
Vis Blokhuyzen, alhier overleden, aan te koo-
pen, welk voorstel cen algemeenen bijval vond, 
waarna dc heer Dekker het voorstel deed, om als 
bijdrage voor 3 aandcelen , elk van f 100, deel 
te nemen in het renteloos voorschot tot genoem
den aankoop, waartoe met algemeene stemmen 
besloten wordt. 

Ten gevolge van het vergevorderde uur moest 
de behandeling van verschillende zaken tot na
der worden uitgesteld cn werd de vergadering 
gesloten. 

Varia. 

Cellen i n het ijzer. In eene voorlezing te 
Liverpool over de structuur der metalen beweerde 
de heer Vivian, dat de glans van de breuk bij 
goed ijzer slechts de uitwerking is van het licht, 
teruggekaatst door de binnenwanden van tiendui
zenden kleine cellen, die door de breuk worden 
blootgelegd. Haar vorm in den normalen staat 
is die van een' bol, maar veranderd door pletten. 

De lucht heeft geen' toegang tot deze cellen 
in haren verborgen toestand, maar als zij aan 
de werking van den dampkring worden blootge
steld , worden zij spoedig dof. De cellenbouw is 
niet toevallig, maar de natuur van het metaal 
en schijnt plaats te grijpen onder de vereenigde 
uitwerking van de warmte of afstootende kracht 
en van de aantrekkende kracht of kracht van sa
menhang, aan de stof eigen. De mechanische 
eigenschappen, zooals vastheid, weekheid enz. 
moeten voornamelijk afhangen van de volmaakt
heid van het cellenstelscl, en men behoort hier
aan even groot gewicht te hechten als aan den 
graad van chemische zuiverheid, wil men zeker 
zijn goed ijzer te hebben, want het is bekend, 
dat uit ijzersoorten van gelijke chemische zuiver
heid metaal van verschillende hoedanigheid kan 
worden bereid door niet bij den voorgeschreven 
warmtegraad te werken of door te snelle afkoeling. 

Opru iming van sneeuw door stoom. Een 
groot bezwaar bij het opruimen van sneeuw is 
gelegen in de kosten van wegvoeren der hoopen. 
De heer Treherne stelt voor, do sneeuw vloei
baar te maken door stoom en haar alzoo haren 
weg te doen vinden door de riolen cn duikers. 
Hij deed eene hoeveelheid van 164 kubieke Eng. 
voeten verzamelen, die, in dezen opeengepakten 
toestand, ongeveer driemalen die hoeveelheid, 
onmiddellijk na den val der sneeuw, vertegen
woordigde. De afgeblazen stoom van een werk
tuig van 9 paardekrachten werd cr ingespoten 
met eene drukking van slechts 20 Eng. ponden. 
De sneeuw smolt in 70 minuten. Daarna huurde 
hij voor twaalf outneos een stoomwerktuig van 
Merryweather en Zonen. De machine bestond 
uit ccn ketel voor de patent-stoombrandspuiten 
dezer firma en was van 40 p. kr. De ketel wordt 
op ccn paar hooge raderen gezet. Een ijzeren 
raam wordt aan den ketel bevestigd, waaraan 
een paar boomen voor een paard zijn gehecht. 
Het gewicht van den gehcelen toestel bedraagt 
geene twintig Eng. centenaars. Eene of meer 
stoombuizen worden aan den ketel bevestigd en 
aan haar einde een groote koperen trechtervormige 
gieter (op de wijze van de tuingieters). Deze wordt 
in het midden van den sneeuwhoop gebracht en de 
stoom gaat er met eene kracht van 100 Eng. pon
den drukking door. De smelting is dan zeer snel. 
De ketel is voorzien van een kleinen waterbak, 
die zijn voorraad ontvangt uit de gesmoltene 
sneeuw, welke er door eene inspuit-of door eene 
voedingspomp in wordt gebracht. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 7 Juni. 
'•-Hage, tea II',2 ure, aan bet prov. bcstunr: lo. het 

onderhouden van en net doen vau eeuige herstelliugea aan 
de gebouwen cn aanhoorighedeu, behoorende tot net Ko
ninklijk postkantoor aldaar, over 4 jaren en 7 maanden, 
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t a n n f d e n d a g d e r g o e d k e n r i n g ; 2 o . h e t o n d e r h o n d v a n e n 
h e t d o e n v a n e e n i g e h e r s t e l l i n g e n a a n d e g e b o u w e n e n a a n -
h o o r i g h c d c n , b e h o o r e n d e t o t h e t K o n i n k l i j k p o s t k a n t o o r t c 
L e i d e n . 

Lelden , t e n 12 u r e , o p h c t raadhuis: h c t b o u w e n d e r 
b e n o o d i g d e l o k n l c n v o o r e e n e m e i s j e s s c h o o l ( e e r s t e k l a s s e ) o p 
d c B o o m m n r k t a l d a a r . 

'••Hage, t e u f u r e , o p h c t r a a d h u i s : h c t m a k e n v a n 
e e n i g e v a k k e n s c h o c i i n g . 

Woensdag, O Jun i . 
(iocs, t e n I I u r e , d o o r d c d i r e c t i e d e r I t r e c d e W a t e 

r i n g b e w e s t e n Y e r s c k e , i n d o P r i n s v a n O r a n j e : h e t l e v e r e n 
e n p l a a t s e n v a n e e n r i j s - z i u k s t u k , t u s s c h e n ite p c i l r a a i c n 
No 2 9 e n 3 1 , l a n g 1 0 0 e l l e n , b r e e d 2 4 e l l e n c n a l z o o i n 
h o u d e n d e 2 4 0 0 v i e r k . e l l e n v a n 4 0 d u i m d i k t e r i j s v u l l i n g ; 
w a a r b i j m o e t w o r d e n g e l e v e r d c n v e r w e r k t : 1 8 0 k n b . e l l e n 
v l c t g r o n d t o t z i n k e n , c n 1 5 0 0 l a s t e n V i l v o o r d s c h c n c n U o o r -
n i n k s e b c n s t e e n t o t z i n k i n g c n h e s t o r t i n g . 

Leeuwarden, t e n li'/j « r e , o p h e t r a a d h u i ) : h e t l e 
v e r e n e n s t e l l e n v a n m e u b e l e n i n d c l o k a l e n d e r b u r g e r d a g -
e n a v o n d s c h o o l . 

' • -I lagc, t e n 12 u r c , a a n h e t i n i u i s t e r i e v a n m a r i n e : 
h e t a f b r e k e n v a n c e n e l i c h t w a c h t m w o n i n g , s t u a n d c b i j h c t 
d u i n , g e n a a m d h e t O o s t j r h o o f d , b i j D o m b u r g , c u h e t b o u 
w e n v a n c c u c g e l i j k e w o n i n g o p e e n d a n r t o c a a n t c w i j z e n 
t e r r e i n i n d e n a b i j h e i d . 

Arnhem , t e n 121/, u r c , o p h c t raadhuis: l o . h c t g r a 
v e n c n m e t s e l e n v a n c e n o v e r w e l f d r i o o l e n e e n i g e e l l e n 
o v e r d e k t k a n a a l c u g e m e t s e l d e r o l l a a g ; 2 o . h c t v e r d e k k e n 
v a n c e n g e d e e l t e v a n h c t z i n k e u d a k v a n h c t g e b o u w M u s i s 
S a c r u m c n 8 o . h c t i n r i c h t e n v o o r p a s s a n t e n h u i s v a n h c t v o o r 
m a l i g b c s t c d c l i n g e n b u i s . 

IIui kinn , t e n 3 u r c , i n d c P o s t h o o r n : h e l v e r r i c h t e n 
v a n e e n i g e h e r s t e l l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h c t g e w o o n o n 
d e r h o u d t o t 1 J I c i 1 8 7 0 , a a n d c t o t h c t w a t e r s c h a p v n n 
O o s t - e n W e s t d o n g e r a d c c l b e h o o r e n d e w e r k e n , a l s : a d c 
Z e e s l u i s c . a . t c E z u i n a z i j l o n d e r A n j u m : i d e v a l l a t e n o n 
d e r A a l z u n t e n O o s t n n n , d e n i c h u i f d a m o n d e r W c t z c n s e n 
d e b r u e g e u o n d e r A n l z u n i c u W c t z c n s . 

Spanbroek , ( b i j H o o r n ) , t e n 12 u r c , i n d c B l n a u w e 
D r u i f : h c t b o u w e n v n n c e n e p a s t o r i e i n c t b i j l c v c r i n g v a n a l l e 
g r o n d s t o f f e n . 

Donderdag, 10 Jun i . 
Deventer , t e n 11 u r e , o p h c t r a a d h u i s : l o . e e n i g e h e r 

s t e l l i n g e n a a n d c g e b o u w e n o p i l c e r v e n d e r g e m e e n t e ; 2 o . 
e e n i g e " v e r f w e r k e n a a n d i e g e b o u w e n . 

'•-Hage, t e n 12 u r c , a a n h e t m i n i s t e r i e v a n b i n n e n l 
z a k e n : d e u i t v o e r i u g v a n v e r s c h i l l e n d e w e r k e n o p d c r i j k s 
s t a p e l p l a a t s e n t c D u b b e l d a m c n h e t o n d e r h o u d e n v a n d i e 
s t a p e l p l a a t s e n g e d u r e n d e 3 j a r e n . 

Alkmaar , t e n 12 u r e , i n d c H e r b e r g v a n I . W o n d e r : 
l o . n e t g e w o o n j n n r l i j k s e h o n d e r h o u d v a n d c O c c s t m c r n i n -
b a c h t s - W e B t f r i e s c h c d i j k e n : 2 o . h c t r e p a r e r e n c n t e c r e u , b e 
n e v e n s h e t g e w o o n j a a r l i j k s c h o n d e r h o u d v a n h e b b e n , b r u g 
g e n , s c h o t d e u r e n , v n l s c h u l t c n , e n z . 

I le lkensiand, t e u 2 u r e : d o o r h c t It . C. p a r o r h . k e r k 
b e s t u u r v a n d e n I I . B l a s i u s , i u h e t g e m e e n t e h u i s : h c t r e s 
t a u r e r e n c n g e d e e l t e l i j k v e r n i e u w e n \ a n d c p a s t o r i e a l d a a r . 

Haar lem, t e n 2'/, u r o , a a n h c t p r o v i n c i a a l b e s t u u r : 
d e u i t v o e r i n g v a n e c u i g c b a g g c r w e r k e n i n h e l N o o r d e r 

S P H a a r l e m , t e n 2'/, u r e , a a n h c t p r o v . b e s t u u r : h e t b o n 
w e n v a n c c n c s e h o o l m e t b u i t c n p o r t a a l c n v a n e e n e w o n i n g v o o r 
d e n o n d e r w i j z e r , b i j h c t h u i s v a n v e r b e t e r i n g v o o r j o n g e n s 
t e A l k m a a r . 

Vri jdag, I I Juni . 
Zuldwoldo , t e n 11 u r e , o p h e t g e m e e n t e h u i ! : h c t 

b o u w e u v a u c e n g e m e e n t e h u i s t c Z u i d w o l d e . 
Arnhem, t e n 12 u r c , a a n h c t p r o v . b e s t u u r : h e t a a n 

l e g g e n v a n c e n e n i e u w e k . i b c n h c t v e r l e n g e n v a n d r i e b e 
s t a a n d e k r i b b e n o p d e n r e c h t e r o e v e r v n n d e r i v i e r d e n B o -
v e n - R i j n , a a n h c t S p i j k , p r o v . G e l d e r l a n d . 

A r n h e m , t e n 12 u r c , a a n h c t p r o v . b e s t u u r : h c t a a n 
l e g g e n v a n 1 5 d w a r s k r i b b c n a a n d e n r e c h t e r - e u l i n k e r -
M a a s o e v e r , o n d e r d c g c m c c n t c u A l p h e n c u O i j c u , b e h o o 
rende t o t d e w e r k e n t e r v e r b e t e r i n g v a n d c M a a s . 

Leeuwarden , t e n 12 u r e , a a u h c t p r o v i n c i a a l b e s t u u r : 
h e t v e r n i e u w e n c e n e r b e s c h o e i i n g b i j d c z e e s l u i s d c N i e u w c -

z i j l e n o n d e r E u g w i c r u m . 
Naandag, 14 J u n i . 

Maast r icht , t e n 10 u r c , a a n h e t p r o v . b e s t u u r : d c 
u i t v o e r i n g v a n e c u i g c h e r s t e l l i n g e n c u v e r n i e u w i n g e n a a n d c 
g e h o u w e n v a n h c t p r o v i n c i a a l g o u v e r n e m e n t a l d a a r . 

' t L o o , ( b ü A p e l d o o r n ) , t e n 1 u r e , d o b r d e n r e n t m e e s 
t e r v a n b e t K r o o n - d o m c i n : h c t d o c u v a n e e n i g e h c r s t c l l i u -
g e n a a u d c b o u w h o e v e n H u l l e m a n i g o e d , A s s e l t c n U d d c -
I e r m e c r . , , . 

Wolvega , b i j S i c k o u g a : h e t b o u w e n v a n e c u h o e r e n h u i s 
t e W o l v e g a . 

Dinsdag. IS Jun i . 
E t ten , ( N o o r d - B r a b a n t ) , t e n 11 u r c . d o o r h c t h e e m 

r a a d s c h a p v a n d c M a r k c n ü i n t c l , b i j J . H o e l s , i n d e 
V r a c h t k a r : l o . h c t v e r r i c h t e n v a n e c u i g c v e r n i e u w i n g e n c n 
h e r s t e l l i n g e n a a n d c l i c r d i c h t i n g s w c r k c n v a n d c r i v i e r d c 
M a r k e n D i n t c l : 2 o . h c t w e g n e m e n d o o r m i d d e l v a n u i t b a g 
g e r i n g v a n o n d e r s c h e i d e n e v e r z a n d i n g e n o f o n d i e p t e n i n g e 
m e l d e r i v i e r : e n S o , h c t v e g e n o f s c h o o n m a k e n i l e r z c l v c ; 
t e r l e n g t e v a n r u i m 2 8 , 0 8 0 m e t e n , 

Wil lems tad , t e n I I u r c , i n h c t w a c h t h u i s b i j r l c W a 
t e r p o o r t : h c t ï n n k c n v a n e e n z i n k e n d a k o p h e t v e r d e d i g 
b a a r g e b o u w , i n d c R e d o u t e a a n d c B o v c n s l u i s n a b g W i l 
l e m s t a d , 

Maandag, 2s J u n i . 
Hcrgrii-op-Zoniii , t e n 12 u r c , o p h c t r a a d h u i s : h i t 

m a k e n e e n e r n i e u w e i j z e r e n d r a a i b r u g o v e r d c b i n n e n b n v e u . 
Donderdag, 1 J u l i . 

' ••Hage, t e n 12 u r e , t e n d i e n s t e d e r s t a a t s s p o o r w e g e n 
d o o r c n a a n h c t m i n i s t e r i e v a n b i n n e n l . z a k o u : n e t m a k e n 
v a n e e n g e b o u w t o t k o p e r s l a g e r i j , m c t a a l g i e t c r i j , e n z . c n 
v a n c c u i g e a n d e r e i n r i c h t i n g e n t e T i l b u r g . 

Afloop van aanbestedingen. 
. p v j s 'dam, 19 M e i : h c t a m o v c e r e n v a n d e b c s t n n n d e - c n 

.' I b e t ' b o u w e n v a n c e n e n i e u w e p a s t o r i j v o o r d e R . C . g e -
* m c e u t e t e E d a m ; a a u g e n o m e n d o o r J . O p ' t L a n d , t e E d a m , 

/' 5 4 4 0 . 
ArnIH-NI , 21 M e i : h c t o n d e r v o r i g p r o t i l o p m n k e n v a n 

g e d e e l t e v a n h e t p a k - e n b e s l a g w e r k a a n d e n U s c l m o n d 
to- 3festervoo;'t ; a a n g e n o m e n d o o r T . K c m p r r s , t c W c h l , 

5 v o o r ) \ « 0 0 . 
/."'*': • •'.!: Amsterdam, 24 M e i : l o . h e t m a k e n v a n 1 0 2 s t u k s 

o p e n b a r e r u n u o i r s ; I I . R i c t s n i j d c r a l d a a r , / 0 1 5 1 ; 2 o . h c t 
m a k e n v a n j e e n e v a s t e b r u g m e t i j z e r e n b r u g l e g g c r s e n h o u -

m e t z i u k h c k l e c d i n g , o v e r d e N i e u w e H a a r l e m m e r -i .ftsh'dek 

« c h u t s l u i » ; dezelfde, f 3 9 0 0 ; 3 o . hct verbroeden cn v e r l a g e n 
van dcn>tecnen<» W u l f h r u g No. 2 1 5 ; H. R i e t s n i j d e r cn de 
Zwaan en K o p e r , ieder f 5 5 0 0 ; 4 o . hct v e r n i e u w e n van 
dc v a s t e h o u t e n brug, No. 3 2 4 ; O. D u i j n s , ƒ 3 1 2 3 ; a l l e n 
a l d a a r . 

Dordrecht , 24 M e i : l o . l i e t v e r r i c h t e n v a n c e u i g c 
h e r s t e l l i n g e n a n n c n hct u i t t r e k k e n v a n u u d c c n h c t l e v e r e n 
cn i n h e i e n v a n n i e u w e m e e r p a l e n e n d u c - d ' a l v c n i n d e h a 
v e n s ; L . J . v a u den S t c c n h o v c n , a l d a a r , f 1 5 0 0 ; 2 o . h c t 
v e r w e n v a n den m o l e n i n d e n s t a d s p o l d e r ; A . S c h o u t e n , te 
D u b b e l d a m , f 9 8 . 7 0 . 

s-Hage, 24 M e i : h c t m a k e n en l e v e r e n v a n 1 5 i j z e r e n 
p o m p e n ; H a r m c u s en P e n n i n g , t c H n r l i u g c n . f 1 9 4 4 ; de 
Ijzergieterij d e P r i n s v n u O r a n j e , t c ' s H a g e , ƒ 1 7 6 * 6 , c n 
/' 1 5 0 4 , I I . H o t s , i d e m , ƒ 1 5 1 5 ; D . A . S c h r e d e n c n C o . , t c 
b e i d e n , ƒ 1 4 6 7 . 7 5 . 

Mnustr lcht , 24 M e i : h c t b o u w e n e e n e r n i e u w e s l u i s -
w a c h t e r B W o n i n g h i j d c H o o f d s l u i s d e r Z u i d w i l l c i n s v a a r t tc 
M a a s t r i c h t ; A . V i n k e n , t c M a a s t r i c h t , J 3 7 2 4 . 

Olht i rgcn, 2S M e i : l i e t h o u w e n v a n e e n e n i e u w e k e r k 
n i e t t o r e n ; d e t i m m e r - , l o o d - e n l e i d e k k e r s w e r k c n z i j u g e 
g u n d u n n .1. R . G e r r i t s e n , t e D i e r e n , / 5 7 8 3 ; h e l a r b e i d s 
l o o n v u u h e t m e t s e l w e r k g e g u n d a a u G . .1. K e r k h o f , t e D e 
v e n t e r , ƒ 2 4 1 o . 

Hudclataar l , 25 M e i : h e t b o u w e u e e n e r n i e u w e k e r k 
c n t o r e u , V. H a k k c l i n g , te N o o r d e n . f 3 6 , 6 5 0 : 0 . v a n 
V l i e t J z . . t c U i t h o o r n , /' 3 6 . 0 0 0 ; I ' . H a z e n b e r g , t c K r o m m e 
n i e , J 3 4 , 9 9 0 ; T i m m e r c u l ' u r s t n c r , t c A m s t e r d a m , ƒ 34,938; 
.1. v a n B e e k , t c L i s s e , / ' 3 4 . 3 4 0 : G . H i c i n o u t , t c A n r l a n d e r -
v e e n , ƒ 3 3 , 0 0 0 ; R u i t e r , lc H e e r H n g o w a n r d , /' 3 3 . 0 0 0 ; 
1' . f . B r u g m a n » , t e A l k m a a r , f 3 2 , 6 3 2 ; J . I t u t g c r s , t c A a r l a n -
d e r v e e n , ƒ 3 2 , 3 7 3 . 

Onderdcndnni, 20 M e i : l o . h e t d o c u v a n h e r s t e l l i n g e n 
a a u d e W c t s i n g c r z i j l : .1. J . T i l e r , t e O b c r g u m , ƒ 1 5 2 6 ; 
2 o . i d e m a a n d e S c h o u w c r z i j l : J . I . u b s c n , t e Z u i d w o l d e , 
ƒ 1 1 0 0 ; 3o. i d e m a a u h c t V e r l a a t lc R o l l e n , c n t e O e s t e r -
d i j k s h o r n : K . M o d d e r m a n , t c G a r m e r w u l d e , ƒ 469; 4 o . b e t 
o p g r a v e n v a n d e U l r u i i u u e r O p v a a r t , l a n g ö t V e l l c u : I t . 
M o d d e r m a n , t e W a r f h u i z e n , ƒ 1 2 6 0 . 

Haar l em, 27 M e i : h c t v e r g r o o t e n c u v e r b e t e r e n v a n d e 
h a v e n o p b e t e i l a n d M a r k e n ; a a n g e n o m e n d o o r B . B e u k e n 
k a m p , t c W i e r i n g c u , v o o r / 1 9 , 9 0 0 

Leeuwarden, -s M e i : l o . d e v e r b e t e r i n g v a u h c t 
s t r o o m k a n a a l d c Z w e m m e r , i u d e acni. K o l l u i n e r l a n d c u 
M e u n - k r u i s l a n d : T . H . Lucn, t c W c s l c r m c e r , ƒ 4 1 , 0 0 0 : 2 o . 
h e t d o e n v n n e e n i g e v e r n i e u w i u g e n c n h e r s t e l l i n g e n a a n d e n 
p r o v . L i n d e - d i j k , d e d a a r i n g e l e g e n s l u i s c n b i j b e h o o r c u d c 
s l u i s w a c h t e r s w o n i n g , m e t h e t g e w o o n o n d e r h o u d o v e r 1 8 6 9 , 7 0 : 
,1. I ) . D i j k s t r a , te W o l v e g a , j 1 3 6 9 . 

'a-llngc, lis M e i : d c a a n l e g c e n e r n i e u w e t c l c g r a a l l i j u 
i n a s t i b a l t b u i z c n o n d e r d e n g r o n d c n h e t v e r l e g g e n v a n c e n 
g e d e e l t e d e r t e g r n a l l i j n c n t c G r o n i n g e n ; P . I I . D o p h e i d e , t e 
G r o n i n g e n , / 3 8 4 8 ; C. B o s m n n , tc A r n h e m , /" 2 9 6 4 : R . H . 
D i j k s t r a , t c J o u r e , / 2 0 9 7 ; W . K n i n p s c h r e i i r T z . , t e A m e r s 
f o o r t , ƒ 2 6 6 2 ; J . H . K e i z e r , te L e e u w a r d e n , / 2 4 8 8 ; P . v . 
E s s e n , te H o u t r i j k c n P o l a n c u , / 2 4 5 5 ; M . Z o u d a g t c R o t 
t e r d a m , f 2 3 9 7 . 

Utrerlat, 29 M e i : l o . h c t l e g g e n v u n v i e r k r i b b e n a a n 
d e n r e c h t e r N e d e r - R i j n o e v e r b e n e d e n d e n u i t e r w a a r d g e n a a m d 
d e I t o o d v o c t . M i n s t e i n s c h r i j v e r A . v n u d c W e t e r i n g A z . ; 
t c W o u d r i c h e m , v o o r f 3 2 , 3 0 0 ; 2 o . h c t g r a v e n v a n 5 2 5 
strekkende meter k a n a a l d o o r d i e n u i t e r w a a r d . A a n g e n o m e n 
d o o r W . D e r k s , t c E s c h n r e u , v o o r / ' 1 2 6 ^ 0 . 

Ouderkerk a/d A n i s t c l , 29 M e i : h c t b o u w e n van 
cene b o e r d e r i j , enz., i n d e n K o n d c h o c p c r P o l d e r . A a n n e 
m e r s d c h e e r e n G e b r . S c h i l d e r , t e A m s t e r d a m , v o o r d e s o m 
van f 1 3 , 5 8 9 . 

Maas t r ich t , S I M e i : lo. h c t v e r b e t e r e n van d e toe
g a n g t o t h e t veer t c E l s l o o ; 2 o . d c u i t v o e r i n g van w e r k e n 
a a n d c r i v i e r d c M n a s i n d c g e m e e n t e n E l s l o o , U r m o n d , 
G r e v c n b i c h t c n R o o s t e r e n , i u 5 p e r c e e l e n , voor g e m e e n 
s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g van N e d e r l a n d c n B e l g i ë , i n g e v o l g e 
a r t . 9 van h e t t r a e t a a t van 1 2 M e i 1 8 6 3 . L a a g s t e i n s c h r i j 
ver voor h e t e e r s t e w e r k was d o h e e r T . P r i o n , t c L u i k , 
voor f 8 4 0 0 ; voor h e t e e r s t e p e r c e e l v a u h e t t w e e d e werk , 
d e h e e r d c V r i e s , voor ƒ 2 7 , 3 7 2 , voor d e b e i d e v o l g e n d e 
p e r c e e l e n de h e e r T . P r i o n , t o L u i k , voor ƒ 1 2 , 2 8 0 , t e r w i j l 
d e p e r c e e l e n 4 c n 5 d o o r d e n h e e r S m c c t s , t e R o e r m o n d , 
voor J 1 5 , 1 5 0 , z i j u a a n g c n o i r e n. 

Advertentiën. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BER

GEN OP ZOOM zullen op Maandag den 28 Junij 
1869, 'smiddags ten twaalf ure, ten Raadhuize, 
aanbesteden: 

Het maken eener nieuwe I J Z E R E N 
D R A A I B R U G over de Binnenhaven. 

Het Bestek ligt ter lezing ter Gemeente-Secre
tarie van Dingsdag den 15 Junij nf, en is alsdan 
verkrijgbaar aldaar, op franco aanvrage, tegen 
betaling van 30 Cents. Aanwijzing in loco ge
schiedt op Donderdag den 24*"» daaraanvol
gende , des voormiddags ten elf ure. 

ZEGT HET VOORT. 

T E K O O P : 
Twee Gas-exhaustors met Stoommachines, 

de ééne werkende + 12000 K. E. V . (350 k. 
meter) per uur; 

de andere ± 8000 K. E. V. (250 k. meter) 
per uur. 

Zij zijn in goeden toestand en zijn alleen we
gens vergrooting buiten werking gesteld. 

Te bevragen aan de Nieuwe Rotterdamsche 
Gasfabriek te Kralingen bij Rotterdam, en aldaar 
te zien lederen werkdag van 10—2 uur. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den zevenden Juni 1869, des 

middags te twaalf uren, zal door Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Legden, in tegen
woordigheid der Commissie van Fabricage, op 
het Raadhuis AANBESTEED worden : 

Het bouwen der benoodigde lokalen 
voor eene Meisjesschool (eerste klasse) 
op de Boommarkt aldaar. 

De Teekeningen liggen ter inzage en overne
ming aan de Stads-timmcrwerf, op eiken werk
dag de bestelling voorafgaande, van 's morgens 
tc 10 uren tot 's namiddags te 4 uren, alwaar 
dc bestekken verkrijgbaar zijn gesteld, ad vijftig 
cents. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, op gezegeld papier, onderteckend door de 
gegadigden en hunne borgen, te bezorgen aan 
de Secretarie der gemeente (financiële afdeeling), 
tot op den dag der aanbesteding, 's voormiddags 
van 10 tot 12 uren. 

Verlangde ophelderingen enz. zullen bij den 
Gemeente-architect te bekomen zijn. 

ZEGT HET VOORT. 

BECKER & BUDDIiVGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , OE GENIE, HEN AANLEG 
VAN S r o o n w E O E N 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Falbahvs, Ba-
lusters , Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Graiteekens, A l o ë s , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z ink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
o f zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

HEETWATER VERWARMliXGS-
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H 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, enz. enz. met GARANTIE. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij CtElllt". B. POT, te JElsliout a/d. Kinderdijk 
bij wie reeds.' SOO roeden gemankt zijn vnn verschillende lengten 

tot tl03 Am»!, vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn vnn ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Üitgege/en te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. 5°. 24. 

Verschijnt geregeld Mini Zaterdag lij 
D. A. THIEME te Arnhem. 

Priji Itr 3 mudm franco p.p. / 1 . 6 5 . 

12 Juni 1869. 

I n akmatrl litt mr eei jaargaag. 
tdierl.nlirD loden / -.11 itrfeinu niel 

• l / - . 1 5 ,air zegel cl een I 0 . 

WEEKBLAD voor ARCHTECTEff, IMEHEURS ,PABRIKlUTE]f, 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 Q - z . 

Met medewerking van Dr. T. VAN DOESBUIiGII, C. J. VAU DOORN, D. GROT UK, J . H. LELIMAN, ft LINSE, 8. E. W. ROORDA VAN EÏSINÖA, II. P. VOGEL. 

Voor mejufvrouw de wed. G . J. Blom is in 
dank het navolgende ontvangen: 

Van V. te E. ƒ 2.50 
» H. W. n. R. » A. » 2.50 
» E. V. » H. » 10.— 
» N. » A. » 1 . — 

» Mej. S. > R. i) 3.50 
» Mej. R. » H. » 3.50 
» H. » A. » 5.00 

gezamenlijk bedrag der opgaven, 
voorkomende in de couranten 
van 29 Mei cn 5 Juni j . 1 . . » 45.47 

Totaal ƒ 73.47 
Van deze som is voorloopig een bedrag van 

ƒ GO.— aan de belanghebbende overgemaakt. 
Wij hopen dat alsnog velen iets voor dit doel 

willen bijdragen, waarvan wij in het volgende 
nommer melding zullen maken. 

De Redactie. 
Arnhem, H Juni 1869. 

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

• Op de Hudsonbaan, in Amerika, zijn voor 
korten tijd proeven genomen met houten wielen 
voor de salonwagens. Deze wielen zijn van goed 
rijp olmhout gemaakt en hebben het voordeel van 
buitengewoon duurzaam en veerkrachtig te zijn. 
Zij zijn kostbaarder dan de gewone ijzeren wie
len , doch duren ook acht malen zoolang, want 
terwijl een ijzer rad gemiddeld 50.000 uren gaans 
kan loopen, voordat het moet verwisseld wor
den , kan een houten rad het 400.000 uren uit
houden. 

De houten wielen loopen bovendien minder uit 
dan de ijzeren en de wagens hebben een veel 
zachteron gang. 

— Volgens den Duitschen scheikundige Lands
berg zijn meer dan 90 per cent der stralen van 
de meeste kunstlichten warmtestralen en als zoo
danig niet lichtgevend. Het zonnelicht bevat 
slechts 50°/o warmtestralen. Hij schrijft de on
aangename , pijnlijke uitwerking van kunstmatig 
licht op de oogen aan deze groote hoeveelheid 
warmtestralen toe. Als men de stralen van kunst
licht door aluin of mika (Moskovisch glas) doet 
gaan, worden de warmtestralen onderschept en 
liet licht aangenamer en minder schadelijk voor 
de oogen gemaakt. 

— In eene der jongste zittingen van liet Frank
lin Institute werd eene nieuwe wijze van palen 
in te drijven beschreven. Dc spankracht van 
buskruitdnmp wordt in de plaats van stoomkracht 
gesteld tot het bewegen van het heiblok. Eene 
lading kruit wordt gebezigd, om het blok in de 
hoogte te brengen cn eene andere lading werpt 
het met grooter kracht naar beneden dan het 

zou verkrjjgen door vrijen val. Gewone geweer-
ladingen worden gezegd toereikende te zijn, om 
met een blok van vierhonderd Engelsche ponden 
op deze wijze te werken, en de slagen volgen 
elkander sneller op dan volgens de oude manier. 

— De Britsche Minister van Koophandel Bright 
heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat er ver
anderingen in de inrichting van Trinity House 
worden overwogen, en dat de volksvertegen
woordiging spoedig zal te beslissen hebben of 
niet al de kust- en havenlichten van Engeland, 
Schotland en Ierland onder het toezicht van (én 
persoon behooren te worden gesteld, onderge
schikt aan het ministerie, van koophandel. 

— De onderzeesche telegraafkabel tusschen 
Denemarken • en Liebau (Rusland) werd op den 
5il.n Mei met goed gevolg gelegd door den heer 
W. T. Henley, uit Noord-Woolwich. De geheele 
lengte is ongeveer driehonderd Engelsche zeemij
len in twee secties, de eene van het eiland Moen 
naar Bornholm, de andere naar Liebau. De 
eerste werd in December van het vorige jaar 
gelegd, maar het weder belette de stoomboot 
La Plata, die beide secties aanboord had, zelfs 
te beproeven de andere te leggen vóór de lente. 
Een andere kabel volgens hetzelfde stelsel, die 
gelegd zal worden tusschen Noorwegen en Schot
land, is zijne voltooiing in de fabriek van den 
heer Henley nabij en zou in de maand Mei wor
den gelegd, als het weder het toelaat. 

— Volgens het verslag van den Registrar-
General neemt het getal ongelukken in de stra
ten van Londen in groote mate en snel toe en 
overtreft reeds verre het getal ernstige ongeval
len op al de spoorwegen in het Vercenigd Ko
ninkrijk. 

Verscheidene middelen zijn reeds voorgesteld 
geworden, om de veiligheid te bevorderen van 
voetgangers, wien deze ongelukken overkomen — 
in het afgeloopen jaar meer dan tweehonderd 
doodelijkc gevallen — door voertuigen in de stra
ten. Dc politie heeft reeds veel gedaan, cn dc 
seinen te Westminster kunnen 'ook eenigen dienst 
doen, maar hct blijft dringend noodzakelijk dc 
voetgangers beter tc beschermen bij kruisingen 
van straten. Wij zijn daarom blijde te verne
men , dat de Corporation of the City van Londen 
een ontwerp van den heer Thomas Ivison voor 
stalen bruggen bij ontmoetingen van straten in 
overweging neemt, over welk ontwerp enkele 
ingenieurs en bouwkundigen allergunstigste oor
deelvellingen hebben uitgebracht, zoowel w at de 
sterkte van den bouw als de schoonheid vau het 
geheel betreft. Van straatbruggen, die niet tc 
steil zijn, zal zeker veel gebruik worden ge
maakt door bejaarde, gebrekkige en angstvallige 
personen, en dikwijls door liedsn van beiderlei 
geslacht en van allerlei leeftijd en stand, die 
zich gelukkig zullen rekenen te ontsnappen unn 
de gevaren, waaraan zij blootstaan — zelfs on
der dc bescherming vnn de politic — bij het 
overgaan van punten als Mansion-house, King-

street, Cheapside en honderd dergelijke drukke 
buurten. 

— Het schijnt, dat de bewoners van het He-
melsche Rijk niet zoo gunstig gestemd zijn voor 
spoorwegen en dergelijke voortbrengselen vun de 
Westersche beschaving als wij vóór eenige weken 
mochten onderstellen. Althans in een brief van 
Sir Rutherford Alcock (/ Britsch gezant te Pe
king) aan den Britschen Consul te Shanghai' om
trent den aanleg van spoorbanen en telegrafen 
wordt beweerd, dat, niettegenstaande de belof
ten , door het gezantschap van Burlingame aan 
Europa cn Amerika gedaan, de Chinecsche Re
geering geene zucht tot beschaving volgens Wes
tersche denkbeelden en begeerten toont, maar 
integendeel slechts onder drang en dwang zal 
zwichten voor de volvoering van dergelijke ont
werpen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 4 
Mei 1869, n". 11, is goedgekeurd de gewijzigde 
acte van oprichting van de naamlooze vennoot
schap aNederlandschc Stoomdrukkerij", te vestigen 
te Amsterdam. 

— Men bericht dc volgende benoemingen bij 
den staatsspoorweg: F. de Brouwer van Hogen-
dorp, lid van den Raad van commissarissen en 
voorzitter van de raadplegende commissie; H. P. 
van Heukelom , adviseur; W. Testas, secretaris; 
J. G. W. Fijnje, hoofd-ingenieur, tijdelijk belast 
met het beheer over weg en werken en chef van 
het mouvement; J. W. Stous Sloot, hoold-inje-
nieur, werktuigkundige en chef van de trritir. 

— De aanmerkingen op het adres van den 
Raad van bestuur der Polytechnische school te 
Delft aan den minister van Binnenlandsche zaken, 
die in het nommer van 5 dezer onder de berichten 
uit 's-Gravenhage werden medegedeeld, onder
vinden tegenspraak. 

De hoogleeraar D. Grothe wijst ons op eene 
daarin voorkomende onjuistheid cn ook van eene 
andere geachte zijde worden wij daarop opmerk
zaam gemaakt; wij verineenen onze lezers met 
een en ander in kennis te moeten stellen, daar 
wrijving van gedachten niet anders dan bevorder
lijk kan zijn om de waarheid aan het licht te 
brengen en eene bepaalde overtuiging te vestigen. 

De brief van den hooglceraar luidt als volgt: 
„In hct vorige nommer van dit weekblad wordt 

op pag. 100 over het adres van den Raad van 
Bestuur der Polytechnische school te Delft aan 
'/,. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
aangaande de verplaatsing van het onderwijs in 
de bouwkunde naar dc academie van beeldende 
kunsten, eene critiek geleverd, die ik, wat een 
enkel punt betreft, wenscht te rectiliceeren. 

„Vooraf moet ik opmerken, dat mij de zaak di
rect niets aangaat, dat ik niet partij ben, noch 
vóór noch tegen, dut ik mij ook niet bevoegd 
acht over deze zaak in haar geheel een oordeel 
te vellen. In het auugehualde stuk nu komt eene 
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onjuistheid van het hoogste gewicht voor. Er 
staat op pag. 101: »Herlijn heeft zijne afzonder
lijke oauoAodemi'e, Parijs z|jne école centrale de 
l'architecture, beide in verband met de beeld
houw- cn schilderkunsten, en zoo werkende, dat 
de leerling daar wordt gevormd als man van ver
stand en van gevoel of van wetenschap en kunst." 

»In hoever te Parijs de inrichtingen voor de 
opleiding der architecten cn der schilders en 
beeldhouwers aan elkander verhonden zijn, is mij 
niet bekend, daarover heb ik geen oordeel; maar 
Berlijn is mij van naderbij bekend, ik heb cr 
vele jaren gewoond en weet wat er op dit veld 
omgaat. Berlijn heeft eene academie voor beel
dende kunsten, geheel en al afgescheiden van 
dc zoogenoemde Bauakademie; beide zijn inrich
tingen onder verschillende directie, ook in ver
schillende gebouwen, het eene «Unter den Lin
den" naast de Universiteit, het andere tegenover 
het kasteel nam Werderschen Markt. Do vakken 
van onderwijs mogen in enkele gevallen denzclf-
den naam hebben, zij zijn desniettemin verschil
lend, evenals de leermethode en de docenten; zoo 
leert men bijv. op de zoogenoemde nMalerakade-
mie" de perspectief naar regelen zonder eenige 
wiskunstigen grondslag, daarentegen is hetzelfde 
onderwijs aan de Bauakademie in een nauw ver
band met de beschrijvende meetkunde. Dc leer
lingen van de laatste inrichting hebben hun tijd 
zoodanig bezet, dat hun de gelegenheid ontbreekt 
de schilderacademie te bezoeken ; zij zullen daar 
ook nooit komen dan alleen bij eene tentoonstel
ling van kunstwerken. 

„Zoo is het te Berlijn, zoolang als mij heugt, 
zeker sedert het jaar 1833, toen ik zeifin dc 
gelegenheid was de leerlingen der Bauakademie 
(«Bauschule" noemde men ze destijds) in enkele 
vakken te onderrichten. Ik ben er zeker van, 
dat als men te Berlijn eene vereeniging van ge
noemde beide scholen trachtte tot stand te bren
gen , vooral de architecten daartegen ten sterk
ste zouden protesteeren. Of in het tijdvak van 30 
tot 40 jaren de Bauakademie te Berlijn geene be
kwame architecten heeft voortgebracht, die zoo
wel de kunst in den hoogsten zin van het woord 
als de techniek meester zijn, Iaat ik aan het 
oordeel der mannen van het vak over, en in 
zoover hun de daartoe noodige gegevens ontbreken 
mochten, dan zouden zij die te Berlijn en in de 
meeste groote steden van Pruisen zich lichtelijk 
kunnen verschaffen. 

Delft, 0 Juni 1809. D. GROTIIE. 
De tweede terechtwijzing behandelt dezelfde 

zaak en is van den volgenden inhoud: 
»De uit 's-Gravenhage medegedeelde, in De 

Opmerker van 3 dezer opgenomen beschouwin
gen omtrent het adres door den Baad van Bestuur 
der Polytechnische school tot den Minister van 
Binnenlandsche Zaken gericht, getuigen van zoo 
groote onbekendheid met en anders miskenning 
van den geest van het in het nabij gelegen Dellt 
gegeven onderwijs, dat eene geheel onjuiste 
voorstelling van den toestand van het Bouwkun
dig en Polytechnisch onderwijs in het buitenland 
daarbij niet bevreemden kan. 

»Tot inlichting van den op een dwaalspoor ge-
brachten lezer strekke, dat juist, onder de ter 
weerlegging van den Baad bijgebrachte voorbeel
den , Weenen en Munchen zoo sterk mogelijk 
voor 'sBaads bewering pleiten. 

»Na een langdurig bestaan, op grond van zijne 
ondervinding en nauwgezette overweging, ont
ving de school te Weenen in 18G5, die te Mun
chen in 1868, eene geheel nieuwe organisatie. 

»In Oosteniijk en in Beieren was men het eens — 
aan de Polytechnische school viel de opleiding 
van den architect als taak ten deel. 

«Veilig mag men aannemen, dat de Raad van 
Bestuur — ook waar hij spreekt van eene groot» 
schrede achterwaarts — zijne woorden wel drie
maal overdacht heeft." 

Dc Redactie wacht de verdediging van den 
eersten berichtgever af en behoudt zich voor de 
opleiding van den architect nader te bespreken. 

— Het verslag van dc vergadering van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs, op 10 en 11 
dezer gehouden , kan eerst in het volgende nom
mer worden opgenomen. 

Rotterdam. Op 23 Mei 11. is alhier gepas
seerd de akte van oprichting der Noord-Erabantsth-
Duitsche Spoorweg-Maatschappij, ten deel hebben
de den aanleg en dc exploitatie van den spoorweg, 
van Boxtel over Gennep en Goch naar Wesel, 
om aan te sluiten aan de Hamburger baan van 
den Cöln-Mindener spoorweg, met een zijtak van 
Gennep naar Cleve, — zijnde voor dezen spoor

weg de concessie verleend aan den heer W. H . 
van Meukeren alhier. 

Met het maken der definitieve plannen is cp 
Pruisisch grondgebied een aanvang genaakt, 
terwijl men zich voorstelt reeds in de eeiste 
dagen van September een aanvang te maken 
met den bouw dezer lijn. 

Assen. De rails voor den spoorweg van Mep
pol naar Groningen zijn gelegd van Groningen 
tot nagenoeg ann het Oranjekanaal en er is 
reeds een proefrid gedaan van Groningen naar 
hier en over eenige weken denkt men de rails 
tct Beilcn te hebben gelegd. 

I N G E Z O N D E N . 

OVER RIOLEERING IN VERBAND MET DE 
EISCHEN DES TIJDS. 

Reeds na het lezen vnn een artikel over de 
riolecring der steden, voorkomende in n°\ 30 en 
38 van den vorigen jaargang van De Opmerker, heb 
ik het voornemen gehad, om mijne denkbeelden 
te uiten over de absolute wijze, waarop dc riool-
quaestie door sommigen wordt opgevat, door haar 
alleen ter behandeling nan ingenieurs en archi
tecten over te willen laten, met terzijdestel
ling vnn alle hygiënische en economische belan
gen. Nu echter de heer Hubrecht in het nom
mer van 1" Mei j . l . een stuk over riolecring heeft 
geplaatst, waarin voor een deel dezelfde geest 
doorstraalt, wensch ik mijn voornemen ten uit
voer te brengen. 

De schrijver van het eerste stuk zegt ergens: 
»volgens onze bescheiden mcening is in het al
gemeen een rioolstelsel niets anders dan een 
goed gelegd, op elkander vloeiend buizennet, 
dat het vuil uit eene gemeente wegvoert," en een 
weinig verder: «uit een bouwkundig, evenals 
uit een administratief oogpunt meenen wij ons 
met de waarde voor den landbouw minder te 
moeten inlaten," terwijl de gezondheidstoestand 
geacht wordt reeds gebaat te zijn door den en
kelen wegvoer, hierboven als doel van het riool
stelsel gesteld. 

In deze zinsnede ligt het geheele beginsel op
gesloten, dat ook ten grondslag van het ontwerp 
voor het Londensche rioolstelsel heeft gediend : 
daar waren het ook enkel vragen van verval en 
snelheid, van weg te voeren volumen in zekeren 
tijd, en van de afmetingen der benoodigde af-
voermiddelcn; dc vraag of door den aanleg de
zer werken de openbare gezondheidstoestand in 
gevaar kan worden gebracht, werd geheel bui
ten aanmerking gelaten, niettegenstaande men 
de nadeelen ondervonden had van de vroegere 
inrichtingen, die tot den aanleg van het nieuwe 
stelsel hadden aanleiding gegeven; ook het be
wustzijn , dat er eene aanzienlijke waarde aan mest
stoffen werd prijsgegeven (m< a dacht toen nog 
niet aan bevloeiing) bracht deu wensch niet te 
weeg om ze op eene of andere wijze te behouden. 

Thans, nu men niet alleen met betrekking tot 
den gezondheidstoestand de slechte gevolgen on
dervindt, maar zelfs bespeurt, dat men er niet 
in geslaagd is de stoffen volkomen weg te voe
ren , maar slechts te verplaatsen, wendt men 
zich weder tot de ontwerpen, om middelen tot' 
voorziening te beramen. 

Deze onderscheiden zich voornamelijk door hunne 
kostbaarheid; ten einde dc nadeclige werking 
der gassen te beletten, die zich thans uit de rio
len ontwikkelen, in straten cn huizen, op de 
hoogste punten, waar vroeger ccn veel gunstiger 
gezondheidstoestand heerschtc, stelt Bazalgettei 
voor ze in 2:10 fornuizen met hooge schoorstee-
nen te verbranden: deze zullen eene uitgaaf vor
deren van ƒ 5.520.000 en jaarlijks aan brandstof 
f 2.400.000 kosten. Om verder van dit rioolvuil 
bevrijd te worden, waardoor reeds op het eerst 
aangenomen punt van uitvloeiing banken in de 
Theems zijn gevormd, die de scheepvaart belem
merden, zal men de stollen door eene buisleiding 
tot bevruchting, door bevloeiing van landerijen 
wegvoeren, waartoe de gelegenheid, wegens den 
stank , die zich daarbij ontwikkelt, op grooten af
stand van bebouwde streken, iu dit geval op 
112 kilometers, moet gezocht worden, terwijl 
in tijden, dat de landerijen geene behoefte aan 
be vloeiing hebben, de uitstrooming op dorre 
zandvlakten zul plaats hebben; een middel, dat 
bij den afzonderlijken afvoer van fecalc stollen, 
waarbij men in den voortdurende!! aanvoer uit 
de steden een groot bezwaar heeft gezien, ook 
zou kunnen worden toegepast. 

Het eenige middel dat deu gezamenlyken af

voer-van-alle-vuil-maunen, na al hun spoelen 
en stroomen overblijft, is dus hetgeen door de 
voorstanders van den afzonderlijken afvoer der 
fecale stoffen reeds werd voorgesteld: desinfectie 
door vermenging in de aarde, terwijl de eerste 
bovendien nog zorgen moeten voor een behoor
lijken afvoer van het overtollige water dat, wat 
men ook moge beweren, lang niet vrij is van 
organische stoffen. 

Ten einde het betrekkelijk voordeel eener zoo
danige bewerking na to gaan , is het voldoende 
op te merken, dat voor de bevloeiing der lan
derijen eene jaarlijksche hoeveelheid per bunder 
gevorderd wordt van 20O0O kub. e l , de uitwerp
selen bevattende van 500 personen en ander 
vuilnis, tot op HO kan per persoon en per dag 
met water verdund, terwijl de hoeveelheid stik-
stofhoudende bestanddeelen, die volgens Staring 
tot bemesting van een bunder gronds gevorderd 
worden, aanwezig zijn in de versche excreta 
van slechts 10 personen. 

Het gewicht der aan te voeren meststoffen be
draagt in het eerste geval minstens 20,000,000 
kilogr.; in het tweede slechts 286. 

Wanneer men nu dit rioolvuil, waarvan de 
kostbaarste bestanddeelen door ontbinding in de 
riolen, bevorderd door vermenging met water, 
zijn verloren gegaan, nog zoodanige waarde 
toekent, om het met voordeel te kunnen gebrui
ken, welke grootere voordeelen zullen er dan 
niet genoten worden hij het gebruik der versche 
fecale stoffen voordat cr iets van hunne waarde 
is verloren gegaan. 

Wanneer men nu die stoffen verzamelt voor
dat de ontbinding cenigen voortgang heeft ge
maakt, dan belet men te gelijk de schadelijke 
gasontwikkelingen, die de openbare gezondheids
toestand in gevaar brengen, en men verschaft 
aan den landbouw eene meststof, die de grootste 
waarde bezit, omdat in haar gebruik aan de 
aarde de bestanddeelen teruggegeven worden, 
die er in het voedsel aan zijn ontnomen, waar
door uitputting van den akker wordt voorkomen. 

Op deze beginselen berust het dubbele riool
stelsel. 

Wat er in het algemeen omtrent het gebrek 
aan waarde van rioolstoflen wordt aangevoerd, is 
waar, voor zooverre het betrekking heeft op 
den inhoud van beerputten en riool kolken in 
den toestand, waarin wij het tot nog toe alleen 
kennen. De ongunstige uitslag van alle proefne
mingen tot vermenging of bereiding daarvan ge
nomen, nadat de kostbaarste bestanddeelen reeds 
zijn ontvlucht, leveren een duidelijk bewijs, dat 
men op het rechte tijdstip het rechte middel 
nog niet heeft toegepast, om het volle genot te 
kunnen trekken van de waarde, die men weet, 
dat zij in veischen onvermengden toestand be
zitten en hetgeen bestaat in de dagelijksche ver
wijdering dei stoffen onmiddellijk na hunne vor
ming en hunne vermenging met aarde in den akker. 

Een dubbel rioolstelsel met afzonderlijken af
voer der fecale stoffen is dus het eenige middel, 
waardoor men voldoet aan alle natuurlijke éi-
sclien, die in verband met den afvoer van alle 
vuilnis teu behoeve van de openbare gezondheid, 
den landbouw en de schatkist kunnen worden 
gesteld. 

Waarom men hier niet toe overgaat, is geen 
raadsel. 

Men verlangt te veel van het stelsel, om in 
bestaande gebrekkige toestanden op eenmaal ver
betering te brengen. 

Men denkt af te stuiten op de tegenwerking 
en den onwil der ingezetenen bij den aanleg der 
toestellen en bij het doen in acht nemen der in 
verband inet de toepassing van dit stelsel noo
dige maatregelen van huiselijke politie. Men is 
nog te weinig overtuigd van de deugdelijkheid 
van het stelsel, om krachtige maatregelen te ne
men, waartoe bij gemeentebesturen de wettige 
bevoegdheid bestaat, teu einde dien tegenstand 
tc overwinnen. Men stelt zich de bezwaren te
gen den aanleg der toestellen alleen voor met 
betrekking tot de oude, dicht- en onregelmatig 
gebouwde gedeelten der steden, waar de toepas
sing toch niet dan iu een uiterst geval zou be-
hooren plaats te hebben, maar waarvan het tijd
stip telkens wordt verschoven, omdat men ver
zuimt gebruik te inaken van de gelegenheid, om 
ondervinding op te doen door den aanleg in 
nieuwe in aanbouw zijnde gedeelten, waar de 
elders bestaande bezwaren niet van kracht zijn ; 
men gaat voort ook aldaar de bestaande gebrek
kige toestand, waarvan men de nadeelen onder
vindt, uit te breiden en te bestendigen, in plaats 
van ze te bestrijden, maar waarvoor men zich 

laat afschrikken door vrees voor bezwaren door 
technici geopperd, die met locale kennis ge
wapend, zich uitsluitend het recht toekennen 
e e n e uitspraak te doen, terwijl den raad van 
„icer verlichte mannen ten gunste eener toepas
sing wordt in den wind geslagen. 

Er bestaan in enkele steden van ons vaderland 
.roede rioolstelsels, maar waarbij de fecale stoffen 
„iet in de riolen worden toegelaten; hunne wijze 
v a n bewaring, meestal in beerputten, vindt hare 
oorzaak in de waarde, die de stoffen , zelfs in den 
vergevorderden staat van ontbinding, waarin zij 
verkeeren en vermengd met andere bestanddee
len , voor den landbouw hebben , in streken, waar 
gebrek aan mest bestaat; wat er voor betaald 
wordt is uiterst gering. Alleen in Groningen 
wordt de afvoer van fecale stoffen met voordeel 
gedreven, dewijl men ze spoedig na de vorming 
verwerkt; de wijze, waarop dit geschiedt, is echter 
voor verbetering vatbaar. 

Londen is tot nog toe de eenige groote stad; 
waar een volledig spoelstelsel is uitgevoerd, vol
ledig voor zooverre het overeenkomt met de denk
beelden van dc meeste ingenieurs omtrent deze 
zaak, maar hoogst onvolledig en gebrekkig in 
zooverre het beantwoordt aan de eischen, die men 
thans, ten gevolge van meerdere kennis en be
schaving, het recht heeft te stellen. 

Hoe men het ter navolging kan aanbevelen, is 
onverklaarbaar. 

Het practische Engeland heeft in dit geval be
wezen niet zeer practisch te zijn geweest, daar 
het voorgestelde doel nog niet is bereikt, en 
men bij dc toepassing der maatregelen, die thans 
genomen zullen worden, om de moeielijkheden 
te overwinnen, die men ondervonden heeft, maar 
waarop men niet gerekend had, geen grooter 
kans van welslagen bestaat dan men bij den aan
leg van het thans uitgevoerde stelsel had. 

Het zal te bezien staan of de bevloeiinginc-
thode aan de verwachting zal beantwoorden; tot 
nog toe heeft onder anderen te Croydon het pro
duct in niets anders bestaan dan zaaigras, terwijl 
door Liebig het bevruchten der Moplin Sands, 
door bevloeiing met het Londensche rioolvuil, 
als onzinnig is afgekeurd. In Glasgow, waar de 
heeren Baterraan en Bazolgette tot den aanleg 
van een kolossaal spoelstelsel met bevloeiing heb
ben geadviseerd; dat /' 1.500,000 zoude kosten en 
in 6 jaren tijds voltooid zijn, heeft men na rijpe 
overdenking van de uitvoering afgezien. 

Het zal cr misschien toe leiden, dat men lang
zamerhand, van achteren beginnende, tot betere 
begrippen zal komen en van een verschillend 
hoofdbeginsel uitgaan, nu do voorstanders van 
bet spoelstelsel reeds nolens volens eenige hoofd
trekken van het stelsel van afzonderlijke verza
meling der fecale stoffen tot de hunne maken. 

Almelo, 12 Mei 1869. 
B. M A A S GEESTERANUS. 

VICTORIA- H6TEL TE ROTTERDAM. 

Zaterdag 22 Mei opende de heer J. C. Tijssen 
een nieuw gebouwd »Hótel" van den eersten 
rang. 

Ik was in de gelegenheid dit gebouw, hetwelk 
door en voor rekening der heeren architecten 
en timmerlieden A. Van der Pot en Zoon alhier 
gesticht werd, te bezoeken. Door dc beschouwing 
er van, was de indruk, met betrekking tot de 
samenstelling, indeeling en meubilcering, zoo 
gunstig, dat ik mij niet weerhouden kon eene 
korte beschrijving er van te geven en die aan 
u, mijnheer de Redacteur, op te zenden in de 
hoop, dat gij ze waardig mocht keuren tot op
name in de kolommen van uw weekblad «De 
Opmerker". 

De grondvorm van het gebouw is een recht
hoekig trapezium, waarvan de basis is 11 el, de 
lange zijde 19.50 el en de korte ongeveer 15 
e ' . Ofschoon die vorm veel moeielijkheid ople
vert voor eene doelmatige indeeling, moet ik al 
dadelijk tot eer van de ontwerpers en uitvoer-

van het plan zeggen, dat zij in de over
winning daarvan gunstig geslaagd zyn, want 
al de vertrekken zijn zoodanig gerangschikt, dat zij 
V|erkant zijn, of den vorm van andere regelmatige 
Welhoeken hebben verkregen. Hiertoe heeft echter 
"eel ten gunste bijgedragen, dat het gebouw aan 
wie zijden door den openbaren weg begrensd is. 

He hoofdfacade staat aan het Willemsplein, 
V* de daaraan gelegen vertrekken bieden over 
"aas, Boompjes en Leuvehaven een afwisselend 
aspect, dat inderdaad fraai mag worden genoemd. 

In Hollandschen baksteen is bet gebouw opge
bakken en de drie gevelmuren langs dc straten 

zijn met eene laag Portland cement overtrokken, 
waaraan de kleur van Bentheimer steen is gege
ven. Hoewel wij met het gebruik van dit fabri
kaat voor nieuwe gebouwen, vooral in eene stad, 
niet bijzonder ingenomen zijn, pleiten voor dit 
geval, twee voorname redenen, die wellicht ons, 
evenzeer als de ontwerpers, tot de aanwending 
cr van zonden geleid hebben, en wel eerstens, 
omdat het gebouw in het ongunstigste ty'dpork 
van dit en het voorgaande jaar, — in September 
werd er een aanvang medo gemaakt — is moeten 
worden opgetrokken, en ten anderen, omdat dc 
heer Van der Pot jr. dc voortreffelijkheid van 
het fabrikaat der heeren Dijckcrhoff en Zonen te 
Biebrich, waarvan hij hoofdagent voor Nederland 
is , bij wijze van staal, heeft willen ten toon stellen. 

Aan den voorgevel van het gebouw, ter hoogte 
van de eerste cn tweede verdieping, zijn flinke 
balkons aangebracht, die door middel van ranke 
kolommen van vierkanten vorm aan elkander 
zijn gekoppeld. 

Eene rondgaande kroonlijst, met krachtig spre
kende consolen van gebakken aarde omvat en 
versiert wijders het vijf verdiepingen hooge ge
bouw. 

H?t geheel, zoowel van buiten als van binnen 
verschaft de overtuiging, dat de ondernemers van 
dezen bouw als hoofddoel gesteld hebben iets 
degelijks tot stand te brengen en dat voordcelige 
speculatie daarvan ver verwijderd is gebleven. 

Het gebouw door brcedc dubbele deuren bin
nentredende, treft men eene vestibule met 5 tre
den aan, leidende naar dc bel-étage. Dc vloer 
daarvan, met zijne wanden tot op zekere 
hoogte, is bekleed met platen van Escozijnschcu 
steen, terwijl dc vloer van den aangrenzenden 
corridor, met gekleurde steenen als parket ge
werkt is en ceu frisch en sierlijk aanzien geeft. 

Op de bel-étage bevinden zich eene groote en 
kleinere eetzaal, een buffet, met spijzenaanvocr-
koker daar naast, benevens eene entrée-kamer 
en een lokaaltje, ingericht tot berging van linncn-
en tafelgoed. De wanden der groote eetzaal zijn 
stuc-marmer bewerkt en het plafond is er op in
gericht, om later fresco geschilderd te worden. 

Indien de hótel-houder zijne aan te bicden 
spijzen even smakelijk zal weten te bereiden als 
dc zoal smaakvol is ingericht en gemeubileerd, 
dan zal het hem zeker niet ontbreken aan lief
hebbers voor zijn table-d'hóte. Van deze étage 
begaven wij ons naar de eerste, tweede en derde 
verdieping, langs een' breeden, gemakkelijk be-
khmbare trap, met cirkel-vormige, met leuning 
en lusters versierden binnenboom, waarin een 
wijd gat is gehouden tot lichtschepping voor de 
aan de trap gelegen portalen, hetgeen plaats 
heeft door eene glazen lantaarn, in de richting 
der schuinte van het dak, waaronder, op vol
doende hoogte boven den zoldervloer, een ho
rizontaal raam, doelmatig ingericht, is aan
gebracht. 

Achtereenvolgens bezochten wij op de drie 
genoemde verdiepingen meer dan twintig ruime , 
luchtige logeerkamers, de cene al keuriger ge
meubileerd dan de andere, alle voorzien van von-
kelnieuwe mahoniehouten ledikanten met balda
chins, stoelen en canape's met veeren zittingen, 
waschtafels met dubbel montuur en al wat denk
baar is, om met recht comfort genoemd te kun
nen worden. 

Op den zolder zagen wij verschillende dienst
bodenkamers , benevens bergplaatsen voor bcd-
degoed en andere in voorraad aanwezige benoo-
digdheden. 

Voordat w|j het gebouw verlieten, vertoefden 
wij nog eene wijle in de kelderverdieping, die 
geheel voor den dienst is ingericht, 

Eene groote keuken met bijkeuken, wijnkel
ders , vertrekken voor provisie, berghokken enz. 
zijn daarin aanwezig; zonder twijfel mag deze 
als de meest kostbare van het geheele gebouw 
worden aangemerkt, hetgeen moet toegeschre
ven worden aan de omstandigheid, dat de vloer 
daarin ongeveer 1.50 cl lager ligt dan het wa
ter somtijds in de Maas kan stijgen. Dienten
gevolge zijn tot wering van dien vijandelijken 
indringer al de zich daarin bevindende vertrek
ken van omgekeerde gewelven voorzien, waurover 
ongeveer 0.40 el dikte metselwerk in kruisingen 
van klinkers in sterke tras is aangebracht, ter
wijl de wanden allen evenzeer tot de noodige 
hoogte met gelijksoortig materiaal kruisgewijze 
beklampt zijn. 

Inderdaad, de heer F. Dekker, onder wiens 
leiding de metselwerken van dit gebouw tot 
stand kwamen, heeft bij al hetgeen, waarop hier 
ter stede als fraai en deugdelijk metselwerk van 

zijne hand kan worden gewezen, weder opnieuw 
het bewijs geleverd, dat hij meester is in zijn vak. 

Na nog vermeld te hebben , dat een op den 
zolder geplaatsten reservoir, welke door eene in 
de kelderverdieping zich bevindende perspomp 
gevuld wordt, al dc verdiepingen van water 
voorziet, op elke verdieping ruime privaten zijn 
gemaakt, dat elk der kamers en zalen eene lucht
drukbei heeft met algemecnen indicatcur, eindi
gen wij dit opstel, u , mijnheer de Redacteur , 
voor het geval van plaatsing, bereids onzen dank 
daarvoor aanbiedende. 

Rotterdam, 26 Mei 1869. B. 

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

Haandag, 14 Juni. 
VIaast rit-lit, ten 10 ure, aan het prov. beatuur : de 

uitvoering van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 
gebouwen vau het provinciaal gouvernement aldaar. 

Utrecht, ten 10 ure, in het gebouw voor kunsten en 
wetenschappen.- lo. bet verbeteren der aarde- en metsel
werken van het fort aan de Blaauwkapel; 2o. bet doeu van 
verbeteringen aan het verdedigingswerk tc Vreeswijk. 

's-Hage, ten 111/, ure, aan het prov. bestuur: bet on
derhoud van- en het doen van herstellingen aan het gebouw 
van 's Rijks hoogere burgerschool te Gouda, te rekenen van 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot den 31 
December 1869, benevens het maken eu leveren van eenige 
schoolmeubclen. 

Zuldhorii, ten 12 ure, in het Hegthuis: het afbrekeu 
van een oud gebouw en het rergrootcn eu vertimmeren van 
eene heerenbehuizing. 

't Loo , (bij Apeldoorn), ten 1 ure , door den rentmees
ter van het Kroon-domein: het docu van eenige herstelliu-

!en aau dc bouwhoeven Hullemansgoed, Aisclt en Udde-
ermecr. 

Kampen , ten 1 ure, op het raadhuis: do leveling vau 
60,000 stuks vlakke straatklinkers. 

Wolvega , bij Sickeuga: het bouweu van ecu hoerenhuis 
te Wolvega. 

IloogebeIntuin, (Friesland): het bouwen van cene pas-
torij, met bijlevering der materialen. 

Dinsdag, la> Juni. 
Ktten , (Noord-Brabant), ten 11 arc, door het heem* 

raadschap van dc Mark en Dintel, bij J . Rocls, in de 
Vrachtkar: lo. het verrichten van eenigc vernieuwingen eu 
herstellingen aau dc herdichtingswerken van dc rivier de 
Marken Dintel; 2o. het wegnemen door middel van uitbag
gering van onderscheidene verzandingen of ondiepten in ge
melde rivier; cn 'lo. het vegen of schoonmaken derzelve ; 
ter lengte van ruim 28,080 meters. 

Willemstad, ten 11 ure, in het wachthuis bij de Wa
ter pourt: het maken van een zinken dak op het verdedig
baar gebouw, iu de Redoute aan dc Dovensluis nabij Wil
lemstad, 

Amsterdam, ten 12 ure, iu het Burgerweeshuis: het 
reconstrueeren van eeu schcpi-ud tot vijzelmolen, benevens 
het éénjarig onderhoud van écu Bcheprad eu twee vyzelmo-
lens, twee polderhuizen met dcrzclver overhalen en één stoom
gemaal, behoorende aan de Sloter Binnen- en Middelveldsche 
gecombineerde polders. 

Woensdag, IS Juni. 
Aalsmeer, ten 12 ure, teu gemecutehuizc: het ver

groeien van een schoollokaal, alsmede eenige nadere werkeu 
aau schoolgebouwen. 

Kalium, (Groningen), ten 12 ure, bij deu heer Eskes: 
den aanleg van ongeveer 1025 meters en het verzwaren van 
ongeveer 840 meters lengte buitenpolderdijk, tot 3.60 el 
hoogte boven velzee, benevens het maken van een duiker, 
nabij de Dockumer nieuwe zijlen. 

Zlerlkiee, ten 12 ure, op het raadhuis: de vernien-
wings- en herstellingswerken der gemeente Zierikzee, met 
het gewoon jaarlijkse!: onderhoud. 

Donderdag, 17 Juni. 
Haarlem , ten 'iure, aau het prov. bestuur: het bou

wen eener «int vangers- eu opzichterswontng en het doen van 
verdere werkzaamheden hij dc Willemsluüen aan het Noord-
hollandsch kanaal. 

Vrijdag, 18 Juni. 
\t-ii/.en , ten 10 ure, door de genie: het onderhoud 

dtr zeeweringen. 
/wolIe , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het ver

nieuwen van de rijksbrug over de Regge nabij Goor, en het 
vervangen van zes houten duikers door steenen duikers, alle 
gelegen in deu grintweg van Zutfeu naar Goor, in twee per
ceelen en massa. 

tiranlngen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: liet uit
roeren vau eenigc werkzaamheden aau- en tot 31 December 
1871 onderhouden van de Rijks-kweekschool voor onderwij
zers te Grouingcu. 

'a-Hage, ten 12 ure, aan het bureau der directie vau 
de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: de uit
breiding van den boveubouw op het stations-emplacement t e 
Tilburg. 

Zaterdag, IB Juni. 
Leeuwarden, ten 11 ure, iu het gemeentehuis: het 

afdammen, droogmaken cu slatten van deJelsuinervaart. 
stellagen, ten 12 ure, iu het raadhuis: het maken van 

vier gedeelten grintweg, ter lengte van p. ui. 4300 strek
kende ellen. 

Utrecht, teu 2 ure, aan het prov. be-.taur: het onuia- . 
keu eu begrinden van een gedeelte vau den Gooijerdijlc eu 
den weg laugs de Laugbroekerwetcring. 

Maandag, 21 Juni. 
Kapelle, (ouder Nicuwerkcrk), ten 6 ure, bij J . I'l, 

Droogendijk: het maken van ruim 6000 vierk. ellen glooiing 
van gesortcerdeu Vilvoordschea steen, met de daartoe ge
vorderde leverautien. 

'a-Hage, ten 11VS ure, aan het prov. bestuur: het 
bouwen van een bazaltmuur aan de oostzijde vau den Schut-
kolk van de sluis aan den Arkelsehen dam, behoorende tot 
de werken van het Zcderikkanaal. 

Dlnadag, 22 Juni. 
Aaaeu, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: het verrich-

teu vau eenige ouderhoudswerkeu aan het gedeelte van het 
Mcppelcrdiep, gelegen iu de provincie Drenthe, 
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WoeiifldJifr, IS Juni. 
Maastricht, ten It ure: het afbreken vau den gemet-

sclden tambour bij sluis 5 in het kanaal naar Luik, ten be-
hoeve der ontmanteling van de vesting. 

IJSH el monde, ten 4 ure, in den Ilollaudscheu tuin: lo. 
het maken der gebouwen en schoorsteen voor het te stichten 
stoomgemaal in dien polder; 2o. het leveren eu in werking 
opleveren der daartoe benoodigde werktuigen. 

Donderdag, 94 Juni. 
'a-Hertogenboirh, ten f i ure: ten raadhuize: het uit

voeren van werken aan dc gebouweu voor dc Rijks hoogere 
burgerschool te VBosch, benevens het maken, leveren cn 
plaatsen van het benoodigde meubilair voor dc inwendige 
inrichting tot school met vijfjarigen cursus. 

11 mi r iem, ten 2','2 ure, aan het provinciaal bestuur: 
eeuige werken tot voorziening der boorden vnn het Noord' 
Hollandsen kanaal, iu 4 perceelen. 

Zaterdag, Xft Juni. 
Tholei,, ten IS ure, hij N . 1>. Pache Augustijn: bctbc 

dijken der schorren, met dc daarbij behoorende werken. 
Haandag, 29 Juni. 

Bergen-op-Zoom. ten 11 ure, op het raadhuis: het 
maken eener nieuwe ijzeren draaibrug over dc binucuhavcu. 

Woendag 30 Juni. 
IJ ie nd Ij ke, ten 11 ure, in dc Gotuleu Leeuw: het 

verbeteren en met keien bestraten van den weg, Innuendo 
van Waterland kerkje tot aan de Belgische grens, ter lengte 
van ongeveer 4000 ellen. 

Donderdag, 1 Juli . 
'••Hage i ten 12 nrc, teu dienste der staatsspoorwegen 

door cu aan het ministerie van binnenl. zakon : het innken 
van een gebonw tot koperslagerij, wetaalgictcrjj, enz. en 
van eenige andere inrichtingen tc Tilburg. 

'a-llage, ten 12 ure, aan het miuisteric van binnenl. 
zaken: het maken van jaagpaden en kribben iu de Waal, 
eu verdere werkcu in verband met dc spoorwegbrug bij 
Bommel. 

Afloop van aanbestedingen. 

Middelburg. 29 Mei : het uitvoeren van eeuige werken 
aau den steiger te Kortgeue; aangenomen doorO.Bennckcr, 
te WisBenkerke, voor / 800. 

Zwolle, 2§ Mei: het daarstellcn van een gebouw, ten 
dienste van het prov. bestuur en het afbreken vau eenige 
aldaar aanwezige gebouwen; ingekomen 9 biljetten, wanrvau 
het laagste ad / 16,245, van R. Schutte, tc Zwolle. 

Oudenboach , SI Mei : het bouwen eener heerenhui-
zïnge; van de 5 inschrijvers was de laagste A. B. Pilaar, te 
Bergen-op-Zoom, voor f 19,888.88. 

a-Hage, 31 Mei: het vervangen van eeu gedeelte sloot 
bij de Frederikskazernc, door een riool; aangenomen door 
K, F. van Malscn , aldaar, voor ƒ 1686. 

Delft, 1 Juni: dc vernieuwing van de brug over de 
Voorstraat, tegenover de Vischstccg; aangenomen door P. 
van der Horst, aldaar, voor /' 2650. 

Grootebroek, 1 Juni: het bouwen eener parochiale 
school met onderwljzerswoning; minste inschrijver J . Hof
land, te Grootebroek, voor / 9078. 

Rotterdam, 1 Juni: lo. . herstellingen van maas- eu 
•>eli mn hoofden : W. Romcijn, tc Me uwer kerk a/d Usel, 

ƒ 430; '2II. het onderhoud van de Groenewegschen molen: 
dezelfde, ƒ 190; 3o. dc levering van zwaar timmerhout, in 
3 perc; 1 pens., A. v. Stuik en Zonen, j 214; 2 perc., 
J. K. van der Torren, te Zuid-Waddinxveen, J789; 3perc* 
A. de Jongh en Zn., te Gouda, ,/ 309 ; 4o. het herstellen 
van defecten aan Schielandsdijk, iu 10perc.: 1 perc., A.van 
Staveren, te Krimpen ajd. Usel , ƒ 690; 2 perc., Corn. La* 
gewaardt, tc Capelle a/d JJsel, ƒ 90; 3 perc., A. Mudde, 
te Lekkerkerk, / 7 0 ; 4 perc., A. H. Docters v. Leeuwen, te 
Ouderkerk a/d Usel , ƒ560; 5 perc., A. Mudde, / 340; 6 

B:rc., W. de Waard, te Ammerstol, f 110; 7 perc.. A, H. 
octers van Leeuwen, f 250; 8 perc., Corn, de Vries, tc 

Ammerstol, f 630; 9 perc., A. Schcijgroud, te Goude
rak, ƒ 260; 10 perc., W. dc Waard, f 130; 5o. de ver-
zwaring aan de Reserfboezcm: W. dc Waard, te Ammerstol, 
ƒ 2950. 

Leeuwarden, 2 Juni: het maken van riolen; aanne
mer van perceel 1, riolen bij den Knvallcriestol, A. J . Fed-
dema, aldaar, voor /' 968 en aannemer van perceel 2 , rio
len bij het Jacobjjner Kerkhof, dezelfde, voor / 1212. 

'•-Hage, 2 Juni: het noordwaarts verbrecden van het 
onderhanden kanaal door deu hoek van Holland, voor de 
verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. Van 
dc negen voor deze besteding ingekomen biljetten was het 
minste dat van den heer J . vnu Haaften, tc Sliedrceht, 
voor / 127,000. Dc hoogste inschrijving was van/206.000. 

Haarlem, 3 Juni: het verbeteren en het tweejarig on
derhoud van het paviljoen Welgelegen; aannemer 1). A. 
Braakenburg, tc Haarlem, voor / 22,990. 

Zaandam, 3 Juni : dc gewone herstelliugeu cn oudcr-
houdswerkeu aan dc zeedijken cnz., in 3 perc; perc. ABsen-
delft, J . Blesgraaf, tc Marken , ƒ 1748; perc. Westznan , 
J. Legnit, te Zaandam , ƒ 3300 ; perc. Oostzoan, J . Visser, 
te Marken,/3600. 

Edam, 3 Juni : het verrichten vau verschillende werk
zaamheden aan deu Zuidpolder-Zecdijk: D. Schouten, tc 
Nibbixwoud, /' 6000; D. Bcuuder, tc Scharwonde, ƒ 6000; 
J. Tool, tc Wognnm, f 500 n; P. Maijon, tc Bovencarspel, 
ƒ 4900; K. dc Hart, te Schardam , /' 4600; II. Kobcs, tc 
Hoorn, f 4500; C. Blankcvoort, te Monnikendam, ƒ4600; 
J. Has, te Voleudam, 1 4200; gegund aan K. dc Hart, te 
Schardam, voor f 3600. 

'•-Hage, 3 Juni: het doorgraven vau den zeedijk 
voor dc uitwateringssluis bewesten Vlissingen, cn het bou
wen van eene slmswachterswoning cn do daartoe behoorende 
werken; minste inschrijver dc heer Wisse, tc Zaamslag, 
voor ƒ 86,000; voorts het voortzetten der afsnijding van de 
Maas bij Crevecoeur; minste inschrijvers de 1111. van de 

... Velde en Visser, te Slicdrecht, voor ƒ 377,000. 
' \ T ^ S Schiedam, & Juni: het maken vau eene ijzeren draai-

/ \k%*Jm\\ ^rug over dc Schie, iu de plaats van dc houten brug al-
f 'r l*^^*4b! < * n a r * Deminste inschrijver was dc heer G. H. Broekman Lz., 

/ ') + 1 i t 6 Amsterdam , voor de som van ƒ 77Ü8, aan wien hetwerk 
f pok is gegund. 

1(£ ^Ji-s^'i Arnhem, O Juni: lo, het graven en metselen van ecu 
V/" x f l S i H Q Jiwrwelfd riool, overdekt kanaal cn rollaag: ingekomen 9 
\ r - > i ? " * .**{MJetteii. Minste inschrijver was de heer W. van der Heij-

\ V Ü r » | fvV/Uen, tc Arnhem, voor ƒ 3900; 2o. het verdekken van het 
^ ^ £ ^ ^ - ^ * f l i q k e u dak van het gebouw MusisSacrum: ingekomen 5 bil-

S^/^otte&v terwijl de laagste inschrijver was de heer J . Ouck, 
)--\ ."'te^rfScm, voor / '374; 3o. het inrichten voor passanten-
'j ; * ̂ uJiiSüirhet voormalige bcstcdcliugeuhuis; iugekomen 9 bil-

y j e u t i i ; ' Minste inschrijver wns dc heer Joh. Amersfoort, te 

v.iindff^'voor
 f 2 4 4 4 1 

Advertentiën. 
Bestuur der Registratie en Domeinen. 

ONTMANTELING 
OER 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Woensdag 23 Junij 1869, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute zaal in het Comedie 
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
Het sloopen van den gemetselden 

tamboer bij sluis n». 5 over het K a 
naal naar L u i k aan de Vissohermaas 
te Maastricht. 

De Inschrijvingsbilletten moeten zijn ingerigt 
als bij het bestek is voorgeschreven en moeten 
uiterlijk des morgens vóór 11 ure van den dag 
der besteding worden ingeleverd, op de in het 
bestek bepaalde wijze. 

Het bestek ligt ter inzage ten burele van den 
ondergeteekende, en aan de kantoren van de 
Ontvangers der Registratie en Domeinen te Venlo, 
Roermond en Maastricht en is aan laatstgenoemd 
kantoor tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar; 
de teekening zal tot den dag der aanwijzing alle 
werkdagen ter inzage liggen in de Directie keet 
buiten de St. Pieterspoort of aan de voormalige 
Brusselsche poort van 9—12 en van 2—6 ure. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag den 21 Junij 1869 des vooriniddags 
ten 10 ure. 

Maastricht 10 Junij 1869. 
De Directeur de Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

AANBESTEDING 
DER 

Bedaking van een Schor. 
Het BESTUUR der AMBACHTSHEERLIJKHEID 

van Vossemeer en Vnjberghe, zal op Zaterdag 
den 26 Juni 1869, des middags ten 12 ure, 
in het Logement van den Heer N. D. PACHE 
AUGUSTIJN te Thalen, ten overstaan van den No
taris Mr. T. A. WAGTHO, in het openbaar bij 
enkele inschrijving aanbesteden: 

Het B E D I J K E N D E B S C H O B B E N , 
behoorende aan voorzegde Ambachtsheerlijk
heid, gelegen tegen de Eendrachts- en Hee
renpolders, Gemeente Nieuw Vossemeer, 
Provincie Noord-Brabant, met de daarbij 
behoorende werken, bestaande in het leg
gen v a n een D i j k , ter lengte van 1200 
meters, en het daarstellen van een 
Uitwateringssluisje. 

De Bestekken zullen ter lezing liggen op alle 
plaatsen, waar zulks voor de Waterstaats-bestek
ken te doen gebruikelijk is; torwijl Bestek en 
Teekeningen ter inzage liggen bjj den Opzigter 
der Waterstaat A. C. HAARTSEN te Tholen, bij 
wien, evenals bij den Rentmeester der Heerlijk-
lijkheid voornoemd te Tholen, de vereischte in
formation en inlichtingen zijn te verkrijgen, zul
lende de aanwyzing op het terrein plaats hebben 
den 19 en 23 Juni te voren. 

De inschrijvingsbilletten moeten worden inge
leverd op den dag der besteding, des middags 
ten 12 ure. 

Exemplaren der Bestekken zijn tegen betaling 
van 50 Cents per stuk op franco aanvragen 
verkrijgbaar ten kantore van den Notaris Mr. 
WAGTHO, te Tholen. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EX WETHOUDERS VAN BER. 

GEN O P ZOOM zullen op Maandag den 28 Junij 
1869, 'smiddags ten twaalf ure, ten Raadhuize, 
aanbesteden: 

Het maken eener nieuwe I J Z E R E N 
D R A A I B R U G over de Binnenhaven. 

Het Bestek ligt ter lezing ter Gemecnte-Secre-
tarie van Dingsdag den 15 Junij af, en is alsdan 
verkrijgbaar aldaar, op franco aanvrage, tegen 
betaling van 30 Cents. Aanwijzing in loco ge. 
schiedt op Donderdag den 24'"° daaraanvol. 
gende, dos voormiddags ten elf ure. 

ZEGT HET VOORT. 

T E K O O P : 
Twee Gas-exhaustors met Stoommachines, 

de Mie werkende ± 12000 K. E. V . (350 k. 
meter) per uur; 

de andere ± 8000 K. E. V. (250 k. meter) 
per uur. 
, Zij zijn in goeden toestand en zijn alleen we
gens vergrooting buiten werking gesteld. 

Te bevragen aan de Nieuwe Rotterdamsche 
Gasfabriek te Kralingen bij Rotterdam, en aldaar 
te zien iederen werkdng van 10—2 uur. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen , Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters, Vent i la tors , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, A loës , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z ink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gaztoestellen in alle soorten. 

BECKER &, BTJDDINOH 
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 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. 

J. W. WOLFF & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N°. 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
O R N A M E N T E N van « U ' S en P O R T 

L A N D C E M E N T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

PORTLAND CEMENT 
van de Hoeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E E E N 
van de Heeren JOS. STEINBACH & C . te Ehren-
feld by Keulen; S T E E N E N dito di to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
Soar; V U U B 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 Fabrie
ken, is steeds te bekomen by den Agent 

JAN VAN SER POT, 
te Rotterdam. 

^SB?" Zie omtrent de portland cement hel 
attest voorkomende in dc nommers 9 en 
10 van 1869. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T Z E S J A A R G U A B A N Ï L E , 

b i j < - 1 : B . P O T , t e E l s h o u t a / d . K i n d e r d i j k 

bij wie reeds, 500 roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 
tot 103 A mat. vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

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

Vierde jaargang. N°. 25. 
Vtneiijil nnnM 'ulatt Ziltrug bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

flip ,.r 3 Mild» frinro p. p. ƒ 1.65. 

19 Juni 1869. 

le i ib.unrl lick nor «• jurnif. 
illrrle.tiél kuif! / .!t |"t g.v.icl rtfll 

.o / -.15 t..r i.frl to « i \ u . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTED, H&EnEURS, F A B R I K A i ™ , 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 DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELDJAN, H. LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL 

(Bij deze courant behoort een bijvoegsel.) 

B E R I C H T . 
De afschaffing van het zegel op de dagbladen 

en advertentiën is eene ook voor ons Weekblad 
hoogst verblijdende gebeurtenis, die ons in staat 
stelt aan het lang gekoesterd plan, tot uitbrei
ding en illustratie van ons blad, gevolg te geven. 

Wij wenschen dc /"1.08, die jaarlijks voor 
ieder exemplaar als minimum aan zegel betaald 
werden, ten goede te doen komen van onze Ge-
abonneerden. Wij kunnen voortaan, door opname 
van de aankondiging cn afloop der aanbestedin
gen in een bijvoegsel, den inhoud van liet blad 
aanmerkelijk uitbreiden en veel opnemen dat tot 
dusverre, uit gebrek aan ruimte, onzen lezers 
moest onthouden worden. Maar vooral is de 
afschaffing van het Dagbladzegel voor De Opmer
ker van beteekenis, omdat nu, zonder verhoo
ging van abonnementsprijs, een begin kan ge
maakt worden met een Album van teekeningen 
en plans van Nederlandsche Bouwwerken. Zoo
danig «Album" wenschen wij nu onzen Geabo-
neerden aan te bieden. De eerste plaat is reeds 
op steen gebracht. Zij zal in Juli verzonden en 
successievelijk door anderen gevolgd worden. 

Op deze wijze hopen wij de lezers van De Op
merker rechtstreeks te doen prolitccren van den 
door de Wetgevende Macht genomen maatregel. 

Arnhem , Juni 1869. 
F. W. VAN GENDT JGz. 

Hoofdredacteur. 
D. A. TEIIEME, 

Uilgever. 

Voor Mejufvrouw de Wed. G. ,l. Blom is bet 
navolgende ontvangen , als : 

Van L. K. en P. K. te A. / 5.— 
» v. R. te B. « 5.— 
r> X + Y te Z. 3.96 
» een medearbeider » 10.— 
ii d. K. tc A. ï> 5.— 
» R. H . te A. S 4.— 

gezamenlijk bedrag der vroegere 
opgaven 9 73.47 

Totaal ƒ106 .43 . 
Onder hartelijke dankzegging aan dc edele ge

vers, wordt het lot der weduwe in de verdere 
belangstelling van dc lezers van De Opmerker 
aanbevolen door 

de Redactie. 
Arnhem 18 Juni 1869. 

DE OORZAAK DER VERHARDING VAN MET
SELSPECIE ONDER WATER. 

Volgens Vicat cn Bcrtbicr hangt de verharding 
van een hydraulisch cement af van tie werking 
van dc kalk op drie zouten: de kiezclzurc 
kalk, dc kiezclzurc aluinaarde on do aluinzure 
kalk (aluminutc de chauxj; die alle drie onder 
water eone chemische verbinding met liet water 
zouden aangaan, dat is, een hydraat vormen. 
Vóór eenige jaren deelde de heer Rose medo, 
dat een bescheiden, maar zen' bekwaam schei
kundige le Rotterdam, dc heer Van der Vliet (?), 
het geheim gevonden had. De oorzaak der ver
harding zoude namelijk moeten gezocht worden 
in liet aanwezen van oplosbaar kiezclzuur. Se
dert hoorde men minder van dc ontdekking ge
wagen. De bekende Fransche scheikundige Fremy 
heeft het vraagstuk weder onder handen geno
men. Hij beweert, dat de leer van de hydrau-
liciteit of verharding onder water, die gegrond 
is op de chemische verbinding met het water of 
hydraat-vorming, zich niet tot alle lichamen uit
strekt, die door het reageeren van kalk op klei 
(kiezclzurc aluinaarde) ontstaan. De aluinzure 
kalk is het eenige lichaam, dal bij hydraatvor-
ming verhardt. Het vastworden van de cemen
ten is toe te schrijven aan een pouzzolaniscb ver
schijnsel , dat is te zeggen, dat de daarin ver
vatte kiczelzure verbindingen slechts op de vette 
kalk werken op de wijze van de zelfstandigheden, 
die pouzzolanes heeten. Door deze benaming in 
den algemcensten zin op te vatten, kan men zeg
gen , dat eene pouzxolane is elk lichaam, dut op 
zich zelf gecne werking op het water uitoefent, 
maar dat, met vette kalk gemengd, onder wa
ter eene hardheid aanneemt, gelijk die van den 
steen. Elk hydraulisch cement is een mengsel 
van pouzzolane cn van kalk ; zijne verharding is 
te danken aan de werking van het kalkhydraat 
op do pouzzolane en niet aan de hydraatvorming 
van do kiczelzure verbindingen , die onder bet 
branden zijn ontstaan. Dc pouzzolanes vertoonén 
de meest onderscheidene chemische verbindingen; 
zij kunnen gevormd worden door kiezelaarde cn 
aluinaarde in zekere allotropisclie (*) toestanden, 
door gebrande klei , door enkele of dubbele kie
zclzurc verbindingen, dooi- magnesiaboudende 
stollen. Bij bet branden van een klciachtigcn 
kalksteen kunnen verschillende binaire en ternaire 
pouzzolanes ontstaan; dc hydraulische eigenschap
pen van het gevormde lichaam hangen dan af 
van do soort of de verhouding der klei, die zich 
in bet mengsel bevond, ou ook van den warm
tegraad , waarbij dc verbranding plaats had. 

Zoo de mortels, bereid met de natuurlijke 
pouzzolanes uit Italië, onbepaald weerstand schij
nen te bieden aan dc werking van het zeewater, 
is dit niet het geval met dc mortels, waarin men 

(*) Allotropismc ia dc uigciiRcliup tc bcatoau iu twee of 
meer iiTM'liiilin.lr tocstuudvu , tlie phyitseh of chemisch uu-
iliTM'liriili'ii /ij u, b. v. kuul iu diuinuiit. in putluod , in roet 

kunstmatige pouzzolanes brengt. De ongevallen, 
die bij deze «hydraulische" mortels overkomen , 
hebben geene andere oorzaak dan de onzeker
heid omtrent hunne samenstelling: men verzuimt 
den aard van de pouzzolane te bestudeeren, die 
de werkelijke deugd van den mortel vormt, uien 
neemt dc toevlucht tot mengsels van afwisselende 
verhoudingen, men houdt geene rekening van 
don warmtegraad, waarop bet materiaal wil ge
bracht worden , opdat de verbinding, die ten 
slotte den hydruulischen mortel moet. vormen, 
kunne plaats grijpen. Zoo zijn die verscheiden
heden van cementen , die men Portland, kunst-
cement , hydraulische kalk noemt, inderdaad 
slechts de verschillend verhitte deelen van een 
zelfde mengsel van klei cn van kalksteen. Men 
begrijpt licht, dat deze onzekerheid bij zulk eene 
gewichtige fabrikatie zal verdwijnen, als men 
voortaan tot grondslag behoorlijk bepaalde meng
sels neemt, die aan hunne benaming van kunst
matige pouzzolanes ten volle beantwoorden. 

Het is te hopen , dat, bij de groote behoefte 
in ons land aan hydraulische mortels cn bij de 
gelegenheid tot proefnemingen , die zooveel thans 
in aanbouw zijnde belangrijke werken aanbieden, 
menigeen zich genoopt voele den arbeid van 
Fremy nader te bestudeeren en bet vraagstuk, 
dat reeds zooveel uitstekende geesten bezig hield, 
zijne oplossing nader brenge. Vermoedelijk zal 
dan ook de Coignct-belon spoedig bij ons inbcenisch 
norden. 

Brussel, 27 Mei, ISO!). 
s. E. W. ROORDA VAN EYSINGA. 

EENE STALEN BOOGBRUG. 

Te St.-Louis wordt thans over dc Missisippi 
cenc der merkwaardigste stalen bruggen van 
onzen tijd gebouwd. 

Dc Annates du génie civil van Februari j l . 
deelcn daaromtrent eenige bijzonderheden mede. 
Be rivier heelt daar 363 (/ 465) meters breedte. 
Dc brug dient tot rccbtstreckscho verbinding van 
tal van spoorwegen. Do moeilijkheden, die de 
bouw opleverde, waren groot cn vele: vooreerst 
de breedte van de rivier, wier bodem uit 
cenc zandlaag bestaat, die vaste rots bodokt. 
Deze laag zand, dnt zich door de werking van 
den stroom verplaatst, heeft op den eenen oever 
4m,57 hoogte en op den anderen ruim dertig. 
lu bet tijdperk van de sterke wassen is de wa
terspiegel bedekt mit onmetelijke ophoopingen 
van boomen , tukken, enz., aan dc oevers ont
rukt cn in elkaar gestrengeld; in hot algemeen 
bonden zij het midden van dc rivier, maar soms 
stooten zij , gedreven door den wind, tegen den 
kant. Do stroomsnelheid wisselt af van 1»>,22 
tot 3'",81 per seconde. Do ijsscbotson bereiken 
soms eene hoogte van 3"',65, en bet is niet zeld
zaam ijsbanken van 30 tot 36 centim. dikte in 
beweging te zien, die 150 meters breed zijn bij 
3(10 meters lengte. Er vormde zich eone afzon
derlijke maatschappij, om de brug tc bouwen, 
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Z\j zal de rente vinden in tolgelden. De lieer 
James B . Kads was haar hoofdingenieur. Het 
is uit zijn verslag aan den President en de ad
ministrateurs , dat de bijzonderheden zijn geput. 
Eerst bestudeerde hij de voor- cn nadeelen van 
de verschillende brugstelsels en bepaalde toen 
zijne keuze tot den versterkten of gewapenden 
boog (ribbed arch). Deze verticale versterkingen 
kunnen tevens het dek dragen. Voor eene span
ning van 157 meters, is het voldoende, dat zij 
ong. 2°>,50 uit elkander staan, om dc gedaante 
van den boog te bewaren, als eene der helften 
van den boog belast is met twee lorum.diefma
nen en het dek vol menschen is , terwijl dc an
dere helft slechts haar eigen gewicht draagt. 
Deze inrichting biedt eene aanmerkelijke bespa
ring aau; zoo men, volgens den heer Eads, de 
versterkingen aanbracht gelijk bij de bow-string-
bruggen, zou men 500 tonnen metaal per ope
ning meer moeten uitgeven, wat, tegen 1750 
fr. de ton, 875.000 fr. meer per boog zou be
dragen of ongeveer twee cn een half millioen fr. 
meer voor de brug. De weg voor de gewone 
rijtuigen over de brug loopt boven den spoor
weg ; de sporen liggen iets onder den top van 
den boog. De pijlers en één landhoofd ziju ge
fundeerd op de vaste rots, één landhoofd op 
palen , beschermd door eene steenstorting. Voor 
deze palen werd het zand eerst tot 7 m ,62 diepte 
uitgegraven. Eene fundeering van metalen ko
kers , gevuld met beton, vroeger ontworpen, 
werd door den heer Eads afgekeurd, omdat door 
de sterke roesting van het ijzer in de wateren 
van den Missisippi, het metalen gedeelte in .'14 
jaren geheel vernield zou zijn. Hij gaf dus de 
voorkeur aan metselwerk cn bezigde een' water
dichten caisson, welks wanden hooger werden 
opgetrokken, naarmate van de zakking door het 
gewicht van het metselwerk. Door de sterke 
wassen in den zomer cn de ijsschotsen in den 
winter duurt het werkseizoen slechts van Aug. 
tot Dec.; deze omstandigheid, gevoegd bij de 
groote hoeveelheid weg tc nemen zand, deed af
zien van het fundeeren met saamgeperste lucht. 
Er werd een elliptische koker van plaatijzer 
door het zand gedreven tot op de rots. Hij is 
beneden wijder dan boven, om zijne zakking ge
makkelijker te maken. De daling wordt geregeld 
door schroeven, aangebracht op ccn steiger. 
Naarmate van de zakking wordt het zand van 
binnen weggenomen met behulp van een stoom
werktuig, totdat de caisson op de rots rust. 
Daarna wordt de bodem effen en waterpas ge
maakt met beton. Vervolgens brengt men bin
nen den koker een' drijvenden caisson, welks 
bodem bestaat uit balken van 6 l centimeters 
vierkant. 

Ook de zijwanden zijn van hout cn zoo 
ingericht, dat zij van den bodem kunnen worden 
losgemaakt, wanneer deze den vasten grond heeft 
geraakt. Het inwendige van den caisson heeft 
grootere afmetingen dan de pijler, en bij het 
optrekken van dezen spaart men er holten i n , 
(die later met metselwerk worden gevuld), ten 
einde het drijven van den caisson te verzekeren 
en altijd de bovenste laag iets boven het water 
te houden. 

Als de caisson op den grond rust, maakt men 
de zijwanden los, die voor den anderen pijler 
dienen. Van 0m,0 boven hoogste water tot 0"',0 
onder het laagste water is het metselwerk van 
graniet en zijn de lagen 0<",70 dik. Daaronder 
gebruikt men magnesia houdenden kalksteen van 
fijn weefsel, die gevonden wordt in lagen van 
30 tot 90 centim. dikte; daarboven bekapten 
zandsteen. Elke pijler vordert één jaar arbeid. 
De brug zal drie openingen hebben, die elk 
overspannen worden door vier stalen bogen. Dc 
middenopening is wijd 1 ;"(;>«,'.17, de twee zijope
ningen elk 151"',48: de pijl van den middenhoog 
is iJ der koorde, die van de twee zijopeningen 
12'»,45. De vier hogen van elke opening bestaan 
uit twee gebogen raamstukken, het eene boven, 
het andere onder, zich uitstrekkende tusschen de 
steunpunten of pijlers. Elk van deze raamstuk
ken bestaat uit twee stalen buizen of kokers van 
23 centim. middellijn buitenwerks, naast elkan
der geplaatst, terwijl de hoven-en benedenraam-
stukken 2m,44 uit elkander staan, gemeten van 
as tot as. Op regelmatige afstanden van onge
veer 2">,75 zijn deze raamstukken aau elkander 
verbonden door een stelsel verticale stalen ban
den of stangen aan elke zijde. Deze stangen 
zijn aan hare twee uiteinden bevestigd aan sta
len stukken, die nagenoeg geschikt worden als 
de steenen van een gewelf, en waarop de kokers 
rusten of bevestigd zijn. Bovendien is er een 

stelsel van horizontale stangen, die zich over de 
geheele lengte van de bovenste raamstukken dor 
vier bogen uitstrekken ; de vier benedenste raam
stukken ontvangen eveneens cen stelsel horizon
tale banden, ten einde de bogen op hunnen on-
derlingen afstand te houden en aan zijdelingsche 
drukkingen weerstand tc doen bieden. In al 
de drie oponingen zijn dc twee iniddenbogen op 
4'",21 van elkander, en hebben behalve de ho
rizontale boven- en benedenstangen , diagonaal-
stangen , die het bovenraamstuk van den eenen 
boog verbinden met het beneden-raamsttik van 
deu anderen. De buitenste bogen staan op 4"',02 
van de iniddenbogen en zijn daarmede vereenigd 
door drie stelsels stangen, gelijk de iniddenbogen 
onderling. 

De weg voor gewone rijtuigen is breed 10"',3ö 
tusschen dc twee voetpaden, of 15™,24 tusschen 
dc leuningen ; dc baan daaronder heeft dubbel 
spoor. • 

De steen der pijlers zal slechts le verdragen 
hebben eene drukking van 10805 tonnen over 
53,m ,S0 cn kan weerstaan eene drukking van 
37000 tonnen. 

Eene traliehrug van 110"',95 opening cn breedte 
als hoven wordt geschat te kosten 1022 dollars 
per voet cn een gewapende boog a la Kads slechts 
1232 dollars per voet (1 dollar per voet — 10,90 
fr. per meter). ' 

De traliehrug der mededingende maatschappij 
(twee bogen van II2"1,!!), vier bogen van 80"',47) 
zoude gekost hebben 11.565.000 franken, zonder 
de fundccringen ; die van Eads kost 9.621.000 
franken. De fundeeringen der eerste brug .(zie 
boven) zouden gekost hebben 13.137.000 franken; 
die van Eads kosten 10.649.000 franken. Geza
menlijke hesparing vi-r en een half millioen 
franken. Belangstellenden verwijzen wij voor 
nadere bijzonderheden tot de Ann. d. génie civil, 
1809, Février. 

I N G E Z O N D E N . 

Bij gelegenheid dat vele oud élèves der Deut
sche Academie in de nfgeloopene weck hijeen 
waren, kwam ter sprake do hulde, die kort te 
voren op de begraafplaats: Kik cn Duin aan de 
nagedachtenis van Dr. G. Simons, door eenigen 
zijner vrienden gebracht was, door op zijn graf 
een eenvoudig gedenkteeken of steen te plaatsen. 
Velen voelden zich voorbijgegaan , dat tot deel
neming daaraan geenerlei uitnoodiging gericht was 
geworden tot hen, die als oud-leerlingen van den 
hooggewaardeerden en zeer betreurden vriend , 
zoo gaarne zouden hebben medegewerkt, omzijn 
nagedachtenis door ccn uiterlijk teeken in cere 
tc houden. 

Hoewel men het niet zeker durfde stellen, kwam 
het toch menigeen voor, dat ook hier weder 
sprake was geweest van cen soort politieke de
monstratie, en dat men als de vrienden van Dr. 
Simons bijna uitsluitend had willen beschouwen 
hen, die meer zijne geestverwanten in de poli
tieke richting van de latere jaren zijns levens ge
weest zijn. 

Men betreurde dit te meer, daar Simons nim
mer zijne oud-leerlingen, al was ook veler rich
ting lijnrecht tegengesteld aan de zijne gewor
den , verloochend heeft; maar hen altijd een 
warm hart is blijven toedragen , en zich nimmer 
gelukkiger gevoelde dan wanneer hij met hen 
vereenigd , zich den tijd herinnerde toen hij nog 
aau het hoofd stond hunner opleiding. 

Schrijver dezer regelen is dan ook volkomen 
overtuigd, dat wanneer men Simons bij zijn le
ven gevraagd had, door wien hij het liefst zijn 
nagedachtenis gehuldigd zou zien, hij zeker in de 
eersle plaats zijne vroegere leerlingen zou ge
noemd hebben, omdat daardoor het meest hel 
tijdvak in zijn leven gewaardeerd kon worden , 
dut hem de schoonste en aangenaamste oogen-
blikkeu geschonken heeft. 

Werden zij niet uitgenoodigd bij le dragen tot 
het teeken, dat zijn graf versiert, zoo zal toch 
hun vereering daarom niet minder in wezen 
blijven. 

Ken oud éléve der llelflsche Academie. 

Aan de Bedactie. 
In No. 24 van uw geëerd blad, komen be

richten voor van een betrekkelijk behing en loo
pende over de Polytechnische school te Delft. Zoo 
als het gewoonlijk gaat ziju woorden of hande
lingen op verschillende manieren uit le leggen. 
Professor Grothe heeft blijkbaar in No. 24 onze 

zinsnede , die hij uit N". 23 overdrukt, niet juist 
verstaan, ol' in onjuist verband tot het geheel 
beschouwd. Gaarne en op uw verzoek verdui
delijken wij voor ZHGel. onze meening. Te Ber
lijn en te Parijs , bestaan koninklijke en keizer
lijke akadeiniën van beeldende kunsten. Aan 
deze Hijks Instellingen, zijn de meest bekwame 
architecten als professoren verbonden. De archi
tecten worden daar van A tot Z opgeleid. De 
bouwkunst wordt daar beschouwd als te moeten 
staan in een onafscheidelijk verband tot de andere 
fraaie kunsten; van daar dat do leerlingen archi
tecten bijna allen zeer ervaren zijn in het teekenen 
van figuren , ornamenten en hetgeen aan hunne 
ontwerpen in kleur cn decoratie luister bijzet. 
Daarenboven zijn er in Berlijn en Parijs , afzon
derlijke Boiiwscholcn, die den naam van Poly
technische scholen niet dragen, noch met deze 
in verband staan. Naast de Rijks-Akademiën , 
bezitten deze beide eerste cn grootste der kunst
steden in Europa, nog andere inrichtingen om 
den bouwkunstenaar, ambachtsbaas, en beoefe
naar der nijverheid op zeer volledige wijze op 
tc leiden. Dat alles is voortreffelijk, doch kan 
in ons klein land onmogelijk worden nagevolgd. 

De Bauschide te, Berlijn, met hare kostbare 
verzamelingen van Schinkel's ontwerpen op de 
bovenste verdieping, en de ëcole centrale del'archi
tecture le Parijs, zijn model inrichtingen, die ieder 
op zich zelve staan. De eerste heeft sedert 30 
a 40 jaren zeer aanmerkelijke verbeteringen en 
uitbreiding ondergaan. De laatste is jong cn be
looft eene der meest invloedrijke inrichtingen voor 
Frankrijk te worden. 

Prof. Grothe zal dit gevoelen ongetwijfeld 
deelen, en het waarschijnlijk met ons eens zijn, 
dat de architekt als man van kunst cn weten
schap is op te leiden , al geniet hij zijn onder
wijs niet op ccn Polytechnische school, ter zijde 
van den ingenieur en technoloog. Zoo er al 
eenige schijnbare onduidelijkheid in ons bericht 
voorkwam, dan was dit niet anders te wijten, 
dan aan dc zucht naar beknoptheid, die ons niet 
deed schrijven als volgt: Berlijn en Parijs bezitten 
voortreffelijke Rijks kunst-akadeiriën en daaren
boven nog afzonderlijke scholen voor de bouw
kunst en hare verschillende soorten van beoefe
naren. 

De tweede zoogenoemde terechtwijzing, die op 
bl. 104 van No. 24 voorkomt, is in gezwollen 
stijl geschreven en zegt eigentlijk tc weinig om iets 
te zeggen. Weenen en München, hebben Keizerlijk-
Koninklijke en Koninklijke kunst-academiën. Aan 
de eerste staat sedert kort Professor Baron Th. Han
sen , aan de tweede stond den beroemden Pro
fessor wijlen Ludwig Lange, sedert vele jaren 
aan het hoofd der bouwkundige scholen. Op die 
Academiën groeien kunstschilders, beeldhouwers 
en architecten tc gelijk op en zijn dagelijks met 
elkander. Dat willen ook wij voor Nederland, 
in strijd met de raad van bestuur der Poly
technische school, die de Bouwkunst bloot als eene 
wetenschap schijnt te beschouwen 

In Oostenrijk en Beieren deelden de hooge 
regeeringen volstrekt niet het gevoelen van den 
raad van Bestuur der Polytechnische school te 
Delft, dat aan dergelijke Rijks-instellingen, de 
opleiding van den kunstenaar-bouwmeester toe
komt. Zelfs doet dat geen enkele groote stad in 
Nederland, en allerminst zijn regeering, die op 
cene Kunst-Academie het hoogere onderwijs in de 
bouwkunst wil gevestigd zien. 

Amsterdam, Rotterdam en 'sGravenhage vorm
den tot heden de architecten op hunne akade-
miën voor kunst en wetenschappen. De Poly
technische school tc Delft is geen akademie voor 
bouwkunst, in den ruimen en hoogen zin van dat 
woord , en zoolang het haar niet ten deel valt 
van Rijkswege te worden beschouwd als eene 
Rijks-academie van beeldende kunsten, zal haar 
Raad wel doen, aan zijn inrichting van middel
baar onderwijs, geene hoogere roeping toe te 
kennen dan de school werkelijk bij dc wet heeft. 
Vooral is du opleiding van bouwkunstenaars van 
hoog gewicht in onzen tijd. De heeren Fr. Küg-
ler en Viollct le Due hebben dit herhaaldelijk 
betoogd. De eerste schreef over de kunst-acade
miën in Europa, de tweede onlangs over «Ce 
que reclame I architecture au XIX Siècle", heide 
geschriften, die den Raad van de school te Delft 
kunnen overtuigen dat de beste dwalen kan; dat 
de maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
niet anders dan oyroote schreden vooruit wil doen", 
en dat de Kunst-Academiën van Weenen cn M a n 
diën ook zeer sterk voor de bewering van den 
Uaad pleiten. 

De i aad van de Polytechnische school te Delft, 

is niet zeer gelukkig geweest in de keuze van 
zijn voorbeelden. Hij had in zijn gedeeltelijk voor
deel Zurich met de bouwmeesters Semper en 
Stadler, Hannover met prof. Haase aan het hoofd 
der bouwkundige school kunnen noemen. Daar 
zijn Polytechnische scholen van den eersten rang, 
wier doel het is ook den architect te vormen, en 
wier inrichting zeer volledig is cn dus aanmer
kelijk met die der school te Deltt verschilt. 

Wij vermeenen dat de opsomming van al de 
kunst-academiën en polytechnische scholen , waar 
de kunstenaars worden opgeleid. overbodig i s , 
bij de aanhangige quaestiën over de regeling van 
Rijkswege van het onderwijs in de beeldende kun
sten. Hoe men de inrichtingen noemen wi l , is 
ons geheel onverschillig, als dc kunstscholen maar 
volledig en voor Nederland bestaanbaar zijn. Aca-
demie, Bouwschool, Polglechnicum of iets anders, 
geen dezer kan het onderwijs in wetenschap en 
kunst missen. Eene Rijks-academie beschouwen 
wij als het hoogste en dringend noodig voor ons 
vaderland. 

Eene Bouwschool afzonderlijk of ter zijde van 
deze achten wij voor Nederland evenmin goed 
als nuttig. Een Polytechnische school, merken 
wij aan als cene inrichting, die bij uitstek dien
stig is, behalve voor het hoogere onderwijs, in 
dc houw-, beeldhouw-, schilder-, graveur-, en 
andere fraaie kunsten. De bouwkunstenaar kan 
door haar op allerlei dwaalsporen worden ge
bracht. Van daar dat bijna alle Europesche steden 
naast andere scholen ook kunst-academiën hebben 
voor de hoogere opleiding. 

Andere punten van mijn bericht uit 's Graven
hage aan u , mijnheer de Redacteur gezonden en 
in n u . 23 opgenomen , heb ik niet nader uiteen 
te zetten, omdat Prof. Grothe, en de Raad over 
de Delftsche school, die niet hebben weerspro
ken. Mijn bericht blijft voor mij in zijn geheel. 
Het jammerlijke, door den Raad gebruikte, woord 
«dwaalspoor" zal den lezer wel weinig schrik 
hebben aangejaagd. Het hoofddoel van mijn schrij
ven over zijn protest schijnt zeer goed begrepen 
te zijn, en dat beschouwt uw berichtgever 
zelfs eenigermate als vleiend voor hem. De be
handeling van het ontwerp van wet is ophan
den , cn behoort tot de eerste werkzaamheden der 
Tweede Kamer, tegen 17 Juni e. k. bijeenge
roepen. Naar ons wordt medegedeeld, circuleeren 
cr adressen onder de vrije kunstenaren , ten einde 
de meest billijke verzoeken bij den Minister van 
Binnenlandsche Zaken andermaal te ondersteunen. 
Deze adressen stemmen geenszins met den raad 
van het bestuur der Polytechnische School te Delft 
overeen, en voor zooverre wij te weten zijn ge
komen , vorderen zij toch van die hooggeachte 
zijde minstens eene viervoudige aandacht. 

P. 

Varia. 

E e n n ieuw spoorwegstelsel. Vóór eenigen 
tijd werd eene commissie benoemd, om verslag 
uit te brengen over een nieuw stelsel van spoor
wegen, waarvan een gedeelte door den heer 
Geofl'roy was gelegd geworden op den rand van 
den weg van Poilly naar Charlieu. Volgens het 
beginsel van deze baan, dat bestemd is voor be
perkte of plaatselijke lijnen, worden de spoorsta
ven volgens de natuurlijke helling van den grond 
gelegd, met toevoeging van eene middelrail, 
waarop horizontale raderen werken overal waar 
de bochten scherpe en de hellingen steil zijn-, in
derdaad eene wijziging van Fell's uitvinding. Het 
verslag van de commissie is niet openbaar ge
maakt, maar de besluiten van den ingenieur, 
die er lid van was, luiden als volgt: 

»1". Het stelsel van den heer Geolfroy ge
doogt treinen met volkomene veiligheid tc doen 
gaan op hellingen van zes centimeters (steiler 
dan ' / ,„); 2» de inrichting van den spoorweg in 
die gedeelten, waar de middelrail is ingevoerd, 
schijnt het vraagstuk zoo eenvoudig cn spaarzaam 
mogelijk op tc lossen; 3" het weglaten van de 
middelrail in die gedeelten, waar dc helling niet 
steiler is dan 0,"'025 (V,,,), veroorzaakt geen 
bezwaar; 4" de werking van de reintoestellen is 
voldoende, om op de steile gedeelten van de proef-
baan een' trein van tweeentwintig ton binnen 
de tachtig voeten te doen stilhouden; 5" de lo
comotief en de rijtuigen bewegen zich zonder be
zwaar en zonder de hulp van de iniddelrail met 
eene snelheid van twaalf of dertien Engelsche 
mijlen in het uur, in bochten van 200 voeten 
straal; 6" de gang van den trein op den rand 

van den gewonen weg scheen de paarden niet 
zeer te verschrikken, en in geen geval kan dit 
ongemak zeer groot zijn, omdat de locomotief 
met zooveel gemak tot staan kan worden gebracht." 
Het doet ons leed te moeten zeggen, dat de in 
de laatste paragraaf uitgedrukte mcening lijnrecht 
i» strijd is met die van de ingenieurs en anderen 
te Parijs en Nantes omtrent de stoomwagens op 
gewone wegen, die er over dag niet geduld wor
den wegens de vele reeds plaats gehad hebbende 
ongelukken. Zoo echter kostbare werken kunnen 
worden vermeden door het gebruik van eene mid
delrail zullen wij overal, behalve op den rand 
van gewone banen, plaatselijke spoorwegen heb
ben tegen betrekkelijk geringe uitgaven. De 
commissie meent, dat er veertig percent op de 
aanlegkosten zal worden bespaard, cn dat dus 
de invoering van het nieuwe stelsel aanbevelens
waardig is, waar moeielijkheden van het terrein 
den gewonen spoorwegbouw te kostbaar zouden 
maken. 

Werken op Java. Menig lezer zal zich uit dc 
Verhandelingen van het Ncderlandsch Instituut 
van Ingenieurs dc geestige beschrijving van de 
werkzaamheden aan den dam te Metro (Java) dooi
den ingenieur J. G. van Gendt Jr. herinneren. 
Als tegenhanger moge dienen , wat de Britschc 
gezant Thurlow aan zijne Regeering schrijft over 
de aardewerken op Java: «Ofschoon de Hollanders 
in hun eigen land goed geslaagd zijn met aarde
werken , schijnen zij hunne bekwaamheid niet te 
hebben medegebracht naar hunne kolonie Java. 
De dammen van Amprong en Soerak worden ge
maakt in heeredienst, terwijl bij den eenen wat 
rijst en zout wordt gegeven, hij den anderen 
geene vergoeding hoegenaamd wordt toegekend. 
Twaalfhonderd arbeiders worden bij het werk 
gebezigd; een regent voert daarover het toezicht. 
De arbeid schijnt geregeld te zijn als volgt: een 
mandje bevat gemiddeld 0,019 kubieke yard 
aarde; 540 mandjes werden in het uur gevuld 
en weggevoerd; 481 werklieden werden gebezigd 
voor het vullen cn wegdragen ; ieder man werkte 
negen uran daags. Dus vervoerde één man per 
dag één vijfde van eene kubieke yard aarde (1 
kub. yard = 704 '/ 2 kub. decimeter). Inhetdis-
trikt Malang werd een stuk djatihout, dat 1500 
Eng. ponden (680 kilogr.) woog, gesleept door 
twintig buffels, vergezeld door twaalf koelies en 
een inlandsch hoofd te paard; het stuk hout 
moest 1500 yards (1370 meters) ver worden 
vervoerd. 

De gamelan, een inlandsch speeltuig, en de 
oorverdoovende Javaansche trompet helpen hen 
in hunne werkzaamheid. Veertig muzikanten, 
twintig dansmeiden en twaalf trompetters belmo
ren tot de werkende partij. Tallooze arbeiders 
ziet men eene helling van 45" bestijgen, waarbij 
zij onderweg de helft van hunne vracht aarde 
verliezen. De koelies zijn zoo op mekaar gepakt 
en de noodbruggen over dc slooten zijn zoo nauw, 
dat honderd man telkens wachten op eene gele
genheid, om er over te komen. 

De Hollanders — wordt er gezegd — zijn ge
neigd dit iniddeleeuwsch stelsel van heerediensten 
te eerbiedigen en begeerig het geld uit die kolo
nie te trekken in evenredigheid tot hare groote 
uitgebreidheid en dichte bevolking van veertien 
millioen zielen." 

Wij kunnen nog hierbij voegen, dat de stam
men in de bosschen vierkant beslagen of bedis
seld worden, om ze gemakkelijker te doen sleepen 
door de buffels. Deze arbeid geschiedt door in
landers, die geen belang bij besparing van het 
hout hebben; integendeel, de afval dient hun 
tot brandstof. Men kan dus nagaan, hoeveel er 
door den Staat verloren wordt. 

Men kun dit verlies gerust op een derde stel
len. De kolonel Von Dentzsch, directeur van 
den nrtillerie-constiuctic-winkel te Soerabaja, 
sloeg voor de stammen te doen rollen en onbe
slagen aan te voeren, ten einde tal van kostbare 
planken tc winnen. Dit voorstel werd door de 
»Hooge" Regeering uit logeeren gezonden bij al 
de hoofden van gewestelijk bestuur, die er te
gen waren , op grond , dat het rollen in strijd 
was met het onbeschreven misbruik of de adat 
der buffels. De kolonel verzocht, dat tenminste 
eene proef genomen werd. Het bleek toen , dat 
de beesten minder aan het misbruik gehecht wa
ren dan de residenten. Sedert dien tijd ontvangt 
ile artillerie-constructie-winkel stammen en be
spaart jaarlijks tienduizenden guldens , maar de 
meeste andere departementen ontvangen ruw, 
zeer ruw bekapte balken, uit overdreven behaag
zucht jegens de buffels. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 
Maandag, SI Juni. 

Hapelle, (ouder Nieawerkerk), ten • ure , bij J . E. 
Droogcndijk: bet maken van ruim 6000 vierk. ellen glooiing 
van gesortcerden Vilvoordsclren steen, met dc daartoe ge
vorderde leverautien. 

'•-Hage, ten ll1/] ure, aan het prov. bestuur: het 
bouwen van cen bazaltmuur aau de oostzijde van deu Schut-
kolk vau de sluis aan den Arkclschcn dam, behoorende tot 
de werken van het Zederikkauaal. 

Gouda, t e n t urc, op het raadhuis: lo. het maken 
eu stelten van vier ijzeren bruggen; 2o. het maken van eeue 
houten trappenbrug of kwakel; cu 'lo. het diepen of uitbag
geren vau eene geul iu de rivier de Gouwe, nabij ue 
Goudsche sluis, ter leugte vau 180 cn ter breedte vau 
10 ellen. 

Diimdag, 22 Juni. 
Aaien, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: het verrich

ten van eenige onderhoudswerken aan het gedeelte van het 
Meppelerdiep, gelegen in dc proviucie Drenthe. 

Woensdag, 23 Juni. 
Maastricht, ten 12 ure: het afbreken van den geniet -

sehlen tambour bij sluis 5 iu het kanaal uaar Lurk, ten be
hoeve der ontmauteliug vau de vesting. 

V org, ten 12 ure, in het gemeentehuis: lo. bet maken van 
den nnrdcuboau voor ecu straat- en kunstweg van Smilde 
over Norg naar Kodeu; 2o. het maken van dc noodige kunst
werken cu drie tolhuizen. 

Gorlnchem , ten 12'/a ure, op bet raadhuis: lo.bet le
vel eu vau 1)5,001) stuks machinaal gevormde strautkliukers, 
waalvoriu, eerste soort; 2o. het leveren vnu a. 60,000 ku
biekvormig behakte Steuzclbcrgsche keien; 3000 kubiek
vormig behakte dito halve keien; e. 1650 kubiekvormig be
hakte'lange Stcnzelbcrgschc keien. 

Haarlem , ten 1 ure, ter secretarie van den Haarlciu-
meriiiccrpoldcr: het vervangen van de houten rolbrug hij 
Hcunebroek, door eene nieuwe bouten brug met ijzeren 
draaiend gedeelte. 

IJssel monde, ten 4 ure, in den Hollandschen tuin: lo» 
het maken der gebouwen en schoorsteen voor het te stichten 
stoomgemaal in dieu polder; 2o. liet leveren en iu werking 
opleveren der daartoe benoodigde werktuigen. 

Utrecht , door dc directie van deu Ned. Rijnspoorweg: 
het maken vau cene houten loods op het statiou te Utrecht. 

Donderdag, 24 Juni. 
Biervliet, ten O ure, bij L. J . v. d. Weter: 10,000 

vierk. ellen wintermat eu 6,o00 dito zoinermat, benevens het 
onderhoud van het matwerk vau deu dag der besteding tot 
1 Mei 1870. 

'a-Hertogenbosrh, ten I t arc: ten raadhuize: het uit
voeren van werken nau de gebouwen voor de Rijks hoogere 
burgerschool tc 's-lïosch, benevens het makeu, leveren eu 
plaatsen van het benoodigde meubilair voor de inwendige 
inrichting tot school met vijfjarigen cursus. 

Bolaward , teu 12 urc, ter secretarie der gemeente Wou-
seradccl: liet bouwen vnu cene nieuwe school eu woouhuis 
te Schraard. 

Haarlem, ten 2 1 u r c , aau het proviuciaal bestuur : 
eenige werkeu tot voorziening der boordeu van het Noord-
Hollandsen kanaal, in 4 perceelen. 

Haarlem , ten 2'/. ure, aan het prov. bestuur: het bou
weu van eene tolgaardcrswoning en het verplaatsen van tol-
boomeu te Castricum. 

Vrijdag, 2.1 Juni. 
'a-Hertogeuboacb, ten 10'l,ure,aau het prov. bestuur : 

het makeu van eene lantaarnBtelling aan den Oostelijkeu 
havcudam te Moerdjjk, behooreude tot de werken vau het 
Hollandsch Diep. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur: 
lo. het onderhouden van den stroomleidenden dam en aan-
hooren, door dc geul de Balg, bij het eiland Ameland, van 
den dag der goedkeuring der besteding tot en met ultimo 
April 1870; 2o. het driejarig ouderhoud der duinbenlantin-
gea op het eiland Ameland, ingaande met den dag der 
goedkeuring der besteding en eindigende den laatsteu 
April 1872. 

Zaterdag, 2 « Juni. 
Tholen, ten 12 urc, bij N . D. Pache Augustijn: het be

dijken der schorreu, met de daarbij behoorende werken. 
Snerk, ten 1 urc, op het raadhuis: het maken vau 

ruim 336 el houten wal. 
Maandag , 28 Juni. 

Maastricht, ten 11 ure , aan het prov. bestuur: de 
uitvoering van werkeu tot voortzetting van de verbeteriug 
van de rivier dc Maas in de gemeente tinne eu Wessem, 
nabij den Hollander. 

Amsterdam, ten 12 urc, op het raadhuis : het bouweu 
van eeue opeubarc burgerschool der eerste klasse voor meis
jes met lokaal voor dc gymnastiek en wouing voor de hoofd
onderwijzeres. 

Bergen-op-Zoom, ten 12 ure, op bet raadhuis: htt 
maken ccuer nieuwe ij/eren draaibrug over de binnenhaven. 

Vïoendag :io Juni. 
UiendUke, ten 11 ure. iu de Gouden Leeuw: het 

verbeteren en met keien bestraten van deu weg, loopeude 
van Waterlandkerkje tot aan de Belgische grens, ter lengte 
van ongeveer 4000 ellen. 

Dlemen, ten 12 ure, in het gemeenlaudshuis van Zee
burg en Dienierdijk: het verlcugeu der steenen glooiingeu 
tegenover de buskruid-fabriek en het aanbrengen van eeu 
steenen oeverwerk aan den buitenberm bij N . paal 21 bij de 
Nes, het verbreeden der bestaande steenen glooiingeu en bet 
verlengen vnu het bestaande oeverwerk aldaar. 

Donderdag, 1 Juli . 
'sllage . teu 12 ure, terr dienste der staatsspoorwegen 

door en aau bet ministerie vau binnenl. zakou : liet maken 
van een gebouw tot koperslagerij , metaalgieterjj, euz. eu 
van eeuige audere inrichtiugcu te Tilburg. 

's-llage, ten 12 ure, aan het ministerie van binueul. 
zaken: het maken van jaagpaden eu kribben iu ile W«aJ . 
eu verdere werkeu in verbond met de spoorwegbrug • bij 
Bommel. 1 .... - •' 

Dinsdag, • Juli . . •'-
Alkmaar, ten 12 ure, op het raadbnis: lo. het opus -, 

leu vnu de aseh, het vuilnis en de privaatmett, het puin, 
enz.; eu 2o. het uitdiepeu der ciugclgrachteu vau het Texel-
scbe bek tot de richtingslijn vau bet Groot Noord-Hollandsen 
kanaal. 
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Afloop van aanbestedingen. 

' s-Ilage, * Juni: lo, het oudcrlioudcu vau cu liet 
doeu vau eenige herstclliugeu aau dc gebouweu eu ann-
uoorigheden , behoorende tot liet Koninklijk postkantoor tc 
's-Hagc, over 4 jareu eu 7 maanden, ingaande met deu 
dag van de goedkeuring der aanbesteding cn zullende ciu-
digeu den laatsten December 1873 ; cu 2o. liet oudcrlioudcu 
van en het docu van ceuigc herstellingen aau dc gebouvreu 
en aanboorighedcu , bchoorcude tot hct Kouiuklijk postkan* 
toor tc Leiden , iugaande eu eindigcudc nis hoven. Voorde 
eerste besteding wnrcu vijf biljetten ingekomen. Minste iu-
schrijver was daarvoor dc heer G. II. ft. Warmcrkerken, te 
's-Hagc, voor ƒ 5118; cn voor dc tweede besteding waren 
drie biljetten; dc minste inBchrijver wus dc heer A. D. 
Verhoog , te Lcidcu , voor f 1805.25 

's-IIage, 9 Juni: het afbreken van ecu lichtwachters-
wouïng, staande bij hct duin , genaamd het Oostcrlioofd, 
by Domburg, eu liet bouweu van eeue gelijke woning op 
een daartoe aan te wijzen terrein, iu de nabijheid. Daar
voor waren twee biljetten ingekomen cu was dc minste in
schrijver de heer Rossenaar, tc Grijpskcrk, voor ƒ4825. 

tt-llage, 10 Juni: de uitvoering vau verschillende wer
ken op de rijksstapel plaatsen te Dubbeldam eu het ouder 
houden van die stapelplaatsen, gedurende 8 jarcu._ Van dc 
negen daarvoor ingekomen biljetten van inschrijving, was 
het minste dat van deu heer J . Blok, te 's-Gravendeel, voor 

J 27,777. 
'ü-llage, tl Juni: hct optrekken cn afwerken vau het 

gebouw, bestemd voor dc Koninklijke Zeemacht tc Willems
oord , op hct daartoe gemaakte fnndeeriugswcrk cn trasraam, 
overeenkomstig dc hij hct bestek gevoegde teekeningen. 
Dertien biljetten waren voor dit werk ingekomen. Dc min
ste inschrijver was dc heer S. van der Kamp , tc Leiden . 
voor f 172,589. Dc hoogste imchrijving bedroeg ƒ 2:10,000. 

Utrecht, 14 Juni: lo. het verbetereu der aarde- cu 
metselwerken van hct fort aan de Blaauwkapcl, provincie 
Utrecht. Aannemer de heer P. Leenden, te Utrecht, voor 
f 21,800 ; 2o. het doen van verbeteringen aan het verdedi
gingswerk te Vrccswyk, provincie Utrecht. Aannemer de 
heer J . Barrcvcld, tc Vreeswijk, voor f .'(800. 

V i l age, 14 Juni: hct onderhoud vau- eu hct doen 
van herstellingen aau het gebouw voor 's Hijks hoogere bur
gerschool te Gouda, van Jen dag der goedkeuring van dc 
aanbesteding tot 31 December 1869, en het maken cn leve
ren van schoolmcubclcn. Ingekomen 7 biljetten waarvan 
hct laagste van den heer P, A. Burghout, tc Gouda, voor 
ƒ 1577. 

Zaandam, 14 Juui - hct rccoustrucrcu vau een iu deu 
Halerbroek- of kal ver polder staaudeu scheprad-watermolen 
tot een wind-vijzclmolen, benevens het tienjarig onderhoud. 
Van de drie ingekomen biljetten was hct hoogste van J.Lc-
guit, aldaar, voor J 9896, terwijl het werk aau de laagste 
inschrijvers Vrcdcnduin cn Co. voor f 8625 werd gegund; 
de bêgrooting was /' 8640. 

Amsterdam, IA Juui : hct recoustrucreu van cen 
scheprad- tot vijzclmolen, bcucvens het éénjarig ouderhoud 
vau één scheprad- eu twee vijzelmolcns, twee polderhuizen 
met derzelver overhalen en één stoomgemaal, alles behoorende 
aan de Sloter Binnen- en Middelvcldsche gecombineerde pol
der. Aangenomen door deu heer F. Willcms, tcAnna-Pau-
lownapoldcr, ƒ 14,200 

Amsterdam, 16 Juui: het dempen vau dc gracht om 
de kazerne der mariniers, eu verdere bijkomende werken, 
benevens de levering van zand, alles op s rijks werf. Aan
genomen door den heer E . H . Brockmeicr, voor ƒ 10,900. 

Advertentiën. 

VERKOOPING 
VAN 

Gegoten en Gesmeed IJZER. 
L. HARMENZON, Eerste Deurwaarder bij het 

Geregtshof in Friesland, te Leeuwarden , zal op 
Donderdag 1 Julij 186!), des morgens ten 10 
ure, aan de timmerwerf der gemeente Leeuwar
den , tegen gereede betaling, verkoopen: p. m. 
26500 ponden Gegoten- en p. m. 9000 pon
den Gesmeed I J Z E R , hoofdzakelijk bestaande 
uit Consoles, Platen, Voerbakken, Ruiven en 
Lantierboomcnbcslag uit de ontruimde gedeelten 
van den Kavaleriestal tc Leeuwarden en verder 
uit Brugbalusters, Leuningen, Gruis, oude 
Straatlantaarns , Schoollnmpen en zoo voorts. 

Dagelijks aan gemelde timmerwerf te bezigti-
gen, des morgens van 9 tot des avonds (1 uur. 

T E KOOP: 
Twee Gas-exhaustors met Stoommachines, 

de i^e werkende ± 12000 K. E. V . (350 k. 
metereer uur; 

. ^ • • ^ f e c ^ ± 8000 K. E. V. (250 k. meter) 

Zij zijn ityroolcn toestand en zijn alleen wc-
^ens^'JO||JJ|i^l»I)uiten werking gesteld. 

•IV tj«j:rag«jfc/li;in de Nieuwe Rotterdamsche 
<̂ A,sfabi iek^.«Walingen bij Rotterdam, en aldaar 
te ziCR'iémretï werkdag van 10—2 uur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
28 Junij 1809, des middags ten 12 ure, opliet 
Raadhuis, in hct openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden : 

Bet bonwen van eene openbare 
BURGERSCHOOL 1'. klasse voor 
meisjes, met lokaal voor de Gym
nastiek en woning- voor de Hoofd
onderwijzeres. op de Lijnbaans-
gracht bij de Leidsohe Kruisstraat, 
Buurt OC, met de levering- van alle 
daartoe noodige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in ecu der lokalen van 
de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken) op 
het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken voornoemd en 
aan den Timmcrtuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEK Jz., 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 14 Junij 1809. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DRIESSEN, Wcthr. 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

DE KRACHT-REGULATEUR 
regelt volmaakt de M.li t i l jHKII» van elk Stoom
werktuig, welke constructie hetzelve ook hebbe , 
en wordt onder guarantic geleverd. Ook alle 
soorten Stoomwerktuigen van alle afmetingen , 
Fabriekmatige lnrigtingcn voor Spin- en Weve
rijen , Polderbenialingen, Locomobielen en verdere 
Machineriën. Alle gewenschte inlichtingen wor
den op franco aanvrage gegeven door de Heeren 
MIJNSSEN & Co., Civiel Ingenieurs te Amster
dam, den Heer H. E. MEIJER , tc Almelo cn door 
K. REIGERS, Machincfabrikanttc Ulft, Gelderland. 

De Ondergcteekendcn geven door dezen gaarne 
een opentlijk blijk hunner ingenomenheid met 
den nieuwen KRACHT-REGULATEUR van den 
Heer A'. REIGERS te Ulft, eene uitvinding, 
vooral ook voor Stoomhoutzngcrijen van groote 
nuttigheid en voordcel. 

Sedert zij dien REGULATEUR op hunne Ma
chine hebben toegepast, is geen enkele onregel
matigheid in haren loop meer te bespeuren, on
verschillig of zij met 20 of 50 pond stoom werkt, — 
redenen waarom zij deze:, nieuwen Regulateur 
als schier onontbeerlijk aan alle eigenaren van 
Stoomfabrieken kunnen aanbevelen. 

Bienen bij Rees, 
Rhijn-Preussen, 10 Junij 1869. 

Craandijk &. Co. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
R O D E N H U I S & C . 

te ARNHEM. 
Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge

kruist, Dakramen, Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters , Vent i la tors , K r u i z e n voor Kerken 
en Grafteekens, A l o ë s , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z i n k voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten vnn Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

BECKER &, BUDDINGH 
tc ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den WATERSTAAT , DE GENIE, DEN AANLEG 
VAN SPOORWEGEN cn OPENHARF. WEIIKEN. — 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. 

PORTLAND CEMENT 
van dc 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. STE1NBACH & ü>. te Etiren-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito d i to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Metllach nun 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 

JAN VAN DER POT, 
te Botterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Malheinatliische en Pnysische 

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

De stoomfabrijk van architectonische 
zinkwerken, draadnagels, brand
spuiten, pompen en koperwerken 

te A R N H E M . 
recommandeert haar fabrikaat, belovende alle 
orders met dc meeste zorg en spoed te effec
tueren. 

Dc Architectonische Z inkwerken worden 
onder leiding van den Heer H. J. GERR1TZEN , 
thans deelgenoot dezer sedert twintig jaren be
staande fubrijkzaak uitgevoerd; door die leiding 
is de fabrijk in staat bij alle aanvragen en op
gaven met de gercnommeei dste fabrijken van het 
buitenland te kunnen concureren. 

J . B. POTHMANN. 

Bij IS. AN. NIJHOFF en ZOON te Arnhem, 
is verschenen: 

GKSCIHEDKIVIS 

B O U W S T I J L E N 
L H ;1IIMIIIM II I i i i , 

DOOR 

E U G E N . G U G E L , 
Hooglcoraar voor de Bouwkunst aan de 

Polytechnische School, 'te Delft. 
HET 500 IN OEN TEKST OPGENOMEN FIGUREN. 

PRIJS /• 15.— 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

b i j G E B R " . . 1 1 . P O T , t e E l s h o a t a / d . K i n d e r d i j k 

bij wie reedNJ ftOO roeden geiiinakt zijn van vernchillende lengten 
tot 1 0 3 A I I I N I . vt. 

cn tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

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

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE HIJ 

D E O P M E R K E R 1 ? 
van ZATERDAG 19 Juni 1869. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Te Ismaila is last gegeven tot het bouwen 
van een paleis voor de Keizerin van Frankrijk, 
tijdens haar oponthoud in de nieuw gestichte 
stad van den heer dc Lesseps. Twintig aanne
mers van Alexandrië en Cairo hebben plannen 
met begrootingen ingediend. De bouwsom is 
vastgesteld op hoogstens 27,000 t, terwijl het 
gebouw eene grootte moet hebben van 150 bij 
120 voet, en den i™ October moet gereed zijn. 
De boete voor te late oplevering bedraagt 12 l 
per dag, terwijl voor eiken dag vroegere opleve
ring eene premie van 12 £ zal worden gegeven. 

— De spoorweg van Oldenburg naar Leer, 
welke door het groot-hertogelijk hof den 28 Mei 
voor het eerst is bereden, is den 15dcn dezer 
voor het publiek verkeer geopend. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Z. M. heeft bevorderd tot 
landmeter !•" klasse bij hct kadaster C. Schalier, 
thans landmeter 2'1' klasse. 

— Bij koninklijk besluit van 8 Mei 1869, n°. 
4, is goedgekeurd de akte, houdende wijzigingen 
in de statuten van de naamlooze vennootschap 
»de Nederlandsche koolteerstokerij", gevestigd te 
Amsterdam. 

— Bij koninklijk besluit van 15 Mei 1869 zijn 
goedgekeurd de statuten van de vereeniging ter 
bevordering van handel en nijverheid, te Bols
ward , en is die vereeniging mitsdien erkend als 
rechtspersoon. 

— De heer A. Huet, civiel ingenieur, leeraar 
in de werktuigbouwkunde aan de Polytechnische 
school, heeft zich bij adres tot de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal gewend, met het verzoek: 
dat in geen geval moge worden overgegaan tot 
volstrekte afschaffing van het vcrleenen van zoo
genaamde octrooirechten, en dat, indien het wen
schelijk worde geacht, dc thans bestaande octrooi-
wet in te trekken, deze moge worden vervangen 
door eene betere octrooiwet, overeenkomstig de 
tegenwoordige behoeften van dc nijverheid en 
door eene wet op den namaak van nijverheids
voortbrengselen en fabriekswerken. 

Amsterdam. De substituut-officier van jus
titie Mr. Van Lennep nam dezer dagen eene con
clusie in hct bekende rechtsgeding tusschen dijk
graaf en hoogheemraden van Amstelland en den 
burgemeester van Amsterdam, betrclTende de door 
de demping der Achtergracht en het sluiten der 
sluisdeuren vanwege Amsterdam, op het recht 
van waterloozing van Amsterdam door eerstge
noemde beweerde inbreuk. De conclusie strekte 
in de eerste plaats tot ambtshalve onbevoegd 
verklaring der rechtbank, om van dit geding 
kennis te nemen, als zijnde het geschilpunt, vol
gens spreker, overeenkomstig de artt. 148 en 
192 der grondwet, te beschouwen nis van pu
blick rechterlijken aard, daar het recht van wa
terloozing geenszins tot de servituten of andere 
privaat rechterlijke onderwerpen kon worden ge
rekend. Voor het geval echter dat de rechtbank 
zich in deze bevoegd mocht verklaren conclu
deerde spreker tot toewijzing der vordering van 
Amstelland en dus tot veroordeeling der gemeente 
Amsterdam, o. a. tot weder opbreking der ge
dempte Achtergracht en opening der gesloten 
sluisdeuren, alsmede in de kosten van het geding. 

Amsterdam. Het bestuur van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst heelt een tweede 
adres aan den Minister van Binnenlaadsche Za
ken gezonden, en zulks naar aanleiding van het 
schrijven van den Raad van Bestuur der Poly
technische school te Delft aan dien Minister. 
Wjj zjjn door een vriendelyke hand in de gele
genheid dit adres in zijn geheel mede te deelen. 

Aan Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Hoog-Edelgestrenge Heer! 

Het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, door de publieke bladen kennis 
bekomen hebbende van de missive, door den 
Raad van Bestuur der Polytechnische school te 
Delft tot Uwe Excellentie gericht, naar aanlei-
dig vnn hct adres, 't welk door genoemde Maat
schappij ter zake van het wetsontwerp tot rege-
gcling van het onderwijs in de schoonc kunsten, 
dd. 12 April II. Uwer Excellentie werd aangebo
den , acht zich verplicht aan Uwe Excellentie te 
verklaren : 

1°. Dat het Bestuur der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst moet blijven volharden 
bij dc beschouwingen in genoemd adres vervat, 
als zijnde in het protest van den Raad der Po
lytechnische school geen enkele grond aangevoerd, 
die het Bestuur der Maatschappij mag doen af
zien van de gemotiveerde bezwaren, in zijn adres 
bescheidenlijk blootgelegd. 

2°. Dat het bestuur vermeent, zich tc hebben 
geplaatst op het juiste standpunt der Maatschap
pij , wier titel en werkkring geenszins »a ch t e r-
u i t g a n g " in de beoefening der Bouwkunst, 
of Bafbreken in p l a a t s van opbouwen" 
bedoelen, maar het bescheiden recht, om voor 
hare Kunstbclangcn op te komen , wettigen. 

3". Dat het Bestuur verre is geweest van 
den Raad der Delftsche school onaangenaam te 
hebben willen zijn. Derhalve zou in het adres 
der Maatschappij van het Polytechnicnm niet ge
sproken geworden zijn, indien niet, in de me
morie van toelichting bij het wetsontwerp, het 
onderwijs in dc schoone Bouwkunst ware voor
gesteld als genoegzaam op de Polytechnische school 
gedoceerd. Op grond daarvan kon het Bestuur 
der Maatschappij zich niet beperken tot de bloote 
uitdrukking van den wensch, om de te reorga-
nisceren Academie van Schoone Kunsten ook tot 
de opleiding van Architecten te doen dienen. Het 
Bestuur heeft er, op zich zelf beschouwd, na
tuurlijk niet tegen, dat ook aan de Polytechnische 
school het schoonheidselement wordt vertegen
woordigd; maar acht het bevreemdend, dat de 
Raad het standpunt misbillijk!, waarop het Be
stuur zich heeft moeten plaatsen. Door zijn ver
zoek te formulasren op andere wijze dan geschied 
is, ware door het Bestuur iets voorgesteld, dat 
wellicht weinig kans op gunstig onthaal zoude 
gehad hebben. Het Bestuur blijft van oordeel, 
dat twee leerscholen, waar de schoone Bouwkunst 
in baron geheelen omvang onderwezen wordt, 
voor Nederland onnoodig zijn, en aangezien de 
opleiding voor het vak van den Architect te Delft 
onvoldoende is, kon het Bestuur volgens logische 
beschouwing geen andere wenschen aan Uwe Ex
cellentie cn de Staten-Generaal kenbaar maken, 
dan die om het onderwijs in de Architectuur 
volledig ingericht te zien, dd:ir waar bij voor
keur zijne plaats is, namelijk aan de Rijks-Aca
demie van Schoonc Kunsten. 

De Rand van Bestuur gewaagt van «gedee l 
telijk z ich ze l f weersprekende rede
neer ingen," die in het adres van de Maat
schappij Tot Bevordering der Bouwkunst zouden 
voorkomen. Het Bestuur der Maatschappij le-
treurt, dat niet aangewezen is waarin die zich 
zelf weersprekende redeneeringen bestaan. 

Voorts is met leedwezen ontwaard, dat de Be
stuurders der Polytechnische school aangaande 
het standpunt van het Bestuur der Maatschappij 
Tot Bevordering der Bouwkunst geen onbevan
gen opvatting koesteren en, door onbekendheid 
met de bezadigde overtuiging, welke tot het 
schrijven van het adres aan Uwe Excellentie 
heeft genoopt, kortweg eene eenzijdige richting 
veronderstellen, die naar hunne meening zou 
bestaan in «eene v e reen i g i n g van emp i -
r ie meto verdreven a r t i s t i e k e e ischen." 
Mogen door enkelen soms minder gegronde be
geerten geuit worden, dc Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst telt daarentegen onder 

hare leden velen, die, verre van te dweepen met 
eene overdreven aesthetiek, welke van louter 
paleizen en tempelzuilen droomt, integendeel 
liet bereikbare beoogen, en wars van praal en 
ijdelheid, en van het pseudo-hellenisme onzer 
dagen , de zuivere beginselen van het ware Schoon 
op bouwkunstig gebied, d. i . : w a a r h e i d , 
d e g e l ij k h e i d , k a r a k t e r , e e n v o u d en 
den door schoonheid of waarheid gekuischten 
smaak op de voldoening aan de behoeften des 
tijds wenschen toegepast te zien; beoefenaren, 
die de Bouwkunst liefhebben, niet om de Kunst 
alleen, maar ook ten wille van het Vaderland, 
waar op bouwkunstig oebied evenveel schoons 
tc behouden is als gebreken te verbeteren zijn, 
welks voornaamste steden nog steeds tot de 
schoonste in Europa behooren, en door het 
eigenaardige en schilderachtige van hun aanleg 
en bouwtrant bij zoo menigen hoog beschaafden 
vreemdeling sympathie en eerbied wekken. 

Het is hier de plaats niet, om te dezen aan
zien in nadere verduidelijking te treden, en het 
Bestuur zoude zelfs reeds zoover niet gegaan 
zijn. ware het niet dat, de waardigheid der 
Maatschappij niet gedoogt, dat deze instelling bij 
Uwe Excellentie en al onze landgenooten mag 
verdacht worden, van te willen s loop en, en 
o v e r d r e v e n te zijn in a r t i s t i e k e eischen. 

Eene Maatschappij, die gedurende 27 jaren met 
eigen fondsen op onderscheidene wijzen gearbeid 
heeft aan de bevordering van den bloei der Bouw
kunst, — die prijsvragen tot aanmoediging uit
schrijft en de vruchten daarvan verspreidt, — 
die haar tijdschrift voor verhandelingen en mede
deelingen op het gebied van al de takken van 
het bouwkunstig vak, en dus in den uitgebreid-
sten zin , openstelt, — die de overblyfselen onzer 
oud-vaderlandsche Architectuur doet opmeten en 
in plaatdruk uitgeeft in edelen ijver voor het 
nationale element, cn als grondstoffen voor het 
schrijven eener nog steeds ontbrekende geschie
denis der Nederlandsche Bouwkunst, — zulk 
eene instelling verdient de geuite beschuldiging 
niet, waar haar werkkring getuigt, dat verede
ling, bezieling, opbouwing in nationalen zin in 
het doel vaa haar streven ligt. 

Het Bestuur is van oordeel dat, — met het 
oog op den roem der Nederlandsche Bouwkunst, 
op onzen II e n d r i c k de K e y z er en Jacob 
van Campen en hunne geestverwanten, die, 
naar den maatstaf van hun tijd gerekend, even 
groot waren in de kleinste gebouwen door hen 
ontworpen, als in de kerken en paleizen, welke 
wij aan hun genie te danken hebben, — niet 
alleen het hoogere, maar ook het k o n s t r u k-
t i e v c en t e c h n i s c h e gedeelte der opleiding 
voor den toekomstige Architect, op cene Kunst-
Academie moet aangeleerd worden , op grond, 
dat gekuischte smaak niet eensklaps kan ingego
ten worden, maar bij diepe studie slechts door 
langdurige trapsgewijze ontwikkeling wordt ver
kregen; — dat derhalve ook de genoemde onder-
deelen zich op de leer van het Schoone — in 
den welbegrepen zin van dat woord — moeten 
gronden; en voorts dat alleen door zoodanige 
regeling hct bouwkunstig onderwijs voortaan 
met den gang des tijds tot volmaking kan komen. 

Het Bestuur behoeft tot versterking dier over
tuiging zelfs de omstandigheid niet, dat de iu 
zoovele hoofdsteden van Europa bestaande Aca
demiën, geen Polytechnische scholen zijn, maar 
du Bouwkunst aldaar in vereeniging met hare 
zusterkunsten wordt onderwezen, als vak van 
kunst en van wetenschap tevens. Hiermede 
wordt nu niet betoogd, dat alles wat het bui
tenland op bouwkunstig gebied voortbrengt, als 
aanprijzenswaardig moet aangemerkt worden; over 
't algemeen laat de bouwstijl van het tegenwoor
dig tijdperk ook in het buitenland te wenschen 
over; maar datgene, waartegen ook daar vele 
bevoegde stemmen zich verhellen, het ontbreken 
van karakter, en van het constructief schoone, 
waardoor tot hiertoe een bouwstijl als waardige 
vertegenwoordiger van onzen tijd, te vergeefs 
werd verbeid. is niet anders te beschouwen dan 
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als een gevol/. van het materialisme, en van de 
gisting onzer sterk bewogen overgangs-pcriode. 
Zoodra de ontwikkeling des tijds een ander en 
hooger aesthctiseh begrip doet ontstaan, zal daar 
ten minste de gelegenheid aanwezig zijn, om 
dien nieuwen dag voor alle aankomende beoefe
naars der Kunst spoedig te doen schijnen. Deze 
dag is wellicht niet verre meer, en daarom 
w i nsc ht de Maatschappij die gelegenheid, even
als in andere beschaafde landen, ook in de hoofd
stad van Nederland door de vestiging van het 
onderwijs in de Bouwkunst aan de Kunst-Aca
demie voorbereid tc zien. 

Met gevoelens van versrhuldigden eerbied, 
Hoog-Edel-Gestrenge heer, 

Het Bestuur van dc Maatschappij tot He-
vordering der Bouwkunst: 

J. H. L E L I M A N , 
Voorzitter. 

H. M. TETAR VAN EI .VEN, 
Secretaris. 

Amsterdam, 14 Juni 18(19. 
De bouwkundigen en allen , die dc beoefening 

der bouwkunst en de opleiding van architecten 
ter harte gaat, juichen het loffelijk streven van 
het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering dei' 
Bouwkunst toe. Wij zijn het Bestuur erkentelijk 
voor de onbaatzuchtige pogingen , ten beste der 
zaak in het werk gesteld en vertrouwen dat dc 
Wetgevende Macht aan het billijk verlangen ge
hoor zal geven. Wij aarzelen niet hierbij de op
merking te maken dat de Raad van Bestuur der 
Polytechnische school tc Delft onbevoegd is iu 
deze advies te geven; zonder iets ann de bekende 
capaciteiten der hooglccrarcn eu docenten dier 
school te kort te doen, ontzeggen wij het mee-
rendeel der leden het recht zich op den voor
grond te stellen, als er sprake is over kunst en 
de opleiding van den architect. Zoo ooit, dan 
geldt in deze de spreekwijze: «Schoenmaker hcud 
bij uw leest." 

— Wij wijzen belangstellenden op het in dit 
nommer voorkomende ingezonden stuk van onzen 
berichtgever uit 's Gravenhage in zake het adres 
van den Raad van Bestuur der Polytechnische school. 

Utrecht. Op den 9a'" Juni j . 1. werd alhier 
de jaarlijkschc algemeene vergadering gehouden 
der vereeniging van burgerlijke ingenieurs. 

De opkomtt der leden was vrij talrijk, dank zij 
het besluit een vorig jaar ter algemeene verga
dering genomen om haar binnen eene gemeente 
als deze te houden, die meer in het centrum van 
het land gelegen, gemakkelijker bereikbaar voor 
de leden bleek te zijn dan de plaats, waar de 
zetel der vereeniging gevestigd is. 

In het jaarlijksch verslag, over het afgeloopen 
jaar uitgebracht, werd eene allezins gepaste en 
waardige hulde gebracht, aan dc nagedachtenis 
van dr. G. Simons, aan wien de vereeniging de 
eerste aansporing en medewerking tot hare op
richting te danken heeft, en die tot het einde 
van zijn leven haar begunstiger was gebleven. 

Een voorstel van een der leden uitgegaan tot 
wijziging der grondslagen, waarop de vereeniging 
steunt, en tot het aannemen van andere perso
nen dan die tot nog toe op dc toetreding tot 
haar lidmaatschap, recht hadden werd met een 
groote meerderheid verworpen; terwijl met bijna 
algemeene stemmen werd aangenomen, een voor
stel van het bestuur om het grondbeginsel der 
vereeniging te handhaven, doch het reglement 
meer in overeenstemming te brengen met het
geen de wet op het middelbaar onderwijs om
trent het verleenen van de verschillende titels 
van ingenieur bepaald heeft. 

Hoewel de zetel der vereeniging tc Delft ge
vestigd blijft, werd aan het bestuur de macht 
verleend, om bij uitzondering, de jaarlijksche 
vergaderingen elders tc houden. 

Het verslag uitgebracht omtrent den (inanciëe-
len toestand was gunstig. 

De aftredende bestuursleden P. J. Mouthann 
en C. S. de Bruiin Kops werden herkozen. 

Dordrecht. Den 10 u '° j l . had de Juni-ver-
gadering plaats van het Koninklijk Instituut vuu 
Ingenieurs. Een 7Utal leden vercenigde zich 
des morgens ten 10'/, ure in een der lokalen van de 
sociëteit Ham onie onder voorzitterschap van den 
Heer G. J. G. Klerck, die deze betrekking waar
nam bij afwezigheid van den Heer F. W. Conrad. 

Na eene korte redevoering werd door den vice-
president mededeeling gedaan van alle geschen
ken , verslagen en brieven, sedert de laatstge

houden vergadering ontvangen , en vervolgens tot 
dc mededeelingen overgegaan. 

Op de vergadering waren vele zeer interessante 
teekeningen ten toon gehangen van de spoor
wegbruggen te Moerdijk en te Dordrecht, van 
de Nieuwe Mcrwcde en andere werken, terwijl 
veler aandacht getrokken werd door de schoone 
collectie teekeningen van oude gebouwen van 
Dordrecht, ten deele reeds gesloopt en ten deele 
nog aanwezig, welke teekeningen in het archief 
dei' gemeentewerken berusten. 

De ingenieur A. K. P. F. R. van Hasselt gaf 
cene volledige beschrijving van de wijze van fnn-
deeren en den bouw der pijlers van de spoor
wegbrug bij Dordrecht, terwijl dc Heer J. G. van 
den Bergh hetzelfde deed omtrent dc pneumati
sche fundeering der groote strootupijlers aan de 
brug over het Hollandsch Diep. Na den Heer 
Van den Bergh trad de ingenieur II. Linsc op, 
die eene beschrijving gaf van de samenstelling 
cn werking van den pompmolen naar het stelsel 
van het lid II. Overmars Jr., welke pompmolen 
in gebruik is op de West-Merwede-poldor. Daarna 
werden eenige nieuwe leden geballoteerd en een 
drietal nieuwe raadsleden benoemd, waai op de 
leden zich in eenigc afdeelingen verdeelden tot 
het bezichtigen van Dordrecht's belangrijke in
richtingen en bezienswaardigheden. 

Wij kunnen daaromtrent mcdeileelen , dat de 
steenzagerij van den heer Singels met zeer veel 
belangstelling bezocht werd, waarbij de juistheid 
der werktuigen, voor het zagen bestemd, ge
roemd werd. 

Zeer veel kunstgenot werd gesmaakt hij het 
bezoeken van dc schilderijen-kabinetten van een 
particulier en van dc gemeente. 

Veler aandacht werd gewijd aan de bezichti
ging der groote kerk cn de wijze van nflooding 
van den toren, ten einde de voortdurend, doch 
langzaam toenemende overhelling van dezen waar 
te nemen. Over de waarde dezer aflooding ver
schilde men echter nog al van gevoelen. 

Zoo ook brachten vele leden een bezoek aan 
den pompmolen, aan de sleephclling, de werf van 
de heeren Gips, de spoorwegwerken en het Ja-
pansche oorlogschip, tel" verdere voltooiing in de 
spoorweghaven liggende. 

De ruime lokalen van de sociëteit de Harmonie 
gaven gelegenheid, om ruim en aangenaam aau 
te zitten aan een zeer net gesierden disch, waar
op ruimen voorraad van wel toebereide spijzen 
aanwezig was, en waaraan menige welgemeende 
toast gedronken werd. 

Na afloop van het diner vereenigden de leden 
zich in de benedenlokalen der sociëteit, waar 
een deel der Dordtsche burgerij met hare dames 
aanwezig was en waar de familie Sauvlet hare 
muziek en zang ten beste gaf. 

Vrijdag ten acht ure vereenigden zich de leden 
op de stoomboot de Maasnymph II, voor deze ge
legenheid afgehuurd, en begaven zij zich naar 
den Moerdijk, waar zij zich op verschillende kleine 
stoombootjes, waartoe het Rijk de stoomboot voor 
den dienst op de Nieuwe Mcrwede de Jan Blanken, 
de Gemeente Dordt ccn harer veerbootjes en de aan
nemers hunne sleepstoombootjes hadden beschik
baar gesteld, verdeelden, en aldus in verschillende 
groepen de onderscheidene werken bezochten. 

Terwijl reeds enkele pijlers geheel afgewerkt 
zijn, is men bezig aan de omheiing der fundee-
lingsputtcn voor de kleine pijlers en aan het 
doen zinken van de ijzeren werkkamer, waarop 
de tweede groote pijler moet worden gefundeerd. 
Aan den vasten wal werd de derde werkkamer 
in gereedheid gebracht, cn van een ijzeren man
tel voorzien, zoodat weldra met de laatste 
groote pijler een aanvang zal worden genomen. De 
pijlers van dc draaibrug zijn reeds geheel voltooid. 

Tc 2 ure verliet de stoomboot het Noodvcer 
op den linkeroever, vanwaar zij dc Nieuwe 
Merwede opvoer. Na het bezichtigen van eenigc 
iler aldaar werkende baggermolens, en van eene 
kleine schutsluis aan den Spicringpoldcr, hield 
men aan deu mond van het kanaal van Stcencn-
hoek op nieuw stil, ten einde de prachtige ma
chinerieën van het aldaar geplaatste stoomgemaal 
in oogenschouw te nemen. Slechts korten tijd 
werd hier vertoefd, en des avonds ten half 
zeven ure kwam de boot te Dordrecht aan. 
Terwijl enkele leden vanhier per spoorboot naar 
Moerdijk vertrokken, werden de overige leden 
door de Maasnymp/t naar Rotterdam gebracht, 
om vandaar dc reis verder voort te zetten. Ken 
negentigtal leden namen daaraan deel. 

— Wij zijn in de gelegenheid gesteld den stand 
der werken van overbrugging aan het Hollandsch 
Diep op den 11 Juni I. 1. in onderstaande opgave 
mede te deelen: 
Pijler I. De ijzeren werkkamer gereed op den-

oever. 
De steiger in de rivier onder handen. 

» II. De onderkant der werkkamer ± 1 
meter onder den rivierbodem. 

De ijzeren mantel tot 18 M. boven 
onderkant werkkamer opgetrokken. 

Het metselwerk ongeveer 11 M. bo
ven zolder der werkkamer. Men is 
begonnen met liet ontgraven in de 
werkkamer. 

» III. Gereed. 
» IV. id. 
» V. id. 
» VI. id. 
» VII. De bcheiing afgeloopen 
» VIII. De rivierbodem wordt door baggeren 

op de bepaalde diepte gebracht. 
» IX. Ongeveer 50 heipalen zijn geslagen. 
» X. De heipalen zijn geslagen; men is 

bezig met het heien der dampalen. 
B XI. De bcheiing afgeloopen. De laatste 

heipalen worden met de stoomzaag 
afgezaagd. 

De havengeul bij den Noord-Br, oever, met den 
leidam, den spoorwegdam tot den zeedijk en do 
onderbouw der draaibrug zijn gereed. 

Met het stellen van den bovenbouw der draai
brug is begonnen. 

Met het maken van den Noordelijken Dam in 
het Diep is een aanvang gemaakt. 

He vei bindingspoorweg binnendijks op den 
Zuid-Hollandschen wal is gereed; op den Noord-Br. 
wal zijn de voornaamste aardewerken en kunst
werken voltooid. 

Voor den bovenbouw zijn onderhanden : de 
steigers voor twee overspanningen ; eene groote 
werkplaats; een groot gebouw voor huisvesting 
van arbeiders enz. 

In de Kil is een lossteiger gemaakt en dojr 
spoorbanen met dc werkplaats iu verbinding 
gebracht. 

Het aantal der arbeiders, op de werken binnen-
en buitendijks, bedraagt ruim 1100. 

De voornaamste hulpmiddelen zijn: 
1 stoomzaag en ploegbank voor het bewerken 

der dampalen, 
3 stoombaggermolens , waarvan een dubbele, 
7 stoomheien, 
4 locomobielen met verschillende eentrifugaal-

pompen, 
1 locomobile stoompomp, 
1 stoomzaag voor het afzagen der hei-en dam

palen, benevens verschillende handzagen tot het
zelfde doeleinde, 

2 stoom-liichtpompen, 
3 stoomsleepcrs. 
Verschillende vaartuigen met heisch-inrichtingen, 

voor het vervoeren en stellen der materialen. 
Verschillende mortel-molens , kranen enz. enz., 

benevens eene vloot vletaken , steenschepen 
enz. enz. 

— Men leest in een brief uit Semarang, on
der dagteekei ing van 30 Maart I. I.: 

»Een week geleden ben ik per spoor naar Ked-
lueng Djati geweest; de weg is — naai hetgeen ik 
mij daarvan uog uit Holland herinner — infaam 
slecht; op een groot aantal plaatsen slingeren 
de wagens of men in een schip zit. In Februari 
moet een tiein gederailleerd zijn. Aan de over
zijde der brug van Kedhoeng Djati, op een ge
deelte weg, dat reeds als klaar wordt opgege
ven, zag ik over eene lengte van plus minus 
driehonderd ellen de ba; n rechts zoo verzakt, 
dat dc rechterrails op het oog wel twaalf duim 
lager liggen dan de linker." [Is hier ook eene 
scherpe bocht;] 

»Dc laatste mail bracht ons per telegram tij
ding, dat de wijziging in dc spoorweg-concessie 
door de Tweede Kamer aangenomen is. Stieltjes 
wordt door het tegenwoordige geknoei op eene 
prachtige wijze gerehabiliteerd. De weg zal zoo 
wat voor dc helft klaar zijn; bovendien zijn de 
wagens en locomotieven aanwezig, maar er zit 
nu ook reeds veertien millioen in , zoodat het 
vooruit tc zien is, dat men nog eenige malen 
om een paar millioentjes zal moeten aankloppen, 
alvorens we per spoor naar Djogja kunnen gaan. 
Van de Putte bewijst opnieuw: «brutale meu-
schen hebben de halve wereld." 

Uitgegeven tc Arnhem bij' D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & 0». te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Vierde jaargang. ï ° . 2 
(tntbijil firtftM iilun ZiltnUf lij 
II, A. THIEME te Arnhem. 

Priji P" 3 Mllül [run p.p. ƒ I.Ca. 

26 Juni 1869. 
I n i lu in r l lilk nor «• jiirging. 

ifWlntiëi l l i l f i / -,M per ( t n i u rept 
•• ƒ -.K mr lepl t i ut \° . 

WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, H&ENDIÏÏRS, 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 D0E8BURGH, C. J. TAN DOORN, D. GROTHE, J. H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN ETSINGA, II. F. VOGEL. 

Voor mejufvrouw de Wed. G. J. Blom is , na 
de opgave in het vorige nommer, niets ontvan
gen, zoodat het totaal der giften nog steeds 
bedraagt ƒ 106.43. 

Het lot der weduwe en haar jeugdig kind 
wordt nogmaals ten dringendste in de belang
stelling van alle bouwkundigen aanbevolen en 
elke gift zal in dank worden ontvangen door 

De Redactie. 
Arnhem, 25 Juni 1869. 

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

Omtrent het plan tot den aanleg van spoor
wegen en telegrafen in China vernemen wij na
der, dat de Regeering van dit rijk zich enkel 
aankant tegen bemoeiing van ingenieurs uit lan
den, die eene zeemacht hebben, en daarom niet wil 
hooren van Engelsche, Amerikaansche, Fransche, 
Russische of Nederlandsche maatschappijen , maar 
wel van cene Belgische. Deze laatste moet reeds 
voor fr. 250,000 tot voorloopige onderzoekingen 
hebben ingeschreven. Degenen onder onze volks
vertegenwoordigers, die altijd tegen ons hoog bud
get van marine stemden, zullen weinig vermoed 
hebben, dat cene bevolking van honderden milli-
oenen zielen eenmaal onze ingenieurs zoude we
ren , omdat andere afgevaardigden zware sommen 
blijven inwilligen voor onze ontzagwekkende 
zeemacht. 

— Wij lezen, dat er een nieuw mengsel van 
lnmpolie in Duitschland is uitgevonden geworden, 
dat gezegd wordt vee) besparing en een schoon, 
helder licht te geven. Het bestaat uit twee dee
len van de zuiverste raapzaad- of colza-olie en 
één deel goede petroleum, innig gemengd. Het 
wordtgebrand in eene lamp, die eenige overeenkomst 
heeft met den modecoteMi' en verspreidt een 
buitengewoon zuiver en schitterend licht. (') 

— De Scientific Opinion zegt, dat de Chemi
cal Society besloten heelt bij het Britsche Parle
ment aan te dringen op wetten, waardoor bij 
het onderwijs de scheikunde en andere takken van 
de natuurwetenschap een even hoogen rang in
nemen nis tot heden het Latijn en Grieksch. 

— De heer Guagain heeft in de Comptcs Ben-
dus (van de Fransche Academie), 1809, n°. 17, 
den uitslag van proeven openbaar gemaakt om
trent het verlies van electriciteit, ontstaan dooi
de werking van de lucht op geëlectriseerdc ge
leiders. Bij telegraaflijnen is het verlies door 
deze oorzaak buitengewoon gering in vergelijking 
met dat, teweeggebracht door onvolkomeno iso-
leering. 

— Er wordt eene nieuwe alliage, dat een prach
tig wit metaal vormt, zeer hard is en schitterend 

(*) Wij zullen eerstdaags uitvoerige inededceliugcii doen 
omtrent net heldere, onschadelijke eu giiedkoopc licht vau 
Tessié du Motay. 

gepolijst kan worden , verkregen door te zamen 
te smelten ongeveer 70 deelen koper, 20 nickel, 
5'/, zink en i'/2 deelen cadmium. Het is dus 
eene soort van Berlijnsch zilver, waarin een ge
deelte van het zink vervangen wordt door cad
mium. Dit alliage is onlangs tc Parijs bereid 
voor de vervaardiging van lepels en vorken , die 
volkomen op zilver gelijken. 

— Er is te Herculanum een groot vertrek 
opgegraven, dat tot keuken moet hebben gediend. 
Daarin vond men eene houten klecrcnkast, 
geheel verkoold , ook veertien vazen , een cande-
laber en eene lamp, alles van brons; verschei
dene pannen van glas en gebakken aarde, een 
klein marmeren standbeeld van een' boschgod, 
en twee gebrokene tafcis, de eene van marmer 
en de andere van lei. Deze opgravingen zijn 
gedaan met behulp van de som, groot £ 1200, 
voor dat doel geschonken door Koning Victor 
Emanuel. 

— Men heeft onlangs te Munchen proeven ge
nomen om zich te vergewissen, of het rad van 
een spoorwegrijtuig regelmatig rolt zonder te 
slepen. Door het getal omwentelingen op te 
teekenen en dc middellijn of den omtrek te ma
ken , kan men nauwkeurig bepalen, welke af
stand moet worden afgelegd door het rollende 
rad. Ofschoon dc proef slechts genomen werd 
over ccn' geringen afstand, was de uitkomst 
toch bevredigend genoeg. Het verschil tusschen 
den weg volgens meting met juiste instrumenten 
en dien volgens berekening bedroeg niet meer 
dan iBfJuo- Dit zoude tot het besluit leiden, 
dat er in het geheel geene sleping plaats had 
gevonden. 

— De heer Lc Verrier heeft der Fransche Aca
demie van wetenschappen eene nota van onzen 
landgenoot Prof. Buys Ballot aangeboden , waar
uit scheen tc blijken , dat het droogmalen van 
het Haarlemmer meer cr toe had bijgedragen ons 
luchtgestel tc wijzigen. De schrijver had bevon
den , dat in het jaar na de droogmaling de win
ter een' linlven graad (? Celsius) kouder en dc 
zomer een' halvcn graad warmer was dan te vo
ren. Daar dit feit was aangevoerd geworden tot 
ondersteuning van Rayct's gevolgtrekking, dat 
het binnenleiden van dc wateren der Middcl-
landsche Zee het klimaat der landengte van Suez 
gewijzigd had, deed de maarschalk Vaillant op
merken , dnt besluiten van dezen aard niet zoo 
haastig moeten worden opgemaakt en dat men, 
om ze aan te nemen, de zorgvuldig bijeengeza-
melde vruchten van jaren lange onderzoekingen 
moet kunnen overzien. De heer Elie de Beau
mont stemde met deze mecning in. Men heelt 
nu soms langs het kanaal ccn' mist even dicht 
als te Londen. 

— Eene olie-firma te Pittsburgh heeft een 
vonnis tegen de Telegraaf-Maatschappij van dc 
Vereenigde Staten verkregen , wegens schade tot 
een bedrag van tienduizend dollars, ten gevolge 
van het niet overbrengen van een telegram. 

— Het is aangenaam den smaak voor versie

ringen van gesmeed ijzer te zien herleven. Een 
uitstekend stel van gesmeed ijzeren buitendeuren 
wordt nu aangebracht in de nieuwe mout- en 
hopbeurs in Southwark-street te Londen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Z. M. de Koning heeft be

williging verleend op het bij het verzoekschrift 
overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzi
gingen in de statuten van de naamlooze vennoot
schap dc Uzerplettcrij van Capelle op den IJsel, 
gevestigd te Capelle op den IJsel. 

— De commissiën van rapporteurs voor de 
wetsontwerpen tot onteigening van perceelen 
voor den spoorweg van Dordrecht naar Rotterdam 
en van Zaandam naar Amsterdam hebben, na 
kennis genomen tc hebben van de memoriën van 
beantwoording, door den minister van binnenl. 
zaken naar aanleiding van de voorloopige versla
gen wegens die onderwerpen ingezonden, ook in 
verband met het in de afdeelingen der Kamer 
te kennen gegeven verlangen, een nieuw onder
zoek te dezer zake in die afdeelingen noodig ge
oordeeld. 

— Dc Minister van Binnenl. Zaken heeft aan 
H . de Groot, te Haarlem, en L. P. Wassenaar, 
tc Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoombootdienst tot vervoer 
van reizigers, goederen en vee tusschen de Lyn-
den (Haarlemmermeer), Amsterdam, Purmerend, 
Haarlem en Leiden. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken is, met ingang van 1 Juli 
1809, bevorderd tot opzichter van den water
staat der 3de klasse A. Hollcstclle, thans opzich
ter der 4de klasse. 

— Bij gelijke beschikking is, na voorafgaand 
vergelijkend examen, met ingang van denzelfden 
datum, benoemd tot opzichter van den waterstaat 
der 4de klasse C. Clausing, te Alkmaar. 

— Hij beschikking van denzelfden minister is, 
met 1". Juli 1809, aan den opzichter van den 
waterstaat 3 J ' klasse J. Schraver, op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend. 

— Voor nu bijna een twintigtal jaren geleden 
werden in ons land de meeste gasfabrieken der 
grootere steden opgericht, waarvoor toen door me
nig gemeentebestuur een contract met deze of 
gene maatschappij of vereeniging van kleiner aan
tal personen werd aangegaan, voor een tijdsverloop 
dat meer en meer het einde van zijn duur nadert. 
Dit blijkt uit de overwegingen, die vooral in dit 
jaar reeds zoo menigen gemeenteraad bezig houdt, 
om tc beslissen, hoe men bij het einde dier 
contracten in het vervolg in de verlichting der 
straten zal voorzien. Menig concessionaris be
proeft verlenging van zijn contract te verkrijgen, 
doch vindt daarvoor weinig gehoor en successie
velijk volgt het eene gemeentebestuur na het 
andere het voorbeeld, dat reeds voor jaren ge
leden door ceuige besturen, die met moed en 
doorzicht bedeeld waren, gegeven werd, om door 
eigen exploitatie te voorzien in de straatverlich
ting , maar ook om door het zelf in handen hou-



den van een anders aan den een of anderen par
ticulier uit te geven monopolie de burgerij te vrij
waren dat zij eene goede en goedkoope lichtstof 
verkrijgc. Die eigen gemeenteexploitntie is dan 
ook alleen voor do kleinere gemeenten te verde
digen , waar de populatie niet groot genoeg is, om 
voor meer dan eene fabriek eon bestaan te verzeke
ren , en waar het dus oneindig beter is zelf een mo
nopolie in handen te houden, waarvan het grond
beginsel van beheer door een gemeenteraad als 
vertegenwoordiger der bevolking, wordt geregeld, 
dan dat monopolie uit te geven aan het een of 
ander individu , dat dooi geen contract, hoe ook 
geredigeerd, voldoende gebonden kan worden, 
om de burgerij tegen alle misbruik of vaststelling 
van te hoogen gasprijs te kunnen vrijwaren. 

In den loop van het jaar besloot reeds Arnhem 
zelf de exploitatie der gasfabriek te aanvaarden. 
Nijmegen verwierp eene aanvraag, om deloopende 
concessie té verlengen, en thans is bij den ge
meenteraad te 's-Hngc een voorstel van Burge
meester en Wethouders aanhangig, om dcnzelfden 
weg in te slaan. 

De tegenwoordige concessionaris bood aan, 
wanneer hij zijn contract weder met een 25 tal 
jaren verlengd mag zien, het gas per m 1 op 12'/ a 

cent te zullen brengen en den prijs der openbare 
verlichting met ' / 3 to verminderen. 

Het dagelijksch bestuur vindt geen reden dat 
voorstel te ondersteunen, doch het hoeft de ver
antwoording eener weigering niet op zich willen 
nemen, cn de beslissing daarop aan den Raad 
gevraagd. 

Zeker kan deze handeling alle recht worden 
toegekend. Wij herinneren hierbij, dat in het 
jaar 1865 door denzclfden concessionaris een voor
stel aan den Raad gedaan werd, om de fabriek van 
hem over te nemen, tegen betaling van drie 
millioen franken; dat daarop de toenmalige Inge
nieur der Hoornsche gasfabriek en de gemeente-
architect , directeur der gasfabriek te Delft, wer
den uitgenoodigd, om in vereeniging met den 
gemeente-architect van 's-Hage, de billijkheid 
van het gedaan voorstel tc overwegen en den 
gemeenteraad tot voorlichting te dienen. 

De Raad heeft daarop het gevoelen dier com
missie gevolgd en het aanbod niet aangenomen. 
De Raad is toen in het bezit gekomen van een 
volledig overzicht der voordeelen aan het drijven 
van eene gasfabriek als deze verbonden, en het 
is dan ook niet denkbaar', dat zijn besluit thans 
eene andere strekking dan het voorstel van Bur
gemeester en Wethouders hebben zal , en men 
niet op zich zal nemen eene verbintenis, waardoor 
de ingezetenen der residentie weder gedurende 
eene reeks van jaren gebonden zullen worden aan 
een bij een zielental van 's-Hage hoog te noemen 
gasprijs; terwijl reeds in steden van minder be
volking die prijs tot op 9 en 10 centen per kub. 
meter, bij eigen exploitatie gedaald is. 

Ook te Dordrecht, waar in 1872 het contract 
der gasverlichting ten einde loopt, zal weldra 
de gemeenteraad geroepen worden, om over ge
lijke vraag te beslissen. Naar men verneemt, is 
daar door de concessionarissen een voorstel ge
daan, dat bij eene bevolking, die slechts een 
klein 'derde van die van 's-Hago bedraagt, veel 
voordeeliger voor dc gasverbruikers zijn zal, 
dan het daar werd aangeboden, bijaldien dc ge
meenteraad van Dordt besluiten mocht het con
tract te verlengen. Men ziet nret belangstelling 
het besluit ook van deze beide gemeenteraden 
te gemoet. 

Amsterdam. De voorbereidende werken voor 
de internationale tentoonstelling zijn hier in vol
len gang. Reeds is een voorplein afgerasterd en 
schijnt dit als ccne uitbreiding te moeten dienen. 
Jammer dat dit voorplein van de toegangen naar 
het Paleis voor Volksvlijt tot heden geheel af
gescheiden is. Twee zeer groote lompe kermis
tenten staan ter wederzijden, naar- men beweert 
vooi' publieke amusementen en potsenmakerijen. 
Aan den voornamen ingang tegenover de Utrccht-
sche straat, cn op het terrein zijn eenige hou
ten achterschoften van opstallen voor winkeltjes 
tc zien. 

Hier en daar zijn reeds op de kittelstoencn 
graszoden gelegd. Ter eene zijde pleistert men 
hoogrood een gebouwtje met trapgevels , waarin 
twee arbeiderwoningen , dat daar als MODEL is 
neergezet. Aan den anderen kant staat eene 
kleine vierkante houten constructie met balustrade 
omgeven, waarin waarschijnlijk de firma Heine-
ken goed bier zal verkoopen. Bij de bezichti
ging werd ons do opmerking gemaakt, dat dit 
gebouwtje het karakter bad, om tc dienen voor eene 
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jury bij de wedrennen. Het geheel zal zeer veel 
geld kosten. Een der meest geachte en waardige 
leden van de regelingscommissic, de heer Kisten
maker , heeft reeds wegens voorgevallene onaan
genaamheden zijn ontslag genomen. 

Wij raden het hoofdbestuur, deze regelingscom-
missie onverwijld met eenige leden lo versterken, 
die als goede administratiehouders bekend staan, 
en het algemeen belang stellen boven dat van 
hen zelven. Anders vreczen wij voor nog meer 
onaangename voorvallen in haar midden, die, hetzij 
door verkeerde regeling of door eigenmachtige 
handelingen van enkele harer leden ontstaan, to 
voorzien waren en reeds voorspeld zijn. 

— De 27"" algemeene vergadering van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zal 
alhier gehouden worden op Donderdag 15 Juli a s. 
des avonds ten 6'/ 4 ure, in het lokaal Eik- en 
Linden in de Plantage, terwijl de daarop vol
gende dag is bepaald voor do algemcene bijeen
komst. Bij gelegenheid dezer vergadering zullen 
de antwoorden op de in 1868 uitgeschreven 
prijsvragen, ten getale van 29, worden tentoon
gesteld. 

Zwol le . Door de Afdeeling Zwolle der Maat
schappij ter Bevordering der' Bouwkunst werd 
in hare laatste vergadering besloten eene prijs
vraag uit te schrijven voor aankomende bouw
kundigen, waarvan wij het programma hier laten 
volgen. 

Voor jeugdige bouwkundigen te Zwolle en Zwol
lerkerspel wordt vanwege de Afdeeling eene 
prijsvraag uitgeschreven, bestaande in het ont
werpen van een 

Buffet voor eene koffiehuistaai. 
Het buffet wordt verondersteld geplaatst te moe

ten worden in het midden van den wond cener 
zaal, waarvan de langste zijde 16 meters, en de 
hoogte onder het plafond 5,00 meters bedraagt. 

De toegang naar het buffet wordt aangenomen 
buiten de zaal te zijn , terwijl de buffettafel niet 
meer in de zaal mag springen dan voor de be
timmering noodzakelijk is. 

De stijl wordt verlangd in overeenstemming 
met de zaal, doch overigens vrijgelaten. 

Ter beoordeeling verlangt men grondplan, op
stand en doorsnede op l / i 0 der ware grootte. 

Voor het best gekeurde en aan de bepalingen 
van het programma beantwoordend ontwerp wordt 
een vereerend getuigschrift en 15 gulden uit
geloofd. 

Algemcene bepalingen. 
Art. 1. De teekeningen worden vóór of op 

den 31 Dec. 1869 vrachtvrij ingewacht aan het 
adres van den secretaris der Afdeeling, den heer 
A. J. Doijer te Zwolle. 

Art. 2. De stukken moeten geteekend zijn met 
eene spreuk of een merk, en voorzien van een 
verzegeld naambriefje, waarop dezelfde Spreuk 
of hetzelfde merk, de afdruk van een cachet en 
waarin de naam en de qualiteit van den inzen
der vermeld zijn. 

Art. 3. De beoordceling der ingezondene ont
werpen geschiedt door eene commissie van des
kundigen, geene leden der Afdeeling zijnde, in 
do laatste helft der maand Januari 1870. 

Dc teekeningen zullen daarna op nader- te be
palen tijd en plaats ten toon gestold worden, 
terwijl do uitreiking van don prijs zal plaats 
hebben in eene vergadering der Afdcelingsleden 
in dc maand Maart 1870. 

Art. 4. Het bestuur der Afdeeling behoudt 
tevens de macht aan zich, om, ingeval geen der 
ingezondene ontwerpen den uitgeloofden prijs 
waardig mocht worden gekeurd , deze niet uit te 
reiken, maar zoo daartoe termen mochten bestaan, 
alleen bijzondere belooningen ter keuze van het 
bestuur te schenken. 

Art. 5. De ontwerpen blijven het eigendom 
der inzenders, met uitzondering van het bekroonde 
ontwerp, dat aan de Afdeeling verblijft, en zul
len uiterlijk voor 1 Mei 187U moeten zijn afge
haald tegen vertooning van do spreuk of het 
merk en den afdruk van het cachet, waarmede 
do stukken zijn aangeduid. 

Ingeval dc athaling niet op don gestelden tijd 
mocht plaats vinden, worden de stukken beschouwd 
het eigendom der Afdeeling te zijn. 

Zoude dit voorbeeld ook navolging bij de 
andere Afdeelingen verdienen en geen middel in 
zich bevatten, jeugdige bouwkundigen tot zelf
denker aan te moedigen? 

Eindhoven . Maandagavond omstreeks 9 ure 
is te Blerik (Limburg) een trein gederailleerd, 
die vanhier wam. De trein liep op eenige 

daar staande rgtuigen, die, evenals de locomo
tief, zwaar beschadigd werden. De machinist en 
de stoker zijn bijtijds van de locomotief gespron
gen. Eenige passagiers zijn licht gewond. Men 
zegt, dat het ongeluk veroorzaakt is, doordien 
de wachter verzuimd had den wissel te verzetten. 
Er is van bet gebeurde proces-verbaal opgemaakt. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Bedactie! 
Vergun n ij door uw blad de aandacht te ves

tigen op een brochure of prospectus, dezer dagen 
in bot licht verschenen, omtrent het ontwerp tot 
den aanleg van een Buurtspoorweg, ter verbin
ding van de Langstraat en haar waterweg: de 
Oude Maas le Brongelen met den staatsspooi weg 
en aansluitende lijnen te Tilburg, voor welken 
spoorweg, bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 8 April j . 1., concessie 
verleend werd aan dc heeren Mr. J. en W. C. 
van Heusdcn te Waalwijk en 's Bosch en de 
burgemeesters van Loon op Zand en 's Gravemoer 
P. van Dortmond Gz. en J. Locfl'. 

Dit ontwerp, het eerste in ons land van dien 
aard, werd onder mijn leiding in den vorigen 
zomer bewerkt. Ik had gedacht na mijn vorige 
woonplaats cn het ontwerp van den Noord-Hol-
landsch-Frieschen spoorweg, in afwachting van 
gunstiger frnanciëele vooruitzigten, verlaten te 
hebben, en vroeger het aanbod om de leiding 
van een deel der staatsspoorwegen op mij te ne
men, te hebben afgeslagen, vooreerst ten minste, 
voor goed afscheid van de spoorweg projecten te 
hebben genomen. De omstandigheden hebben het 
anders gewild, en de lust om zoo mogelijk te 
helpen, waar' het geldt het propageren van een 
nieuw denkbeeld, dat voor ons land, even als 
elders, van groot nut kan worden: »de aanleg 
der Buurtspoorwegen", deed mij, de ten minste 
voorloopig belangelooze medewerking niet weige
ren, waartoe ik dringend verzocht weid. 

Zoo wordt dan dit eerste Nederlandsch Buurt
spoorweg prospectus ter beoordeeling aan het 
publiek aangeboden. Moge zijn deelneming daar
voor, tegen de gewoonte aan van onzen landaard, 
een ruime zijn. Mijn voornemen is, ook langs 
dezen weg, enkele trekken van het ontwerp be
kend tc inaken. Voor het tegenwoordige zij bet 
voldoende op te merken, dat het hier bedjelde 
ontwerp nog niet ten volle den naam van Buurt
spoorweg, in zijn geheelen omvang, verdient. 
Aan dat denkbeeld toch hecht men geheel het 
idee van een smaller spoorbreedte dan voor de 
groote spoorweglijnen, ten dienste van het inter
nationaal vervoer bestemd, werd aangenomen. 
Die mindere spoorwijdte kwam de leden van het 
comité, die dezen aanleg befiogen, en mij geheel 
onvoldoende voor, daar men toch hier op het 
oog heeft een spoorwegvervoer over een betrek
kelijk zeer korten afstand, in verbinding met de 
staatsspoorwegen te brengen, en het doel voor
namelijk is een gemakkelijk goederenvervoer in 
het leven te roepen, dat te zeer gedrukt zou 
worden, wanneer daaraan steeds over laden op 
cn van de wagens van den staatsspoorweg en zijne 
aansluitende lijnon tc Tilburg gepaard moest gaan. 

Dc algemeen aangenomen spoorwijdte werd der
halve behouden, doch de inrigting van den ge
heelen weg, zonder iets aan de soliditeit te kort 
te doen, tot het minst mogelijke kostencijfer be
perkt. De Regering heeft daarbij eenige meer
dere faciliteit in de voorwaarden der concessie 
toegestaan, welke echter nog niet voldoende is 
tot bet in dc hand werken van het denkbeeld om 
soliedo maar goedkoope spoorwegen in ons land 
aan to leggen. 

Men moet echter voor een eerste begin al te
vreden zijn met hetgeen men verkreeg, daar het 
toch mocijelijk te verwachten is, dat te midden 
onzer omgeving, de overgang van den wel eens 
duren tot don zeer goedkoopen aanleg van spoor
wegen, zoo in eens te bereiken zou zijn. 

Wat men als zoodanig verkreeg en wat in het 
vervolg, vindt dit eerste denkbeeld ingang, wen
schelijk is te verkrijgen, hoop ik bij verdere uit
eenzetting van het bedoelde ontwerp aan te too-
nen. Ik wensch hier thans uog bij te voegen 
het oordeel, dat over het denkbeeld voor den 
aanleg vair dezen weg, toen het nog slechts een 
eerste gedachte wns, werd uitgesproken door don 
heer van Iterson, leeruur aan dc landbouwschool 
te Haren, in zijn schets over dc lnndhuishouding 
der Meierij in Noord-Brabant, waarin men leest: 

«Dat het nut van betere gemeenscliapsmiddo-
«len ook op het platteland meer en meer nlgc-

«meen wordt erkend en dat men ook handen aan 
«het werk slaat, is een gelukkig verschijnsel. 

»l let blijkt, dat men dit ook iu de Meierij wil, 
«want er zijn verschillende aanvragen tot conces-
»sie geschied voorden aanleg van spoorwegen, die 
sin verschillende richtingen dc streek zullen door-
ikruisen. 

«Daaronder is er ccne, die eene in Nederland 
«nog geheel nieuwe zaak beoogt. Een dor wcl-
«varendstc gedeelten van N. Brabant — de Lang-
«straat — waervan een gedeelte (Waalwijk en 
«Gansoijen) historisch tot de Meierij behoort, heeft 
«kans door eene aangevraagde concessie vereenigd 
«te worden mot Tilburg, door middel van eenen 
«buurtspoorweg", n. I. eene minder kostbare 
«spoorwegverbinding tusschen bloeiende platte-
«landsstreken en voorname handels- en fabrielts-
«plaatsen of groote spoorweglijnen , door welke in 
«het buitenland reeds gunstige gevolgen verkre-
»gen zijn. 

»In dit geval zal dc bloeiende Langstr aat in ver
sbinding komen met het Tilburgsch station en 
«zoo met de wijde wereld, maar tevens zal een 
«belangrijk gedeelte van den Moierijsclnn land-
«bouw gebaat worden door gelegenheid tot goed-
«kooperen aanvoer van meststoffen, afvoer van 
«voortbrengselen, enz. Dit alles is nog plan, 
«maar het is een plan , waarvan in de landstreek 
«zelve het nut gewaardeerd wordt, zooals blijkt 
«uit de vrijwillige bijdragen, waarmede men de 
«voorbereidende werkzaamheden op flinke schaal 
«heeft kunnen aanpakken. Waai' iets geheel 
«nieuws in Nederland zoo dadelijk bijval vindt, 
«daar spreekt behoefte. Mochten de gemeenten 
«en het Rijk zulke min kostbare ondernemingen 
«ondersteunen I Daardoor zullen vele streken, waar-
»aan voornamelijk goede wegen ontbraken, gcle-
sgenheid krijgen hun' taaien arbeid naar verdien-
«ste beloond tc zien , oven goed als tot heden 
«meer gezegende gedeelten van Nederland. 

«Dit punt toont duidelijk , hoe landbouw, fa-
«brieksnijverheid en handel één zijn in belan-
»gen" enz. 

Dordrecht, 22 Juni 1869. 
H. LINSK. 

Geachte Heer! 
Ten aanzien van het stuk, in De Opmerker 

van 3 Juni opgenomen, en uit 's-Gravenhage 
gedateerd, en houdende opmerkingen over het 
adres van den raad van bestuur der Polytechni
sche school, en de in De Opmerker van 12 en 
18 dezer geplaatste replieken en tegenrepliekcn, 
acht ik mij in het belang dor waarheid, waarom 
het, zooals door u zoo juist werd aangegeven, 
hier alleen te doen mag zijn, tot de volgende 
op- cn aanmerkingen verplicht. Dat ik omtrent 
de eigenlijke strijdvraag op geheel onzijdig ter
rein sta, behoef ik u , die wel eens in de gele
genheid geweest zijt, mijne zienswijze omtrent 
een en ander te leeren kennen, niet te verze
keren. 

De door den schrijver uit 's-Gravenhage ge
maakte opmerkingen bewijzen in alle deelcn, dat 
hij de buitonlandsche inrichtingen cn dc rege
lingen van het onderwijs in de bouwkunst aldaar 
zeer weinig kont. Zijne redeneeringen berus
ten meerendeels op onjuistheden of onjuiste op
vatting. Ten aanzien van Eerlijn is liij ten eenen 
male niet op de hoogte van den feitelijken toe
stand, dat van andere zijde nog nader zal wor
den aangetoond. Ten aanzien van Weenen, 
Munchen, en zelfs Antwerpen, staat het niet 
veel beter. Volgens nieuwe regeling zijn de Po
lytechnische scholen to Weenen cn Munchen als 
vakscholen voor architecten, ingenieurs, werk
tuigkundigen en technologen ingericht. Te Wee
nen, Munchen en Antwerpen boden en bieden 
de Acadcmión alleen gelegenheid tot oefeningen 
in hot ontwerpen en architectonisch tcekenon. 
Mondelinge voordrachten, bepaald voor dc archi
tecten bestemd, hebben niet plaats. Afgezien 
van de technische zijde van zijn vak, is aan deze 
Academiën den architect niet eens de gelegen
heid aangeboden, oin zich in de artistieke zijde van 
zijn vak geheel te bekwamen. Te Munchen wordt 
alleen perspectief voor de schilders cn een (half
jarige) cursus over algemcene kunstgeschiedenis 
gegeven. Daar, en zelfs aan dc overigens voor
treffelijke Academie te Antwerpen, ontbreken 
lessen over geschiedenis der bouwkunst, bouw
stijlen en over de, door den schrijver zoo zeer 
op prijs gestelde, schoonheidsleer. Al deze voor
drachten worden echter wel aan de Polytechnische 
scholen, die zich met dc opleiding van den archi
tect belasten, gehouden. Waren vroeger, in over-
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eenstemming met hare organisatie, de Academiën 
te Weenen en Munchen alleen bestemd, om na 
voorafgegane studie aan de Polytechnische school, 
de architecten iu het teekenen te bekwamen, thans 
is, volgens de nieuwe regeling van zaken, ook dit 
gedeelte van de opleiding in zekeren zin daar
aan ontnomen. Word vroeger b. v. in Beieren, 
volgens de wet, voor het verkrijgen van het di
ploma van architect vereischt: eindexamen van 
het gymnasium, eindexamen van de Polytech
nische school en tweejarig bezoek van de Aca
demie van beeldende kunsten, thans wordt, 
ingevolge de in de wet gebrachte wijziging, het 
bezoek der academie niet moer vereischt, maar 
is dc vroeger vierjarige cursus aan de Polytech
nische school in een vijfjarigen veranderd. 

Aan de Academie te Munchen, evenals aan 
die te Weenen, blijft de bouwkunst nog als vak 
van onderwijs verbonden, mede ten behoeve vnn 
werkbazen en industrieelen. 

Evenals te Berlijn heeft alzoo tc Weenen en 
te Munchen, te Stuttgart en te Karlsruhe de op
leiding van den architect geheel in strijd met 
de beweringen van uw correspondent uit den 
Haag — wel in verband mot dc opleiding der in
genieurs, en geheel afgezonderd van dc Acade
miën van beeldende kunsten, die al deze steden 
evenzeer bezitten, plaats. 

Verdere inlichtingen , die het onderwijs in de 
architectuur in den hoogsten zin dos woords en 
in deu geheelen omvrng omvatten, zijn de Po
lytechnische scholen te Zurich, Praag, Hannover 
en de zich in staat van oprichting bevindende 
school te Aken. Wil men, evenals het mot zoo
veel juistheid door Prof. Grothe aangevoerde, 
ook deze daadzaken miskennen, wel — mét wie niet 
zien w i l , valt niet te redeneeren. 

Uit deze mededeelingen, waaraan zich niets 
laat afdingen, blijkt, dat de repliek van den 
Haagschen schrijver, hoe woordenrijk ook, niets 
bevat ilan het volhouden van onjuiste voorstel
lingen. En dat geldt eveneens ten aanzien van 
het onderwijs aan de Polytechnische school. De 
beweringen daaromtrent zijn in lijnrechten strijd 
met de waarheid. De, juist nu, voor iedereen 
opengestelde gelegenheid, om de teekeningen 
der studenten, welke examen afleggen, in oogen-
sclrouw te nemen, biedt het middel aan, zich 
daarvan tc overtuigen. Onder de zeer talrijke 
projecten zal het moeiclijk zijn een enkel te vin
den dat aan Vignola, Palladio en tutti quanti 
herinnert. 

Ik machtig u , om van dit schrijven zoodanig 
gebruik tc maken als u in het belang der waar
heid meest wenschelijk voorkomt. 

Met de verzekering mijner oprechte hoogachting. 
Delft, 23 Juni 1869. 

UEd. Dw. Dr. 
E. GUGEL. 

ERRATA. 

In n". 25, bladz. 107, 2' kolom, regel 5 
van boven, staat: dc kalk 

lees: het water. 
In hetzelfde noinmer, bladz. 108, 3' kolom, 

regel 3 van onder, staat: ook zeer sterk. 
lees: niet zeer sterk. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 2H Juni. 
Maastricht, teu f i ure, aau het prov. bestuur: dc 

uitvoering van werkcu tot voortzetting van dc verbetering 
van de rivier de Maas iu de gemeente Linne cn Wessem, 
nabij den Hollander. 

Wljche , ten l i ure , liij J. Scherpeuscel: bet bouwen 
cener nieuwe pastorie voor dc It. C. gemeente. 

's-llage, ten I I u r e , aan het prov. bestuur: de af
graving van rijksgrondeu liiiiiicti bet rivierbed laugs den 
linkeroever der Nieuwe Merwede aau den Lagcubof. ouder 
de gemeenten Hooge- cn Lage Zwaluwe, heimerende tot de 
werkcu der Mcrwede cu Killen. 

's-llagc, teu ll'/j ure. aan het prov. bestuur: het 
uitdiepen eu verhrceden van ecu gedeelte der rivier dc Hol
landsche Usel , ten uoordcu vau dc stccnnlaatscn van de 
wed. A. Kooi cn van .1. van bange, te Goudcrak. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis : het bouwen 
vau ecue openbare burgerschool der eerste klasse voor meis
jes met lokaal voor dc gymnastiek eu woning voor dc hoofd
onderwijzeres. 

Bergen-op-Zoom, ten 12 ure, op bet raadhuis: lit t 
makeu ecuer uicuwe ijzereu draaibrug over dc binnenhaven. 

Apeldoorn, teu 12 ure, op het raadhuis: lo. het 
bouwcu vau ecu nieuw schoolgebouw te Hoog-Socreu, met 
bijlcvcriug vnu nllc materialen; 2o. het verwen van eenige 
gemccDte-gebouweu, in twee perceelen, cn 3o. bet maken 
van eeuige stccucu duikers, cnz. 

Kllen, (bij Tcrborg), teu 12 ure, in bet logcmcut „de 
ucgcuticude eeuw": bet aanzienlijk restaurcereu van kerkeu 
toren in die gemecutc. 

Dinsdag, 20 Juni. 
Haarlemmermeer, ten 2 ure, op het raadhuis: bet 

uitvoeren van eenige ouderhoudswerkeu, met bijlevering vau 
alle bcuoodigdc materialen aau de scholeu, onderwijzerswo-
nrugen, brandspuitbuizen cn het raadhuis. 

Worming 30 Juni. 
U/.cmliJkc. ten 11 ure, iu de Gouden Leeuw: het 

verbeteren en met keien bestraten YÜU den weg, loopende 
van Watcrlandkerkjc tut aan de Belgische grens, ter lengte 
van ongeveer 4000 ellen. 

Willemsoord, ten 11 ure, door de directie der Ma
rine: het verrichten van eenige werkzaamheden aau ver
schillende gebouwen op het etablissement te Willemsoord. 

Dlemen, ten 12 ure, in het gemccnlandshuisvan Zee
burg en Dicmerdrjk: het verleugen der steenen glooiingen 
tegenover dc buskruid-fabriek en het aanbrengen van een 
steenen oevcrwerk aan deu biiitcuberni bij N . paal 21 bij de 
Nes, het verbroeden der bestaande steenen glooiingen en het 
verlengen van bet bestaande oeverwerk aldaar. 

's-llage, teu 12 ure, aau het ministerie van biuuenl. 
zaken: het doeu van eeuige herstellingen aan de landsge-
bouwen aldaar. 

Beek en Honk, (bij Helmond), teu 3 ure, bij H . S. 
Swinkels: het bouwcu eener onderwijzerswoning. 

Mtavenissc, (bij Zierikzec), ten 3 ure, door kerkvoog
den der Hervormde gemecutc: het nmoveeren der oude-
eu het bouwen eener uieuwc pastorie cn consistorie , met de 
dnartoc behoorende materialen. 

Donderdag, 1 Juli . 
's-Hngc, teu 12 ure, teu dienste der staatsspoorwegen 

door en aau het ministerie van binnenl. zakou : bet makeu 
van ccn gebouw tot koperslagerij, nictnnlgicterij. enz. eu 
vau eenige andere inrichtingen tc Tilburg. 

's-llage, teu 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zaken : het maken vnn jaagpaden cn kribben iu de Waal, 
en verdere werken in verband met de spoorwegbrug bij 
Bommel. 

's-llage, ten 1 ure, in het stationsgebouw vnn deu 
llull. IJzeren Snuorweg: het uitvoeren der aarde- en kunst
werken , sporen en signalen, met daarbij behoorende wer
ken , ter plaatse der kruising en verbinding van den spoor
weg Gouda—'s-Gravcnhagc. 

Vrijdag, 2 Juli. 
Zwolle , teu 12 ure, aau het prov. bestuur: het bou

wen vnu een hospitaal aan het rijksgesticht Ouimerschans. 
Zaterdag , 3 Juli. 

Schiedam, ten 12 ure, op bet raadhuis: het metselen 
vau riolen, door en in verband met dc demping van de 
Brojrvcst. 

KIJsoord, (gcm. Ridderkerk), ten 1 ure, bij M . vau 
der Velde: lo. het leveren van 4'JO kub. ellen grint; 2o. 
het onderhoud van verschillende rijswerkeu eu Do. het 
schoonmaken en schoonhoudcu van den boezem de Hevelen 
Develsslilissche Haven. 

Angeren, (gcm. Bcmmcl), ten l'/2 ure, bij T. B. San
ders : het afin-eken van een gedeelte van het oude kerkge
bouw en het bouwen van cenc nieuwe kelk, met daarbij 
behoorende werken. 

Winschoten. op het raadhuis: lo. het maken van ceue 
keienbestrating in den weg tii'«chcp de brug bij het hotel 
Wisscmann cu de Posttil, alsmede in deu Wcverfhoru, met 
afwatcringsgootcn; 2o. hot vernieuwen cn herstellen van 
ijzeren gootdekkers, op den Vi'schersdijk eu iu het Kcrk-
straatje; .'!(>. het verwen vnu li.t gymnasium met de daaraan 
verbonden schoollokalen eu het schoolgebouw tc St. Vitus-
liolt; 4o. bet verlengen van het klinkervoetpad langs den 
grintweg naar Schcemda. met 82 ellen cn 5o. het doen 
van herstellingen aan het Hooghout over het scheepvaart-
kanaal. 

Maandag, & Juli. 
Middelburg , ten 1 ure, op het raadhuis: het makeu 

van eenige werken nabij deu Ouden Arncmuidschen weg, 
in verbaud met de vcranderiug van het rioolstelsel dier 
gemeente. 

Dinsdag, O Juli . 
Alkmaar, ten 12 ure, op het raadhuis: lo. het opha

len van de asch, het vuilnis cn dc privoatmest, bet puin, 
enz.; en 2o. het uitdiepen der cingelgrachtcn van hctTexel-
sche nek tot dc richtingslijn vau het Groot Noord-Hollandsch 
kanaal. 

's-llage, ten 12 ure, aau het hoofdbureau der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: het bonwen vau 
eene wachtkamer met bureau nnn dewaenterswoning No. 98, 
bij dc halte Peperga cu den aanleg van een begriut trottoir 
aldaar. 

Joure. door het bestuur vnu deu Hasker Veenpolder: 
het verbeteren van het vaarwater het Stobbegat bij de sluis 
tc Nijchaskc. 

Woensdag, 7 Juli. 
's-llage, teu 12 ure, ann bet ministerie van binnenl. 

zakcu: het innken van ccn rijzen hestcendeu dam op bet 
strand aau deu Hoek vau Holland, voor de verbetering van 
deu waterweg van Rotterdam naar Zee. 

Middelburg, teu 1 ure, door de directie der registra
tie en domeincu : lo. het uitvoeren vnu verfwerk aan eenige 
gebouwen vnn de voormalige Rüks-marinewerf te Vlissingen 
cn 2o. het uitvoeren vnn eeuc bepleistering iu portlnud-ce-
ment van dc frontcspice en borstwering, alsmede van voeg
werk unn dc buitenmuren van bet arsenaal op dc voormalige 
Rijks-marinewerf te Vlissingen. 

Maandag, 12 Juli. 
IJzenilIJkc, teu 11 ure, op het raadhuis: het ver

beteren en niet keien bcstrntcn van den weg, leidende van 
af dc bcstratiug naar Sehooudrjke tusschen de Maurits- eu 
kieiuc Jufvrouw Polders, tot aan het gehucht Turkerjeu. 

Donderdag, 15 Juli . 
's-llage, teu 12 ure , nau het ministerie vau binnenl. 

/aken: het bei-stellet! van het Lijnpad op den linkeroever 
vau de rivier dc Lek, beneden dc brug tc Kuilenburg. -

's-llage, ccn 12 ure, aan het ministerie van binnenl. 
zakcu: het herstellen vnu dc taluds vau den spoorweg eu 
van parallelwegen n a bij 's-Boscli, ten behoeve vnu den spoor
weg vnu Utrecht uaar Jioitcl. 

Afloop van aanbestedingen. 

l lelnketiHznud, 10 Juui: bet restaurcereu eu ge* 
decltclijk vernieuwen der pastorie; aangenomen door J . de 
Hlok, te Goes, voor ƒ .'1249. 

/iuld\voldc, 11 Juni: het bouwen van eeu gemeente* 
huis; iugekomen 7 biljetten, terwijl dc laagst** inschrijving 
was van W. Lubbcrink, tc de Wijk , voor /'8475, aan wieu 
het werk is gegund. 
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Arnhem, 11 Juni: lo. het aanleggen van 15 dwars-

kribben aan den rechter- en linker Maasoever, onder de 
gemeenten Alphen en Ooijen; aangenomen door T. van den 
Bogaard, te Leeuwen, voor ƒ 8889, en 2o. het aanleggen 
van eene nieuwe krib en het verlengen van drie bestaande 
kribben op den rechter oever van de rivier de Bovcu-Rijn, 
aan het Spijk; aangenomen door G. II. Rcijmer, tc Herwen, 
voor f 25,400. 

Willemstad, IS .luui: het makeu vau ecu zinken 
dak op het verdedigbaar gebouw in dc redont aan dc bo-
vensluis; aangenomen door A. ü . Hamburger, tc Utrecht, 
voor ƒ 2400. 

E l l e n , 15 Juni: lo, vernieuwingen cn herstellingen aan 
de dichtingswerken van de rivier dc Mark cn Dintcl; aan 
genomen door L. A. Vroon, te Dinteloord, voor ƒ 4999; 
2o. de uitbaggering der verzandingen in gemelde rivier; 
aangenomen door W. H. Seijbocr , tc Fijuanrt, voor ƒ 1950. 

Aalsmeer, 16 Juni: lo. het vergrooten van cen school 
lokaal; 2o veranderingen aan dc school in het dorp, cu 
3o. idem aan de school van den Uiterwcg. Aannemers voor 
perceel 1, R. tc VVcij, te Uithoorn, voor ƒ 2290; voor per
ceel 2, J . Bos, te Haarlemmermeer, voor ƒ 495 , cn voor 
perceel 8, dezelfde, voor ƒ 399. 

Haarlem, 17 Juni: lo. het bouwen eener ontvangers-
en opzichters wou ing en het doeu vnu verdere werkzaamhe
den bij dc Willemsluizcu; aangenomen door li. Kroon . te 
Buiksluit, voor J 18,373, cn2o. het vergrooten cn verbete
ren van de haven tc Marken; aangenomen door B. Beu-
keukamp , te Wicriugcn, voor f 21,999. 

••llage, 18 Juni: dc uitbreiding van deu bovenbouw op 
het stations-emplacement te Tilburg; nangeuomcu door ,1. 
Timmermans, tc Rozetidaal, voor f 7177. 

Groningen, 16 Juni: het uitvoeren van eenige werk
zaamheden aau- enhet tot 31 December 1871 onderhouden van 
de Rijks-kweekschool voor onderwijzers aldaar; aangenomen 
door C. Buning, te Groningen, voor / 3600. 

Utrecht, 19 Juni: het graven 525 cl kanaal door deu 
uiterwaard, genaamd dc Roodvoct; aangenomen door J . J. 
Bekker, te tent, voor f 14.780. 

't-Hage, XI Juni: het bouwen van een bazaltmuur aan 
de oostzijde van den Schutkolk van de sluis aan den Arkcl-
schen dam, behoorendc tot dc werken van het Zcderikka-
naal in de provincie Zuid-Holland. Voor deze besteding 
waren elf biljetten ingekomen. Minste inschrijver waa de 
heer J . de Rek, tc Hardinxveld, voor f 6300. 

Maastricht, 23 Juni: het sloopen vau den gemctsel-
den tambour in sluis 5 van het kanaal naar Luik. Tien 
inschrijvers, als-

te Maastricht 
id. 

W. Witteling», 
l i . Ummcls, 
P. Wittclings, 
J . Wensten, 
H . Kcmpenecrs, 
J . K l i jn , 

J . G. A. Houbcn, 
W. Deben, 
A. Meesen , 
P. Prévoo, 

id. 
» id. 
» id. 
„ id. 

id. 
» id. 
te Wijk, 
II Maastricht, 

ƒ 5124. 
„ 2200. 

2190. 
„ 2046. 
„ 1937. 
„ 1724. 
„ 1550. 
„ 1311. 
„ 1300. 
„ 1200. 

Advertentiën. 

Bouwterreinen te Koop, 
zeer gunstig gelegen aan en bij den Stads-Singel, 
in het verlengde der Maliebaan, te Utrecht, en 
zeer geschikt voor het bouwen van villa's en 
andere huizen. 

Informatiën te bekomen bij den Architect ALB. 
NUL AND , Kromme Nieuwegracht, te Utrecht. 

PRIJSVRAAG. 
I M H g k * De COMMISSIE, geconstitueerd tot 
p ^ a l p het oprigten van een S C H O U W 
B U R G - L O C A A L enz. te Deventer, looit uit: 
twee prijzen, ieder groot honderd gulden, voor 
het best gekeurd ontwerp van een zoodanig ge
bouw, voor elk der beide beschikbare terreinen 
afzonderlijk. Voorwaarden, terreinteekeningen en 
verdere inlichtingen op franco aanvrage verkrijg
baar bij den Secretaris der Commissie Mr. H. Q, 
JORDENS, Advokaat te Deventer. 

VERKOOPETO 
VAN 

Gegoten en Gesmeed IJZER. 
L. HARMENZON, Eerste Deurwaarder bij het 

Geregtshof in Friesland, te Leeuwarden, zal op 
Donderdag 1 Julij 1869, des morgens ten 10 
ure, aan de timmerwerf der gemeente Leeuwar
den , tegen gereede betaling, verkoopen : p. m. 
26500 ponden Oegoten- en p. m. 9000 pon-

..14en Gesmeed I J Z E R , hoofdzakelijk bestaande 
,' 'uit/ Consoles, Platen, Voerbakken, Ruiven en 

' Lehtierhoomenbeslng uit de ontruimde gedeelten 
van dén, Kavaleriestal tc Leeuwarden en verder 
uit Jjru'gbalusters, Leuningen, Gruis, oude 

s, Schoollampen en zoo voorts, 
gemelde timmerwerf te bezigti-

ns van 9 tot des avonds 6 uur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
28 Juny'1869, des middags ten 12 ure, ophet 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden : 

Het bonwen van eene openbare 
BURGERSCHOOL 1'. klasse voor 
meisjea, met lokaal voor de Gym
nastiek en woning voor de Hoofd
onderwijzeres, op de Lijnbaano-
gracht bij de Leldsone Kruisstraat, 
Buurt 00, met de levering van alle 
daartoe noodige materialen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
en liggen voorts ter lezing in ccn der lokalen van 
de Secretarie (Afdeeling Publieke Werken) op 
het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken voornoemd en 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEK Jz., 
des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, den 14 Juny 1809. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DRIESSEN, Wethr. 
de Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIE
DAM zijn voornemens op Zaturdag den 3 Juli j 
1869, des middags ten 12 ure , ten Raadhuize 
aldaar, in het openbaar aan te besteden: 

H E T M E T S E L E N V A N R I O L E N , 
door en i n verband met de dem
ping v a n de B R O E R S V E S T . 

De voorwaarden van Aanbesteding zullen ter 
inzage liggen op de Stads-Timmerwerf, en zijn 
verkrijgbaar gesteld op de Gemeente-Secretarie, 
tegen betaling van 25 Cents per Exemplaar; 
terwijl nadere information te bekomen zijn bij 
den Gemeente-Architect. 

SCHIEDAM, 19 Junij 1869. 
Burgemeester en Wethouders van Schiedam, 

P. J. VAN DIJK VAN MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. VV. MULDER. 

AANBESTEDING. 
HET KERKBESTUUR DER HERVORMDE GE

MEENTE TE ANGEREN is voornemens op Zatur
dag den 3 Julij 1809, des namiddags ten half 
twee ure, in de herberg bij T. B. SANDERS 
aldaar, in het openbaar aan tc besteden: 

Het afbreken van een gedeelte van 
het oude K E R K G E B O U W en het bou
wen v a n eene N I E U W E K E R K met 
daarbij behoorende werken. 

De bestekken zijn van af Zaturdag den 26 Junij 
1869, tegen betaling van 50 cents, verkrijgbaar 
bij den heer N . TEN BOSCH, Administrerend 
kerkvoogd te Angcrcn en bij den Boekdrukker 
G. W. VAN DER WIEL te Arnhem. 

De teekeningen liggen van af 26 Junij 1869 
ter inzage bij den heer TEN BOSCH voornoemd, 
terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de 
architecten VAN GENDT te Arnhem, door wie 
de aanwijzing in loco zal worden gegeven op den 
dag der aanbesteding, des voormiddags ten 10 ure. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

RODENHUIS & C. 
te ARNHEM. 

Z i n k e n Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Falbala>s, Ba-
lusters , Ven t i l a to r s , Kru izen voor Kerken 
en Grafteekens, A l o ë s , Paardenkoppenen 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z i n k voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

TOESTELLEN 
voor v e r w a r m i n g met 

hee twater 
(middelbare drukking) 

i n verbinding met luohtverversching. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf, 
leveren deze toestellen met guarantie; sedert 15 
April 1805 werden deze in onderstaande gebou
wen geplaatst: 

1. School cn pcnsiouaalgcbouw van het Ursuliner Kloos
ter te Duren. 

2. Bau-Gowcrke8chulc tc Hildcskcim. 
3. Gymnasium „ 
4. Centrale Jongensschool „ 
5. Polytechnische school te Aken. 
tl. Ziekenhuis tc Schwclm. 
7. idem „ Horde. 
8. Kon. postgebouu tc Klbcrfeld. 
9- ., idem „ Bannen. 

10. „ landgcrcchtsgcbouw tc Dusseldorf. 
11. Raadhuis tc Keulcu. 
12. Groot Aquarium te Berlijn. 
1.1. Gezclschapslokaal „Erlioluiig" tc Elberfcld. 
14. idem van het „Verein" te Dusseldorf. 
15. rnnijtfabrick der H.1I. Penscler cn Zoon te Lunet-ure 
10. labrick der H.H. W. Bocddinghaus & Co tc El

berfcld. 
17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie te Elbcrfeld. 
18. Droogtocstel voor deu kruidmolcn der Heeren Haas 

Schilfer cn Bruch te Schleidcn. 
19. Moutccst der H.H. Kraul cn WiJkcmug tc Hanover 
20. Directie gebouw der Maatsch. Phoenix te Laar b/ 

Ruhrort. 1 

21/24. Vier winkelhuizen tc Hanover, Hagen, Dusseldorf 
Hagen. 

25/44. Twintig woonhuizen iu Duren, Elberfeld', Dussel 
dorf, Duiken, Keulen, Ruhrort, Hagenhof, Aken 

45/49. Vhf oranjerien tc Bonn, Dusseldorf, Elbcrfeld. 
50/53. Vier Bad-inrichtingcn. 

Onder aanbeveling bij Heeren architecten en 
bouwheeren, verklaren de ondergeteekenden zich 
bereid opgaven van kosten te berekenen voor 
allo gebouwen, waarvan hun eene teekening 
wordt toegezonden. 

AHL en POENSGEN te Dusseldorf. 

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 dc Hecren JOS. STEINBACH & C . te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van de 
Heeren V1LLEROY & BOSCH te Mettlaeh 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 

JAN VAU DER POT, 
te Rotterdam. 

BMP* Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in dc nommers 9 en 
10 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A E A N T I E , 

b i j G E B R " . I I . P O T , t e E l s h o n t a / d . K i n d e r d i j k 

bij wie reed.] SOO roeden gemankt zijn vnn verschillende lengten 
tot 103 A mat. vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

DE OPMERKER 
WEEKBLAD voor AECHTECTEff, ING-EnEURS,EABRIKAlTEN, AAI NEMERS 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 Q - F . N D T J G z „ 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH. C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. H. IiRLIHAN, II. LINSE, S. E. IV. ROORDA VAN EÏSINGA, II. F. VOGEL en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag ha I». A. THIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor cen jaargang. Enkele nommen 
worden alleen bh vooruitbestelling en tegen betaling van 
15 rents per exemplaar afgeleverd. 

Zaterdag- 3 Juli 1869. 
PRIJS DER ADVERTENTIËN. 

Vnn een tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 
regel meer / -.20. Groote letters worden berekend naar 
de ruimte die zij beslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der courant 
betaald. — Abbonnementen voor 250 , 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

nhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & (X te Amsterdam. — Boekdrukkery van G. W. VAN DER WIEL. 

Voor mejufvrouw de wed. G. J. Blom, is als
nog ontvangen van H. te Leiden ƒ 5, makende 
met het vroeger vermelde te zamen de som 
van . . • ƒ M L 4 3 

Dit bedrag is aan dc weduwe overgemaakt. 
De Redactie. 

Arnhem, 2 Juli 1869. 

MONOPOLIE DER SPOORWEGEN. 

(Vervolg en slot van bladz. 45./ 

Evenals met het vernieuwen der rails vorde
ren de bills of dwarsleggers eene jaarlijksche uit
gaaf van 4 millioen franken, voor de benoodigde 
hoeveelheid hout, waarvoor per jaar 10.000 acres 
of 4000 bunders bosch moeten worden geveld, 
en waartoe steeds 81000 arbeiders, gerekend 5 
man op 2 mijl lengte dubbel spoor, werkzaam zyn, 
die arbeiders worden betaald per dag met 2 sh., 
9. p.; de chefs of toezicht houdende personen met 
Ssh". ó p. Behalvtf genoemd personeel zijn con
stant alleen in Engeland, in dienst bij de ver
schillende spoorwegmaatschappijen 13000 man 
raillcggers; 26000 voor het vervaardigen en 
stellen der signalen; 6000 wachters; 11000 werk
tuigkundigen, conducteurs, stokers en machinis
ten, en eindelijk 40000 man voor het rollend 
materieel, vormende een totaal van 177000 man, 
Gelijk bij de gewone vervoermiddelen de paarden 
het meest kostbaar zijn , verslinden ook de loco
motieven het grootste deel der exploitatie-kosten. 
In 1806 waren in Engeland in functie 8125 lo
comotieven, d. i . 2 per 3 mjjl die, 6.000.000 
treinen trokken over een afstand van 143.000.000 
mijlen. Stelt men nu gemiddeld het vermogen 
van iedere locomotief op 450 p. kr. , zoo beloopt 
het gezamenlijk vermogen ruim 372.000.000 p. 
kr., welke kracht echter nimmer wordt uitgeput 
of verkort. 

Gemiddeld legt eene locomotief per jaar een af
stand af van 20.000 mijl, of 80 mijl per dag, waar
onder een rusttijd voor reparatie van 2 maanden 
is begrepen; gewoonlijk duurt ze 15jaar. Eone 
goede locomotief kost 3000 pond sterling; wan
neer er dus 's jaars 500 stuks nieuwe worden 
aangeschaft, vorderen zij alleen met reparation 
p. m. 18 millioen gulden. De kosten voor brand
stof zijn mede aanzienlijk. Algemeen rekent men 
dat eene locomotief van een personentrein 30, 
cn van een goederentrein 45 pond kolen per mijl 
verbrandt, wat o. a. in 1866 voor beide klassen 
25.000.000 ton brandstof noodig maakte. Zooals 
men weet, dateert die meer benoodigde brandstof 
van het tijdstip der gewichtige verbetering aan 
de locomotieven aangebracht; eene machine van 
30 a 40 ton gewicht kan thans gemakkelijk ccn 
trein van 300 ii 400 ton met eene snelheid van 
40 mijl per uur voortbewegen ; en werkelijk is de 
constructie der machines met vlampijpen (waarop 
we boven doelden) slechts in schijn nadeelig. 
Men heeft niet onjuist dc verschillende ingerichte 
locomotieven met paarden van verschillend ras 
vergeleken; alzoo eene kleine machine met een 
groot vermogen om te kunnen verbranden en 
met hoogen druk gelijk gesteld aan cen paard 
pur sang, bij een wedren, in tegenstelling van 
eene logge massa, die weinig verbrandt, dus min
der snel gaat, met eene van flamands blood. 

De buizen in de machine zijn de longen, en het 
water, omgezet in stoom, gehjk aan het bloed, dat 
door de ademhaling vernieuwd wordt en de le
vende kracht kan worden genoemd. Men kan 
ook veilig bij goed geregelde administraties aan
nemen, . dat de recette van eene spoorwegmaat
schappij toeneemt in rede van het rollend mate
rieel. In 1860 bedroegen in Engeland de ex
ploitatie-kosten 48 a 49°/0. Uit het jaarlijksch 
verslag der Comptes rendus van de Board of 
trade blijkt, dat het aantal reizigers betrekkelijk 
gering is tot het aantal treinen. 

In 1866 liepen er 3.741 086 treinen voor ruim 
274.000.000 reizigers, of gemiddeld slechts 73 
personen per trein; terwijl de afstand doorlede
ren trein doorloopcn 19 mjjl, cn van iederen 
reiziger 8 5 mijl bedroeg , waaruit men tot dit 
bijna onbegrijpelijk resultaat komt, dat het ge
middelde cijfer van den doorloopen afstand voor 
iederen trein, niettegenstaande het bekende 
énorme verkeer slechts 33 mijl was. Natuurlijk 
volgt hieruit een direct verspillen van kapitaal, 
aangezien een deel der beweging nutteloos is , 
materieel en rails onnoodig verslijten enz.; dat 
groot aantal treinen en die overdreven snelheid 
worden onderhouden louter met het doel, om de 
trafiek als 't ware te forceeren, wat echter vrij 
onmogelijk is, aangezien de hoogste tarieven der 
spoorwegmaatschappijen die ontwikkeling in den 
weg staan. 

't Is stellig dwaas, ja absurd, hoe men zoo klaar
blijkelijk tegen zijn belang kan handelen; waarom 
men b. v. eene locomotief van 30 ton gewicht 
spant voor een trein van gelijke zwaarte met ge
ring aantal reizigers, waarvoor een van veel 
minder vermogen even voldoende zou zijn. En 
diezelfde verspilling heerscht evenzeer in het 
transport van goederentreinen, daar algemeen 
cen goederentrein minstens viermaal het gewicht 
kon bevatten van hetgeen ze werkelijk overbrengt. 
Het is aangetoond, dat niettegenstaande de bruto 
ontvangst der Great-Western-Maatschappij, in 
de laatste 13 jaar is verdrievoudigd, en de door
loopen afstand 5 maal grooter werd, de werke
lijke winsten gedaald zijn in reden van 9 op 5. 
Het blijft evenwel het ideaal der Engclschen, om 
aan een groot aantal treinen en buitengewonen 
spoed , alles, zelfs de winsten der aandeelhouders 
op te offeren, want men weet zeer goed, en de 
hcor Hawkshaw getuigt het, dat die onvoordce-
lige resultaten juist in den dus georganiscerden 
dienst zijn opgesloten; dat speciaal de expres-
treinen den geregelden gang van zaken zoozeer 
belemmeren, aangezien daarvoor alles, niets uitge
zonderd, moet wijken; personen, goederen, parle
mentaire treinen, ja alles, wordt daaraan onder
geschikt gemaakt; goederentreinen, overhaast door 
een eeuwigdurend telcgrapheeren van: ndewegvrij", 
laden slechts kleine lasten; personentreinen de-
railleercn en in 't algemeen vinden de ongelukken 
op de Engelsche spoorwegen in den dus omschre
ven dienst hunnen oorsprong. De reizigers 3' 
klasse werpen dc meeste voordeelen af, omdat 
zij het minst doodc last meevoeren in verhouding 
tot het poids rénumerateur; reizigers 1* klasse, 
algemeen exigeant, hebben eene dubbele of drie
voudige plaats noodig, die ze dikwerf door fooi
en aan ondergeschikte ambtenaren extra betalen; 
't zij om vrij te kunnen rooken, 'tzij om betere 
berging voor hunne bagage te hebben. Gaan er 

b. v. 6 reizigers voor een zelfde traject in een 
zelfden trein, die evenveel ledige wagens heeft, 
zoo kan men zeker zijn, dat ieder eene afzonder
lijke afdeeling zal innemen; en zijn er b. v. slechts 
4 voor eene zelfde bestemming, dan eischen ze even
zeer hot aanspannen van cen a parten waggon, ook 
daar, waar eenige inschikkelijkheid met gepacke 
dien maatregel zou overbodig maken, 't Is juist 
in tegenstelling met de reizigers der 3' klasse, waar
bij men van dat alles geen spoor vindt, en waarin 
dus de financieel gunstige uitkomst der Maatschap
pijen zetelt. Stephenson berekende, dat de ont
vangsten boven % van een penng per mijl, bij 
de 3' k l . , directe winst is, zelfs bij maar half 
gevulde wagens. Natuurlijk knoopt zich aan deze 
beschouwing onmiddellijk vast het groote voor
deel van lage tarieven, vooral daar, waar eene 
groote bevolking er van kan gebruik maken; en 
ongelukkig zien we juist in Engeland, waar men 
als 't ware de winsten in zijne macht heeft, dat 
bijna alle Maatschappijen na eene. tijdelijke tarief
vermindering tot den ouden maatstaf zijn terug
gekeerd, ofschoon men zag, dat de winsten bij de 
minste klasse toenamen, en juist bij 2" en 1* kl . 
stationair bleven. In 1842 vormden de reizigers 
3 e k l . het ' / , ; 10 jaar later de helft, en thans 
meer dan het »/, van de geheele circulatie. In 
1866 werden er uitgegeven 162% millioen re
tours voor 1 dag geldig, allen 3» klasse; en in 
10 jaar is dat aantal niet alleen met 56 % toe
genomen, maar de werkelijke ontvangsten met 
75 y 0 , terwijl de recettes der i' cn 2" k l . slechte 
eene vermeerdering bedroegen van 23 % en 29 "/,. 
Mogen nu al de spoorwegmaatschappijen recht 
hebben, om hun tarieven naar eigen goeddunken 
vast te stellen, omdat het Gouvernement in En
geland door het doen maken en exploitecren der 
ijzeren wegen, beiden door speculateurs, zijn recht 
uit handen heeft gegeven, en moet het publiek 
vooreerst wel de dupe zijn dier handelingen; het 
blijft onpractisch en de algemeene ervaring be
wijst het, dat de maatschappijen dwaas handelen 
door dc tarieven niet tc rei-logen overeenkomstig 
diezelfde ervaring en de eischen van onzen tijd. 
Waar men feiten aantreft, als o. a. bij de drie 
maatschappijen ten zuiden van de Theems, die 
successievelijk zelfs de tarieven hebben verhoogd, 
en desniettegenstaande financieel allerongunstigst 
staan (cen dier Maatschappijen is slechts in staat 
aan zijne verplichtingen tc voldoen; één verkeert 
in zeer moei olijke omstandigheden, en de 3' is 
failliet) zou men geneigd zijn den Engelschen 
een practischen blik te ontzeggen in den 
geest en de richting van onzen tijd, waarop ze 
toch in tal van andere zaken aanspraak maken. 
Gelukkig heeft men elders Engeland in het ma
ken en adrainistrceren van spoorwegen niet na
gevolgd. Vrij algemeen heeft men onder solide 
waarborgen concessie verleend, cn immer hebben 
de gouvernementen zich voorbehouden de tarie
ven te regelen, opdat het publiek niet van het 
monopolisceren der spoorwegen als in Engeland 
luidde te lijden. België is ongetwijfeld de eerste 
staat, wien de lof toekomt van spoorwegen te heb
ben gebouwd, bepaald als maatregel van publiek 
belang; zeer zeker is het speciaal aan den én er-
gieken Leopold I, wien dc verdienste toekomt, al 
het gewicht van eene ontwikkeling, die voor Staat 
en volk door spoorwegen kan worden teweeggebracht 
te hebben doorzien. Deze verdienste is des te grooter 
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als men bedenkt dat een deel zijner onderdanen en 
volksvertegenwoordigers zijne inzichten volstrekt 
niet deelde en zich baseerde op de nog onbekende of 
ongunstige resultaten van Engeland, wat men toch 
als de bakermat der spoorwegen kon aanmerken. 
Het 1' plan, Antwerpen aan Luik, de voornaam
ste haven aan de grootste fabriekplaats te ver
binden, ontmoette levendigen tegenstand; Leopold, 
gesteund o. a. door den minister Rogier, behield 
echter de overhand. Het oorspronkelijk project, 
aanmerkelijk uitgebreid, werd door de Kamers 
aangenomen en destijds (1 Mei 1834) concessie 
verleend voor een geheel stelsel hoofdlijnen, waar
van een zich uitstrekte naar het zuiden, van 
Antwerpen naar Mons, bij de Fransche grenzen, 
een ander naar de Pruisische grenzen van Os-
tende naar Vcrviers, welke lijnen te gelijk aan 
de voornaamste steden werden verbonden. Het 
Gouvernement beijverde zich dc noodige gelden 
onder waarborg te verschaffen en met zooveel 
spoed de zaak door te zetten, dut reeds op 1 Mei 
1835, de sectie Brussel—Mcchelcn werd geopend. 
Te zamen heeft de staat België 247 mijlen in orde 
gemaakt en in exploitatie gebracht; voorts conces
sie verleend voor 900 mijlen, waarvan nog 117 
mijlen door den Staat worden bediend ; in het geheel 
zijn er gemaakt 1247 mijlen, d. i . 1 mijl spoor
weg op 10* mijlen van het Koninkrijk. 

Eigenlijk is de Staat in België nu reeds eige
naar der spoorwegen ; de maatschappijen evenwel 
genieten, onder bepaalde voorwaarden van reserve
kapitaal en aflossing, voor een zeker aantal jaren 
de voordeelen, na welken tijd alle ijzeren wegen 
onbezwaard aan den Staat zullen overgaan. Zij, 
die er Leopold een verwijt van maakten, ja hct 
een te vermetel plan noemden, om de jongste 
Staat in Europa direct met een geheel net van 
sporen te begiftigen, meenden in de aanvanke
lijk ook in België financieel ongunstige uitkomst, 
de bevestiging van hunne zienswijze terug te vin
den , aangezien de jaarlijksche verliezen zelfs tot 
37 millioen franken zijn opgeklommen; deze staat 
van zaken was evenwel alleen toe te schrij
ven aan het nog onvoltooide net, cn het dus im
productief zijn van een groot kapitaal tijdens 
de constructie; immers de feiten spreken luide 
genoeg, toen van 1852 af of het tijdstip, waarop 
alle hoofdlijnen voltooid waren, dc zaken een 
gunstigen keer namen. In 1858 brachten ze reeds 
5 "/„ zuivere winst op van hct geheel daarin 
besteede kapitaal; in 1800 6 "/„ en thans reeds 
7 "/o, terwijl de aangegane schuld wordt gedelgd 
zoodanig, dat by gelijken voortgang, de wegen 
niet alleen vrij aan den Staat zullen overgaan, 
maar bovendien voor een aanmerkelijk deel in de 
gewone belastingen van het Rijk zullen bijdragen. 
Dat in België de algemeene welvaart, landbouw, 
handel, industrie door de spoorwegen zijn toege
nomen, behoeft niet door bijzonderheden te worden 
aangetoond, 't Is een algemeen erkend feit, en ge
noeg te herinneren, dat de handelsbeweging er min
stens vijfmaal grooter is geworden! In 1862 werd 
dan ook de wet van 1 Mei 1834 openlijk erkend 
als cene der roemrijkste gebeurtenissen sedert het 
ontstaan van België in de rij der Europeesche 
staten. Herhaaldelijk zijn in België de tarieven der 
spoorwegen verlaagd, cen maatregel, die door 
den directeur-generaal voor de koninklijke Engel
sche spoorweg-commissie verklaard werd tc zijn 
van algemeen belang, zoowel van aandeelhouders 
als van 't publiek, evenzeer als de staats-exploi-
tatie in België geheel in 't voordeel van dat 
systeem pleitte. Een enkel voorbeeld volge hier 
van de spoorwegen in Engeland vergeleken met 
die in België. 

Voor de reis van Londen naar Brussel, groot 
78 mijl, in Engeland, en 89 in België, betaalt 
men van Londen naar Douvre (voor de 78 mijl) 
20 shillings lc klasse en 15 sh. 2c k l . ; in Bel
gië voor de 89 mijl van Oostende naar Brussel, 
5 shillings lc klasse, 3 shill. 4 p. 2e kl. en 
2 sh. 6 p. 3 k l . , d. i . ongeveer slechts van 
den prijs bij een afstand, die nog 11 mijlen grooter 
is. Wat dc bagage betreft, schijnt het voordeel 
aan dc zijde van Engeland. 

In het laatste rijk staat men toe een gewicht 
van 120 en 100 pond successivelijk voor lc cn 
2c klasse vrij meé te voeren; in België slechts 
25 pond, terwijl voor hct meerdere 6 centimes 
per kilometer, d. i . voor 120 pond, 5 sh. per 
reiziger, gaande van Oostende naar Brussel moet 
worden voldaan. Evenwel, cn zoo redeneert men 
in België, »de reizigers, die 100 en meer pon
den bagage met zich voeren, reizen voor genoe
gen ; zij die eene algemeen gunstige maatschap
pelijke positie innemen, kunnen gemakkelijk in
gevolge dat billijke tarief van hun welzijn bij

dragen ;" »welnu," is de slotsom, «laat ze dan ook 
betalen." Nog opvallender is het verschil met 
de gewone treinen. Voor de 78 mijl in Enge
land wordt betaald, in l e , 2c en 3c kl. 18 sh. 
O p . ; 13 sh. O p . , en 6 sh. 6 p.; in België 
voor de 89 mijl: 4 sh. 2 p.; 2 sh. 9 p. en 2 
sh. 1 p., terwijl zelfs de snelheid in Engeland 
niet zooveel grooter is ; de 78 M. wordt per snel
trein afgelegd in 2 uur; per gewonen trein in 
3 uur, tegen 2'/, en bijna 4 uur der Belgische 
treinen voor de 89 mijl. 

Die zeer verlaagde tarieven zijn in België reeds 
jaren in werking, als resultaat van wat de er
varing bij vervoer van goederen had geleerd; 
het verdient nog opmerking, dat zelfs vóór de 
vermindering der prijzen in België deze lugcr 
waren dan ze ooit in Engeland ziju geweest. 
Bij monde van den heer Van der Stichclen , mi
nister van openbare werken, is publiek gemaakt, 
dat dc tarieven van goederen successivelijk 28"/, 
reductie hadden ondergaan , en dat bij cene be
sparing dientengevolge van 20 millioen fr., 
2.706.000 tonnen koopwaar meerder waren ver
tonden ; en eindelijk dat dc schatkist d a a r e n b o 
v e n ruim 5 3/, millioen franken uit dc exploitatie 
had overgehouden , zoodat men opnieuw er reeds 
op bedacht was andermaal d e tarieven te ver
minderen. 

Niet Engeland, zooals we reeds aanhaalden, maar 
België , heeft algemeen in Europa bij deu aan
leg der spoorwegen navolging gevonden. Zoo 
heeft b. v. Pruisen van zijn spoorwegnet, groot 
3777 mijlen, 950 mijlen op kosten van den 
Staat aangelegd en geëxploiteerd door Staats
ambtenaren ; 877 mijlen bij concessie aan be
paalde Maatschappijen zijn evenzeer door den Staat 
geëxploiteerd, terwijl 1950 mijl door particulie
ren zijn gemaakt en bediend. De resultaten in 
Pruisen in 1863 b. v. waren als volgt: 

De Staatslijnen rendeerden 7'/, "/„ van het 
geheel daarin belegde kapitaal; de lijnen door 
den Staat gemaakt, doch door particulieren geëx
ploiteerd 5 °/„, en de geheele particuliere onder
nemingen 8 «/,; ééne maatschappij , de lijn Maag
deburg—Ilalbei'stadt, keerde een dividend uit 
van meer dan 20 °/n. 

Vooral in Pruisen heeft men bij den aanleg 
der spoorwegen en het verleenen van concessies 
het oog gehad op het tijdstip, waarop de Staat 
eenmaal eigenaar wordt der ijzeren wegen, zoo
dat dc concurrentie (ten einde dc bestaande we
gen niet te déprécieeren) finaal bij de wet is ver
boden , om dus het Staatseigendom niet in waarde 
te doen verminderen. Bijna in geheel Duitsch-
land is België cn Pruisen tot voorbeeld geno
men, en in oen groot aantal Staten hebben 
de uitkomsten iedere billijke verwachting over
troffen ; zoo geven o. n. de staatsspoorwegen in 
het groothertogdom Baden een jaarlijksche rente 
van 15 "/,,. Wat Oostenrijk aangaat, zij herii-
nert aan diens financiëelc positie, die een eigen 
aanleg niet gedoogde; de Staat heeft voor de 
3700 M. bestaande spoorwegen concessie verleend, 
onder reserve van eventucele tariefvermindering, 
en bepaald beding, dat in 90jaar de wegen aan 
het Rijk overgaan. In Frankrijk is het ongeveer 
gegaan als in Duitschland; in 1836 werden er 
de eerste lijnen in exploitatie gebracht, waarvoor 
de Staat subsidies verleende, of wegen en kunst
werken voor particulieren maakte, onder voor
waarden om de postdienst te vervullen, cn m i 
litairen tegen lagen prijs te transportccren. Alle 
Fransche lijnen , aan zes groote Maatschappijen 
toebehoorende, worden in 99 jaar Staatseigendom; 
een reserve-kapitaal tot aflossing te onderhouden 
is nadrukkelijk voorgeschreven. 

Frankrijk gedoogt geen rivaliteit voor bestaande 
spoorlijnen ; de Maatschappijen zijn verplicht voor 
die bescherming uit te koeren 10 % hunner 
bruto ontvangsten; ongeacht die bepaling ver
koeren de lijnen algemeen in gunstige positie. 
Wanneer we dus de spoorwegen in Engeland 
met die van hct vasteland vergelijken, dan zien 
we, dat in hot eerste Rijk het transport sneller 
gaat cn dc prijzen hooger zijn dan elders; cn 
dat cr een groot aantal treinen loopen ; dat de 
sporen cr echter slechts geringen last vervoe
ren , de veiligheid er zeer veel te wenschen 
overlaat, cn de recettes veel minder zijn dan op 
liet vaste land , terwijl de exploitatiekosten 25 "/„ 
meer bedragen. In Engeland hecht men bijzon
der gewicht aan exprestrcinen, en juist deze 
verslinden het meeste geld ; het is in tegenstel
ling van het vasteland, waar hct vervoer van 
2' en 3' k). voornamelijk wordt begunstigd ; in 
België en elders vindt men zelfs bij de snel
treinen evenzeer waggons der 3' kl. In Duitsch

land wordt van de mindere klassen nog veel- L 
meer dan in België gebruik gemaakt, en zeerl 
weinig van de l , t ó . «Daarin", zoo zeggen del 
Duitschcrs, «reizen slechts Vorsten, gekken en...| 
Engelschen I" 

Algemeen zijn trouwens de prijzen der I' klasse I 
in de Duitsche staten zeer billijk gesteld. 

Verder zien we, dat in Engeland het uitsluitend | 
recht vnn particulieren om spoorwegen te ma
ken énorme sommen heeft verslonden, waarbij I 
vooral in den aanvang de schandelijkste praktij
ken zijn gebruikt; tal van advocaten der verschil
lende maatschappijen zijn ei' wel bij gevaren; het I 
denkbeeld der Regeering, dat vrije mededinging I 
ongeloofelijkc uitkomsten zou geven in het alge-
meen belang, waardoor dan ook overal concuree-
rende lijnen zijn aangelegd, is er tot het uiterste I 
doorgedreven, en evenzeer de ondergang gewor
den der maatschappijen, als dat het publiek dupe 
werd van die gewaande voordeelen. Stellon wc I 
hiertegenover het gezichtspunt, waarvan men 
op het vasteland uitging, dat namelijk niet 
meer lijnen moesten worden aangelegd dan voor 
het verkeer strikt noodzakelijk waren en waaruit 
dus volgt, dat geen improductief kapitaal werd 
besteed, dan vinden we ook hier in de veel gun
stiger resultaten goeden grond, om het stelsel in 
Engeland gevolgd tc veroordeclen en dat op het 
vasteland aan te prijzen Eindelijk zien we nog 
eene zeer groote tegenstelling van de exploitatie in 
Engeland met die der overige rijken, wat aangaat 
de uniforme tarieven. Wat toch is natuurlijker 
dan dat men onder gelijke omstandigheden in 
hetzelfde rijk ook dezelfde tarieven toepast, zoo
als algemeen behalve in Engeland plaats vindt, 
waar men dan ook in dit opzicht vcrwondei lijke 
anomalieën kan aanwijzen, alwéér uit de eigendun
kelijke, door niets beperkte handelingen der ad
ministrateurs voortspruitende. Zoo bestaat er 
werkelijk soms cen groot verschil in berekening 
der kosten van goederentransport, zooals tus
schen Liverpool en Manchester en, Sunderland en 
Manchester, zijnde het eerste zooveel grooter 
dan het tweede. Terwijl b. v. het vervoer van 
ijzerwaren van Londen naar Birmingham 27 sh. 
0 p. kost, betaalt men voor hetzelfde artikel van 
Birmingham naar Newcastle , zijnde korter tra
ject, 40 shillings. Herhaalde klachten van het 
publiek tegen dit bevoorrechten der eene plaats 
boven de andere , een systeem van centralisatie 
bleef en blijft vruchteloos, al voegde het aan den 
raad een tarief te bepalen, hoe hoog ook, indien 
dc maatstaf slechts gelijk ware. 

Dc werkelijke waarde en het voordcel voor het 
publiek van iedere gematigde concurrentie is in 
Engeland door overdrijving in het begunstigen ine 
concurrenten verloren gegaan ; de Maatschappijen 
hebben zich verstaan, ze hebben gemonopoliseerd, 
waarvan hct publiek dc wrange vruchten draagt, 
doch zij zeiven geen voordeelen genieten , aan
gezien er enorme kapitalen improductief besteed 
en als verloren zijn ; zoolang die staat van za
ken blijft voortduren , d. i . , zoolang het parle
ment niet terugkomt op , of wel herneemt zijne 
eenmaal verleende rechten, zullen ook de spoorweg
maatschappijen cn het publiek verstoken blijven van 
dc voorrechten, die de spoorwegen aanbieden, 
aangezien ze dan al of niet vruchten dragend, toch 
overheerschend zijn, en geen ander vervoermiddel 
meer in staat is ze te verdringen, Ten slotte 
nog cen woord over de spoorwegen in Ierland. 
Hct systeem in Engeland, dat, hoe ook beschouwd, 
afkeuring verdient, is, het moge verwondering ba
ren, in het Groene Erin tot nog grooter uiterste ge
dreven. Daar hebben de Maatschappijen geen 
monopolie gemaakt, aangezien ze elkander onderling 
ongenegen zijn; vandaar het forceeren tot in het 
dwaze der nijverheid , zij het ook ten koste van 
tijd cn geld; zoodat hier het stelsel van centra-
liseeren, zeker eene eerste schrede zou zijn in het 
belang van Maatschappijen en publiek. De rei
zigers 3' klasse genieten in Ierland nog veel 
minder voorrechten dan in Engeland; 't is on-
geloofelijk en toch waar, dat men van Waterford 
naar Dublin, over 112 mijl afstand met de 3* klasse 

2 volle dagen noodig heeft; evenzeer springen 
er in ' l oog de exorbitante tarieven, zoodat de 
3' klasses in Ierland duurder zijn dan de 1" in 
België. Men betaalt toch van Dublin naar Athlono 
over cen traject van 80 mijlen in de 3' kl . , 0 sh. 
6 p . , en slechts 5 sh. van Brussel naar Venders, 
lang 86 mijl per 1' klasse. Men kan gemakkelijk na
gaan, dathetpersonenverkeer, vooral van de 3'klas
se, in Ierland niet veel bctcckent, aangezien de ver-
vueijii ijzen algemeen voor de vrij arme bevolking 
te hoog zijn. Stcenkolenvervoer is in Ierland 
3 maal duurder dan in Engeland en België; cn 

evenzoo is het met levensmiddelen als landbouw 
en andere producten; transport van vee heeft per 
spoortrein slechts bij uitzondering plaats. Het 
vlcesch geslacht per spoor to vervoeren, wat evenzeer 
als voor Schotland eene goede bron van inkomsten 
kon worden, schijnt zelfs niet beproefd te zijn , 
evenmin van visch, die er overvloedig is te ver
krijgen , zoodnt de veestapel en visscherijen er 
onbeteekend ziju , feiten die duidelijk maken , dat 
dc spoorwegmaatschappijen in Ierland direct en 
indirect ontwikkeling van landbouw en handel 
enorm hebben tegengewerkt. 

De directeuren meenen al evengoed als in En
geland hun principe, ook ten aanzien van hooge 
tarieven (het eenige middel volgens hen, om de 
spoorwegen productief te maken) te kunnen recht
vaardigen j eene dwaling trouwens, die geen bewijs 
meer behoeft, en uit de resultaten zelve wordt 
gestaafd : de exploitatiekosten bedragen er. 57"/,, 
der bruto ontvangsten, en de gemiddelde rente 
slechts 2%. 

Bij dat alles is het aantal mijlen spoorweg ge
ring in vergelijking met Engeland en andere rij
ken , en in tegenstelling heeft de aanleg weinig 
gekost, blijkens onderstaande tabel. 
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Gemiddelde 
prijs van 

aanleg 
per kilometer. 

Engeland . 15521 8 27.2 048.430 frank. 
Schotland . 3490 11.2 11.2 378.750 » 
Ierland . . 3054 5.0 0.6 218.750 » 
België. . . 1995 4. 16. 285.625 » 
Frankrijk . 14422 4. 7.2 379.060 » 
Pruisen . . 6043 3.2 6.4 201.500 » 
Oostenrijk. 5910 1.6 1.00 338.750 » 

Hierover is men het algemeen eens, dat tot 
verbetering der spoorwegen in Ierland, conccn-
treeren der verschillende maatschappijen onmisbaar 
is, of wel dat ze stuatseigendom worden, een 
maatregel, dien men zelfs op de spoorwegen van 
geheel het vereenigde koninkrijk wil zien toege
past. Dat de mogelijkheid daartoe te geraken, 
niet zooverre ligt, bewijst de unanime goedkeu
ring van het Parlement tot afkoop der telegraaf
lijnen, vóór eenige jaren geleden. 

.In principe heeft hct Parlement den aanleg 
van spoorwegen geconsessioneerd, stellig met 
het doe! het algemeen belang bevorderlijk te 
zijn. Welnu, indien na 40 jaar ervaring de 
uitkomst aantoont, dat de winsten der aandeel
houders onvereenigbaar zijn met lage tarieven 
en gemakkelijk transport, moet dan de Staat, die 
het algemeen belang representeert, niet aanstonds 
het bestuur der spoorwegen trachten ia handen 
te krijgen, om ze beter aan het doel te doen 
bcantwooi den 1 

Quarterly Beview. 

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

§ Een van Aveling's stoomwagens op gewone 
wegen wordt tegenwoordig door dc maatschappij 
cener kopermijn met goed gevolg gebruikt aan 
dc Kaap dc Goede Hoop. Het werktuig schijnt 
iu staat overal zijn weg te vinden, waar eene 
kar met een os kan worden gemend en zal daarom 
zeker groote diensten bewyzon bij het vervoer 
van erts cn ruwe materialen. 

— § De heer Frcycinet, die een werk in ge
reedheid brengt over de begraafplaatsen in ver
band tot de gezondheid, heeft berekend, dnt de 
bodem der City van Londen 50,000,000 K. G. 
of ponden, of ongeveer 500,000 50,000] ton
nen menschclijke overblijfselen bevat. 

— § De oude abdij van Ivry-la-Bataillc, in Frank
rijk, is pas in dc asch gelegd geworden. Haar 
toren werd vóór meer dan tien eeuwen gebouwd. 

— § Een Engclsch uitvinder heeft te New-Hanip-
ton, in do Vereenigde Staten, eenige huizen ge
bouwd volgens een nieuw beginsel. Zij zijn zeer 
goedkoop en ontworpen voor arbeiders. Hij perst 
stroo te zamen tot platen, dompelt zc in eene 
oplossing van silcy (? jlint) ten einde ze vuur
proef te maken, bestrijkt de twee zijden met 
eene soort van cement of beton, en bouwt de 
hutten uit deze platen. Door vernuftige inrich
ting is de hoeveelheid timmerwerk zeer beperkt. 

De schoorsteen is zoo gebouwd, dat hij warmte 
waarborgt bij minimum van brandstof. Aan al 
de eischen van gezondheid, welvoeglijkheid en 
comfort wordt voldaan. De woning kost £ 85. 
Het is te hopen, dat men er op de tentoonstel
ling te Amsterdam een model van te zien krijge. 

— § Het zuidelijk portaal van de domkerk te 
Keulen is nu versierd met standbeelden, uitge
voerd door den beeldhouwer der kerk Christian 
Mohr. Van deze zijn er in het geheel 107, 
waarvan achtendertig in levensgrootte en 
staande op uitgebeitelde stecnen voetstukken. 
Behalve die figuren zijn er acht groepen in relief, 
die de geschiedt nis van Jezus' lijden voorstellen. 
De voornaamste nis der kerk is ook versierd 
met standbeelden der hand van denzelfden kun
stenaar. 

— § De heer Oldfiold deelt ons in de Trans-
actions of the Ethnological Scoiety mede , dat de 
inboorlingen van Australië in het geheel niet in 
staat zijn zelfs de meest sprekende voorstelling 
uit het gebied van dc kunst te vatten. Bij het 
vertoonen eener groote gekleurde afbeelding 
van cen' Nieuw-Hollander zag een hunner hem 
aan voor een schip, een ander voor een kangoe
roe-hond cn zoo voort. Op een dozijn inboorlin
gen zag niet één hunner eenige betrekking tus
schen den afgebeelden persoon cn zich zeiven. 
Zulk cene getuigenis van een zorgvuldig waarne
mer maakt ons behoedzaam in het gelooven, 
dnt de kunst in de verste oudheid en bij cen' 
buitengewoon lagen trap van beschaving zou 
hebben bestaan. Aan den anderen kant hebben 
wij verhalen, die geloofwaardig schijnen, omtrent 
het herkennen van portretten door apen cn zells 
door vogels. 

— A In dc zitting van 19 Juni 1. 1. van den 
gemeenteraad van Pcsth zijn de prijzen toege
kend voor dc in September van het vorige jaar 
uitgeschreven prijsvraag voor een openbaar slacht
huis aldaar, waarvoor 5 ontwerpen waren inge
komen. 

De eerste prys, ad ƒ 1200 gulden, is toegekend 
aan den bouwmeester J. Hcnnicke te Berlijn, aan 
wien tevens de leiding en uitvoering van deu 
bouw is opgedragen, waarvan de kosten op 
1,100,000 gulden zijn begroot. 

De 2de prijs, ad 800 gulden, werd toegekend 
aan den Weener architect Moritz Hintrager, en 
de derde, van 400 gulden, aan den architect Hel ka 
te Pesth. 

Behalve deze uitgeloofde prijzen, werd aan het 
ontwerp van den architect Benkó te Pesth eene 
premie verleend van 400 gulden. 

Bij dezen wedstrijd mochten de namen der in
zenders bekend zijn. 

— § Er is eene overeenkomst gesloten tusschen 
de Egyptische Regcering cn eenige Engelsche ka
pitalisten voor den bouw van een' zeebreker le 
Alexandrië. Wanneer dit werk voltooid zal we
zen, zal die haven eene der schoonste en veilig
ste in de wereld zijn. 

— § Men hangt een treurig tafereel op van den 
geldelijken toestand van den heer George Hudson, 
den «spoorweg-koning". Hij verkeert te Parijs 
in zeer behoeftige omstandigheden. Bij eene sa
menkomst van dc Bivcr Wear Commissioners, 
te Sunderland, werd eene intcekening voor den 
negenenzesti.'jarigen grijsaard geopend. Aan het 
hoofd van de lijst prijkten drie giften, elke van 
honderd guinjes. 

— § Dc heeren W. Low en G. Thomas hebben 
een ontwerp opgemaakt tot verbinding van de 
Lancashire- cn Cheshire-spoorwegcn door middel 
van eene hangbrug met drie openingen ; dc mid
delste spanning 1800 voeten, elke van de twee 
andere 90U voeten. Begrooting (met toegangen) 
21 inillioen gulden. 

— In het nabij Lyon gelegen kamp van Sat-
honuy heeft een wedstrijd mot velocipedes plaats 
gehad, waarbij afstanden vau 2400 meters iu 
vier minuten en eenige seconden zijn afgelegd; 
eene snelheid alzoo van 25 kilometers per uur, 
met die vun den gang vau gewone spoortreinen 
overeenkomende. 

— Op 1 Juli zal cene nieuwe sectie van den 
in aanleg zijnde spoorweg van Algiers naar Orun 
voor het publiek verkeer worden opengesteld, 
namelijk dc weg van Blidah naar Uu-Medfa. Ten 
gcvtlgc daarvan zal het in exploitatie zijnde ge
deelte dier lijn eene uitgestrektheid verkrijgen 
vun 220 kilometers.. 

B I N N E N L A N D . 
Wij verwijzen belangstellenden naar dc in dit 

nommer geplaatste advertentiën over den ailoop 

der prijsuitschrijvingen door de maatschappy tot 
Bevordering der Bouwkunst en die tot bevorde
ring der vlasindustrie. 

's-Qravenhage. De Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal heeft in de laatste dagen zeer be
langrijke besluiten genomen en de wetten voor 
de spoorwegverbindingen te Rotterdam en Am
sterdam aangenomen. 

De loop der stemmingen over de spoorwegver
binding te Rotterdam, in de zitting van Zater
dag 20 Juni II. was als volgt: 

Op voorstel des voorzitters wordt besloten eerst 
de motie van den heer Fransen van de Putte in 
stemming te brengen, en wordt zij aangenomen 
de schorsing der discussion te doen plaats hebben. 

De motie van den heer Fransen van de Putte 
(richting Alblasserwaard) wordt verworpen met 
50 tegen 15 stemmen. Vóór de heeren de Ca-
seinbroot, Kien, Van Voorthuysen, Begram, Bi-
chon, Westerhoff, Gratama, Nierstrasz, Taets 
van Amerongen, Van Kuyk, 1 loll man, Heems
kerk Az. , Saaymans Vader, Fransen van de Putte 
en Gefken. 

Daarop is het amendement van de heeren Vi -
ruly en Blom (aansluiting tot Feijenoord) verwor
pen inet 54 tegen 11 stemmen. Vóór de heeren 
Gratama, Van Eek, Storm van 'sGravesande, 
Viruly, Saaymans Vader, van Delden, Kien, J. 
K. Van Goltstein, Westerhoff, Blom en Fokker. 

De wet zelve (aansluiting van Dordrecht over 
Feijenoord door Rotterdam naar den Hollandschen 
spoorweg) wordt aangenomen met 49 tegen 10 
stemmen. 

Tegen de heeren de Casembroot, Kien, J. K. 
Van Goltstein, Van Voorthuysen, Begram, Bichon, 
Westerhoff, Gratama, Storm van 's Gravesande, 
Taets van Amerongen, W. Van Goltstein, Hoff
mann, Heemskerk Az., Saaymans Vader, Van 
Delden en Van der Linden. 

Weinige dagen daarna en wel Dinsdag 29 Juni II. 
werd de spoorwegverbinding te Amsterdam na 
betrekkelijk korte discussiën aangenomen. Art. 1 
van het regceringsplan werd zonder stemming 
aangenomen, en daarop de geheele wet met 37 
tegen 26 stemmen. 

Voor de heeren: Van der Maesen, Zijlker, Van 
Wassenaer, Dam, Ileydenrijck, Heemskerk Az. , 
Dullert, Pijnappel, Moens, Blussé, Van de Putte, 
Taets, Van der Hucht, VanForeest, VanBeyma, 
Blom, Van Blom, Hingst, Viruly, Bots, Van 
Eek, Gefken, Mirandolle, Thorbecke, Sloet, Van 
Naamen, Pijpers, Van Sypesteyn, Cornelis, De 
Bruyn Kops, De Brauw, Fokker, Heemskerk Bz., 
Kallf, de Bieberstein, Lenting en de Voorzitter. 

Tegen, de heeren: Saaymans Vader, Insinger, 
Bichon, Godefroi, Storm, Jonckbloet, Van Hou
ten, Hoffman, Van Delden, Westerhof, Smitz, 
Van Voorthuysen, Begram, Wijbenga, Kien, Van 
Kuyk, J. K. Van Goltstein, Bergmann, 1 lumbar, 
Nierstrasz, Haiïmans, De Casembroot, Van Har-
denbroek, Verheijcn, W. van Goltstein en Gratama. 

's-Gravenhage. In het laatste nommer van 
dit weekblad treedt een tweede lecraar der Poly
technische school te Delft op, en trekt zeer be
grijpelijk hare partij. 

Hij zegt zelf, dat op zijne mededeelingen over 
eenige buitenlandsche Polytechnische scholen 
niets valt af te dingen I Over zulke hooggestemde 
adviezen is hct dus overbodig te praten. Bezit 
de heer Gugel de statuten van elke inrichting, 
waarover hij spreekt, dan zal hij zien, dat ook 
hij zich heeft mispraat, cn onze vorige berich
ten niet heeft willen verstaan. Wij zeiden, dat 
ei in nog vele steden van Europa kunst-acade
miën bestonden, en dat herhaalt de leeraar in 
de bouwkunst, er bijvoegende, dat er ook Poly
technische scholen zijn. Iedereen wist dat al lang, 
maar zeer velen erkennen, dat de Polytechnische 
school tc Delft verre is van te voldoen aan dc 
eischen van een volledig onderricht in de bouw
kunst. Had de leeraar in die kunst nu bewe
zen, dat dit wel hct geval was, dan zou uw 
berichtgever hem het tegendeel hebben verteld, 
en hem misschien op de resultaten hebben ge
wezen. 

Het schijnt, dat deze verdediging niet geleverd 
kan worden, anders zou do Baad der school dit 
al lang hebben gedaan. En zoolang ons dat 
betoog blijft ontbreken, zullen wij het herhalen: 
dat de Polgtechnischc school gecne volledige op
leiding aan den architect geeft, ofschoon zij jaar
lijks groote sommen kost, en voor den enkelen 
(eermtg-bouwkunstennar daar tegenwoordig, het 
rijk op vele duizenden te staan komt. 

Dit is hct laatste bericht in deze, dal ik den 
lezer wensch te geven. 

V 
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Ams te rdam, 28 Juni. De procureur-generaal 
bij het prov. gerechtshof alhier, heeft de opzich
ters bij de stads bestratingswerkcn Vogel, Maats 
cn Veenendaal, Zaterdag j l . , in vrijheid doen stel
len, dcnzelfden dag waarop zij, gelijk bekend is, 
bij arrest van dat hof, deels zijn vrijgesproken, 
deels zijn ontslagen van rechtsvervolging. Aan
vankelijk had Z. E. G. A. zich tegen die invrij
heidstelling verzet. 

Delft. Bij de commissie, benoemd tot het af
nemen van eind-examens aan de polytechnische 
school alhier, hebben zich aangemeld voor het 
erlangen van diploma's: van civiel-ingenieur 16, 
van bouwkundig ingenieur of architect 1, van 
werktuigkundig ingenieur 3 en van mijnen-inge-
nieur 3 candidaten. 

— Bij het examen B volgens de Wet op het 
middelbaar onderwijs zijn geslaagd de heeren: 
A . W. Mees, E. R. v. Nes v. Meerkerk, C. P. E. 
Ribbius, J . J . Brutol de la Rivière, L. H. Slin-
kers, J. M. Sweep, J. v. Hasselt, Ch. M. Schole, 
J. W. Boom, K. J. v. d. Schalk, K. C. Spren-
ger, S. L . G. Birnie > A. J. Hooze, C. A. Besier, 
A. F. L . Rouwenhorst Mulder, F. J. Nieuwen-
huis, S. J. G. v. Overvelds, M. M. E. A. Hol-
lingerus Pijpers, J. A. Roest v. Limburg, A. F . 
Steers, B. de Vidal de St. Germain , B. Fennema. 

A r n h e m , 26 Juni. Op last der hooge Re
geering worden thans op het stationsplein alhier 
twee nieuwe toegangswegen gemaakt, die van 
het nieuwe stationsgebouw in de richting van de 
Stationsstraat worden uitgegraven, doch slechts 
eene breedte van zes el zullen hebben. In de 
zitting van den Gemeenteraad van heden gaf de 
Raad eenpariglijk als zijn gevoelen te kennen, 
dat de smalle aanleg van de afloopcnde wegen 
tot ongelukken moet aanleiding geven, waarvan 
men zóózeer overtuigd was, dat geweigerd werd 
om een verzoek tot het maken van een uitweg 
op den gemeentegrond toe te staan, zoolang 
beide wegen niet ter behoorlijke breedte van 10 
ellen zullen worden aangelegd. 

— De Raad besloot heden, te beginnen met 
1 October 1870, dc gasfabriek voor gemeente
rekening te exploiteeren en eene lecning van 
ƒ 350,000 voor die fabriek te sluiten. 

— Op dc prijsvraag, door de Maatschappij 
van Nijverheid uitgeschreven over de geschiktste 
wijze om de faecale stoffen der gemeenten tot 
nut van den landbouw te doen strekken, zijn 
vier antwoorden ingekomen, waaronder, volgens 
ingewonnen informatie, één dat zeer gunstig be
oordeeld is. Op de algemeene vergadering dier 
maatschappij, in de volgende maand, zullen die 
antwoorden besproken worden. 

Advertentiën. 

V E R K O O P 
T O T 

A F B R A A K . 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 12 
Julij aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben : 

i'. De V E R K O O P van het Oude Wees
h u i s , staande aan de Voorst raat , 
tot verderen Afbraak. 

2°. V a n een goed klankgevende Meta len 
T O R E N E L O K , wegende 320 k i l o 
grammen. 

3». V a n een T O R E N - U U R W E R K zon
der K l o k , loopende 24 u ren , met 
heeluur Slagwerk. 

De voorwaarden van Verkoop zullen van Don
derdag den 1 Julij a. s., op dc Secretarie en het 
Bureau der Gemeentewerken, ter inzage van de 
gegadigden liggen; terwijl aanwijzing in loco zal 
gehouden worden op Zaturdag den 10 Julij, 
des voormiddags ten elf ure. 

Het te koop aangebodene is iederen werkdag 
te bezigtigen en op te nemen. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 25 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, den 21 Junij 1869. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

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

BouwteiTeinen te Koop, 
zeer gunstig gelegen aan en bij den Slads-Singel, 
in het verlengde der Maliebaan , tc Utrecht, en 
zeer geschikt voor het bouwen van villa's en 
andere huizen. 

Information te bekomen bij den Architect ALB. 
NIJLAND, Kromme Nieuwegracht, te Utrecht. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan het beste gedeelte van den toegangsweg 

naar het gemeenschappelijk spoorweg-station te 
Zwolle is een BOUWTERREIN te koop. groot 
ongeveer 0 b. 20 r. 50 e. 

Dit terrein is uitnemend geschikt tot het hou
wen van Villa's, als ook voor een Hotel van den 
eersten rang. 

Nadere inlichtingen worden, op franco aanvrage, 
gegeven door de Architecten VAN GENDT te 
Arnhem. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur brengt ter kennis van belangheb
benden, naar aanleiding van de Rapporten der 
Kommissiën van beooi deeling der Prijsvragen 
voor 1869: 

1". Dat aan twee inzenders op de l 1 " Prijsvraag 
(EEN VERVOERBAAR GEBOUW), geldelijke 
tegemoetkomingen zijn toegekend, en wel 
aan den vervaardiger van het ontwerp, 
gemerkt: H e l p U zelf, eene som van 
ƒ 2 0 0 , en aan den vervaardiger van het 
ontwerp, gemerkt: M u s i d o r a , de som 
van ƒ 1 5 0 ; 

2°. dat van de antwoorden op de 2 d e Prijsvraag 
(EEN SCHOOLGEBOUW), de grondplannen 
der ontwerpen N°. 10, gemerkt: Volhar 
d ing , en N°. 11, gemerkt: Openbaar 
onderwijs, beiden een eervol getuigschrift 
met eene premie van ƒ 5 0 zijn waardig 
gekeurd; terwijl aan het grondplan van het 
ontwerp N". 5, gemerkt, L e fruit d u 
t r ava i l est le plus doux des p la i s i r s , 
een eervol getuigschrift (zonder premie) is 
toegekend; 

3". dat van de antwoorden op de 3 d t Prijsvraag 
(VOORGEVEL VAN EEN WINKELHUIS), 
het ontwerp N». 13, gemerkt: Industrie, 
voor een eervol getuigschrift (zonder pre
mie), als tweede prys, in aanmerking ge
komen is. 

De vervaardigers der genoemde ontwerpen 
worden diensvolgens uitgenoodigd, het Bestuur 
binnen acht dagen, na dato dezes, schriftelijk 
te melden of zij genegen zijn de aangeboden te
gemoetkomingen en onderscheidingen, hierboven 
vermeld, te aanvaarden; die der vier laatstge
noemde ontwerpen tegen afstand hunner Teeke
ningen, ingevolge Art. 6 van het Programma. 

Voorts heeft het Bestuur de eer, Heeren Le
den der Maatschappij uit te noodigen tot bijwo
ning der 27 1 " Algemeene Vergadering, op 
Donderdag den 15 Julij e. k., des avonds ten 
O1/, ure, in het lokaal Eik en Linden, Plan-
taadje, Middellnan, V 141, te Amsterdam; als-
mede tot de wetenschappelijke Bijeenkomst, 
welke zal plaats hebben in hetzelfde lokaal, op 
Vrijdag den 16 Julij daaraanvolgende, des mor
gens ten lO'/j ure. 

Namens het Bestuur voornoemd, 
Amsterdam, De Sekrctaris, 

28 Junij 1869. H. M. TETAR VAN ELVEN. 

Op de Pri jsvraag door de Maatschappij ter 
Bevordering der Vlas-industrie uitgeschreven, 
tol bekoming van het plan voor eene ZWINQEL-
KEET, die aan de voorschriften der gezondheids
leer voldoet, zijn ingekomen vier ontwerpen. 

Na onderzoek is gebleken, dat geen dier plan
nen aan de gestelde lischen beantwoordt, waar
om de uitgeloofde prijs niet kon worden toe
gekend. 

Heeren inzenders worden onder dankzegging 
voor de door hen genomene moeite en betoonde 
belangstelling verzocht, bij den ondergeteekende 
over hunne ontwerpen te beschikken of wel te 
willen opgeven ann welk adres die franco kun
nen worden toegezonden. 

Hendrik-Ido-Ambacht, 1 Julij 1869. 
Namens de Commissie uit die Maatschappij, 

V A N A K E N . 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N D A R E W E R K E N . — 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 
V A N 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, D a k r a m e n , Consoles, Falbala 's , Ba-
lusters , Ven t i l a to r s , K r u i z e n voor Kerken 
en Qrafteekens, A loës , Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Z ink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten van Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

B I J V O E G S E L 
BKIIOORENDK BIJ 

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 & C». te Ehren-
fcld bij Kaden; S T E E N E N di to dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
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 v a n 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 

JAN T A Ï DER POT, 
te Rotterdam. 

B^F* Zie omtrent de portland ccmenl hel 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

Bij JOH. YKEMA te Delft is verschenen 
cene belangrijke Brochure: 

KUNST-AKADEMIE. 
WAAR BLIJVEN DE KUNSTSCHOLEN 

VOOR DE INDUSTRIE, 

CL M . 
Pri js 60 Cent . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUAJtANTlE, 

bijC.EBR'.B.POT, tejElslioutad.Kinderdijk, 
bij wie reedaj 500 roeden gemaakt zijn van vcrtichtllende lengten 

tot 103 Amant. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

D E O P M E R K E R 
van Z/VTERDAG 3 Juli 1869, 

Aankondigingen, 

maandag, 5 Juli. 
Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur : de spilcg eener telegraaflijn met één draad 
tusschen Roermond en Weert, met het onderhoud 
tot 31 December 1870. 

Bilvarenbeek, (bij Tilburg), ten 11 ure, op 
het raadhuis : het bouwen van een schoollokaal 
en herstel der onderwijzerswoning aldaar, met 
gedeeltelijke bijlevering der materialen. 

Hellevoetslnis, ten 12 ure, op het raadhuis: 
het maken eener ijzeren voetpadbrug langs het 
noordelijk bovengedeelte van den Oostbecr dier 
vesting. 

Middelburg, ten 1 ure, op het raadhuis: 
het maken van eenige werken nabij den Ouden 
Arnemuidschen weg, in verband met de veran
dering van het rioolstelsel dier gemeente. 

Dingdag, 6 Juli. 
Deventer, ten 11 ure, op het raadhuis: lo . 

het leveren en plaatsen van schoolbanken met tafels 
ten behoeve van de school der 1' klasse en van 
jalousiën voor de naai- en breischool; 2o. het 
verrichten van heistellingen en voegwerk aan 
kaaimuren, scholen , bruggen, enz. 

Oosterhout, (Noord-Brabant), ten 11 ure, op 
het raadhuis: het houwen eener nieuwe school 
en onderwijzerswoning, op het Oosteind. 

Alkmaar, ten 12 ure, op het raadhuis : lo . 
het ophalen van de asch, het vuilnis cn dc pri-
vaatmest, het puin, enz.; cn 2o. het uitdiepen 
der cingelgrachten van het Texelsche hek tot de 
richtingslijn van het Groot Noord-Hollandsch 
kanaal. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : het bouwen van eene wachtkamer met 
bureau aan de wachterswoning No. 98 , bij de 
halte Peperga en den aanleg van een begrint 
troittoir aldaar. 

Joure, door het bestuur van den Hasker Veen-
polder: het verbeteren van het vaarwater het 
Stobbegat bij de sluis te Nijehaske. 

Woensdag;, 7 Juli. 
Akswijk, (bij Edam), ten 10 ure, in het 

Zcevangshuis : het leveren en op aanwijzing ver
werken van 480 kub. ellen sintels, aan het Zee
vangsbinnendijkje, van af Kwadijk tot den kalk
oven, onder Middclie. 

Amsterdam, ten 11 ure, aan 's Rijks werf: 
het verlichten van diverse onderhoudswerken aan 
gebouwen, behoorende tot 's Rijks maritime.Eta
blissement tc Amsterdam en het daarstcllcn van 
eenige fundatiën. enz. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het ma. en van ccn rijzen bc-
steenden dam op het strand aan den Hoek van 
Holland, voor de hebetering van den waterweg 
van Rotterdam naar Zee. 

Delft, ten 12 ure, door de artillerie stapel
en constructie-magazijnen : de levering van den
nen vlotdeelen, nieuw gegoten (rood) koper en 
nieuw tin , ten behoeve van de overzeescho be
zittingen. 

Middelburg, ten 1 ure, door dc directie der 
registratie cn domeinen : lo. het uitvoeren van 
verfwerk aan eenige gebouwen van de voorma
lige Rijks-marinewerf te V l i s s i u g e n en 2o. het 
uitvoeren van eene bepleistering in portland-ce
ment van de frontespico cn borstwering, alsmedo 
van voegwerk aan dc buitenmuren van het arse
naal op de voorin ilige Rijks marinewerf te Vlis-

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te i4wsfe»-dam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Vrijdag, 0 Juli. 
Arnhem , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

lo. het maken van een ijzeren juk cn den bo

venbouw der brug over den Ouden IJsel bijUlft. 
en eenigc bijkomende werkzaamheden in den 
straatweg van Doesburg naar do Pruisische gren
zen oij Anholt; en 2o. het maken van drie ijze
ren jukken cn een nieuwen bovenbouw over de 
Doorlaatbrug bij Warnsveld, gelegen in den 
straatweg van Zutfcn over Winterswijk , naar 
dc Pruisische grenzen. 

Zaterdag, 10 Juli. 
Wirdum, (Friesland), ten 11 ure, bij 

S. Adringa: het afdammen, droogmaken en slatten 
van de Wartenastervaart of Ouddiep, strekkende 
van af de Wirduinmervaart tot nan het begin 
der beide Zijlslooten bij dc zoogenaamde Licspolle, 
lang p. in. 1700 ellen. 

Maandag 12 Juli. 
IJzendijke, ten 11 ure, op het raadhuis: 

het verbeteren cn met keien bestraten van den 
weg , leidende van af de bestrating naar Schoon-
dijkc tusschen de Maurits- en kleine Jufvrouw 
Polders, tot aan het gehucht Turkeijen. 

Donderdag, 15 Juli. 
's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het herstellen van het Lijnpad op 
den linkeroever van de rivier dc Lek, beneden 
dc brug te Kulcnburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het herstellen van de taluds van 
den spoorweg cn van parallelwegen nabij 's-Bosch, 
ten behoeve van den spoorweg van Utrecht naar 
Boxtel. 

Afloop van aanbestedingen. 

Neuzen, 18 Juni : het gedurende drie jaren 
onderhouden der uitwateriiigswcrkcn in Zeeland; 
S. van Rees, tc Neuzen, f 1200; 2o. het eenja
rig onderhoud der zeeweringen ; G. van dc Vrede, 
te Neuzen, f 2990. 

Zwolle, 18 Juni: het vernieuwen der rijks-
brug over de Regge nabij Goor en het vervangen 
van zes houten — voor zooveel steenen duikers in 
den grintweg van Zutfcn naar Goor, in twee 
perc. cn in massa, 1 perc., de brug, J. Fikkert, 
te Almelo, ƒ 5943; D. Geelen, te Hengelo, 
f 5819; M. Taverne, idem, f 5280; 2 perc. de 
duikers, J. Fikkert, f 4328 ; D. Geelen, /"3128; 
M. Taverne, f 2890; W. Scholten, te Denekamp, 
f 2448; A. Jalink, te Goor, f 2286; massa W. 
Kampschreur, te Amersfoort, ƒ9876; D. Geelen; 
ƒ 8797; M. Taverne, f 7969. 

Schagen . 19 Juni: het begrinden van wegen, 
ter gezamenl. lengte van 4300 strekk. ellen; A. 
de Meijer, aldaar, f 7396. 

Gouda, 21 Juni : lo. eenigc diepwerken in 
de Gouwe nabij Gousluis; A. Schouten, f 595j 
M. Spruit, f 625; G. Toornvliet, f 545, allen 
aldaar; 2o. het maken ccner kwakel; A. Luijen-
dijk, 490.62 ; A. Oudijk, f 450; W. de Jong, 
/"555; C. van Ecuwen, f 395; J. Mulder, ƒ449; 
P. A. Burghout, f 451 ; G. Toornvliet, / 395, 
allen aldaar ; 3o. het maken van don bovenbouw 
van 4 kleine ijzeren bruggen; ijzergieterij de 
Prins van Oranje , te 's Hage , f 2578; H. Figce, 
te Haai lom, ƒ2132; G. Toornvliet, ƒ2350; C. van 
Eeuwen, ƒ 2350; de ijzergieterij te Arnhem, 
/ 2399; C. Cosijn , tc Gouda, ƒ 2445, A. Ou
dijk , idem, ƒ 2271; J. J. Verdries, idem,/2249; 
van Berkel cn Götte, idem, ƒ 2126. 

Oorlnohem, 23 Juni: de levering van : lo . 
65.000 stuks machinaal gevormde straatklinkers, 
M. Duijs, te Hees, a ƒ U.9G de 1000 stuks; 
2o. 60.000 stuks kub. vormig bchakte stcnzel-
berger straatkeien, Kloos en v. Limburg, te 
Rotterdam, a f 79.50 dc duizend; 3o. 3000 stuks 
kub. vormig behakte dito halve straatkeien, de
zelfde a ƒ 58, do 1000; 4o. 1650 stuks behakte 
lange- of kantkeien, dezelfde, a ƒ 318 do 1000. 

's-Hage, 24 Juni: het voortzetten van de af
snijding der Maas bij Crcvccour. Minste inschrij
vers waren de Heeron van de Velde en Visser, 
te Sliedrecht, voor ƒ 414,400. 

Biervliet, 24 Juni: 1000 vierk. ellen win-
termat, 6000 id. zomarmat benevens het onderhou
den van het matwerk, J. van Male, te Breskens, 
ƒ 1874; A. Binders, idem, ƒ1798 ; C.Kieleman, 
te Zaamslag, ƒ 1780; J. Bertou, te Biervliet, 
ƒ 1048. 

Haarlem, 24 Juni: lo . eenige werken tot 
voorziening der boorden van het N . Holl, kanaal, 
in 4 perc, als le perc. H . R. Bennik, te Vrees
wijk ƒ 690; 2e. perc, dezelfde^ 2540;3e. perc, 
B. Swets, tc Helder, f 4004; 4e. perc. dezelfde, 
ƒ 1313 ; — 2o. het bouwen van eene tolgaar-
derswoning en het verplaatsen van tolboomcn te 
Castricum ; J. Brugman, tc Alkmaar, ƒ 2053. 

Dordrecht, 25 Juni: het maken van een 
stoomgemaal met bijbehoorende werken ten dien
ste van Vier Polders, op het eiland Dordrecht, 
aan den Noordondijk ; 17 biljetten waren inge
komen. Bij de opening bleek, dat de hoogste in
schrijver was dc heer J. de Rek , voor ƒ 25,000; 
laagste inschrijvers waren Gebroeders Ek te Dord
recht voor ƒ19,385, aan welke heeren het werk 
onmiddellijk is gegund. 

Amsterdam, 28 Juni: het bouwen van eene 
openbare burgerschool 1ste klasse voor meisjes, 
met lokaal voor dc gymnastiek en woning voor 
de hoofdonderwijzeres, op de Lijnbaansgracht bij 
de Leidsche Kruisstraat. Aangenomen door de 
Heeren Timmer en Furnstnor, voor ƒ 31,960. 

's-Hage, 28 Juni: l o . de afgraving van rijks-
gronden binnen het rivierbed langs den linker
oever der Nieuwe Mei-wede aan den Lagenhof, 
onder de gemeenten Hooge- en Lage Zwaluwo , 
behoorende tot de werken der Merwede en K i l 
len, in de provincie Noordbrabant; 2o. het uit
diepen en verbrecden van een gedeelte der ri
vier de Hollandschc IJsel, ten Noorden van de 
Steenplaatsen van de Wed. A. Kooi en J. van 
Lange, te Gouderak. Voor de eerste besteding 
waren tien en voor de tweede zes biljetten in
gekomen. Minste inschrijvers waren: voor no. 1 
de heer L . Brandt, te Hardinxvcld, voorƒ9890; 
en voor no. 2 de heer II. Middelkoop, te Leer
dam , voor ƒ 797. 

Bergen op Zoom, 28 Juni: het maken van 
eene nieuwe ijzeren draaibrug over de Binnenha
ven. Hiervoor waren vier biljetten ingekomen 
waarvan de minste inschrijver was de heeren 
Lem, Storm en Brink, te Kralingcn, voor 
ƒ 17,548. 

Maastricht, 28 Juni: de uitvoering van wer
ken tot voortzetting der verbetering van de r i
vier de Maas, in de gemeenten Linne en Wes
son nabij den Hollander, voor rekening der Ne
derlandsche en Belgische regeeringen. Laagste 
inschrijver was de Heer G. Straatman, te Linne, 
voor ƒ 27,000. 

Diemen, 30 Juni: het verlengen der steenen 
glooiingen tegenover de Buskruidfabriek en het 
aanbrengen van een steenen Oeverwerk aan den 
Buitenberm bij N . paal 21 bij de Nes, het ver
brecden der bestaande steenen glooiingen en het 
verlengen van het bestaande Oeverwerk aldaar. 
Aannemer do heer J. Schalk, te Buiksloot, voor 
ƒ 5700. 

's-Hage , 30 Juni: het doen van eenige her
stellingen aan de landsgebouwen te 's-Graven
hage. Van de elf daarvoor ingekomen biljetten 
was het minste , dat van den heer J. W. H. Kas-
per , aldaar, voor ƒ 3786. 

Correspondentie. 

Het ingezonden stuk over het on; eval bij den 
bouw der R. C. kerk te Rotterdam wordt niet 
opgenomen, daar het bij veel waarheid ook min
der juiste voorstellingen van het gebeurde be
vat en de toon van het geheel voor den bouw
meester kwetsend is. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 3 Juli 1869. Yierde jaargang. ïo. 28. Anno 1869. 
I N G E Z O N D E N . 

Geachte vriend hoofdredacteur! 

Als er in Nederland gewichtige zaken moeten 
beslist worden, dan zijn daar, evenals elders, 
de gemoederen in gisting en vlam te brengen. 
Dat is cn blijft zeer verkeerd. Dc een wil het 
bestaande verbeteren, uitbreiden eu onvolledige 
toestanden opheffen, zonder iemnnd te krenken. 
De ander, als direct tot de zaak in verband staande, 
geeft inlichtingen, niet zelden eenzijdig, is als 
van zelf zeer behoudend, duldt geen ander in
zicht en wil niets dan goedkeuring. 

Brengen wij die dagelijksche verschijnselen over 
op de kunst, dan is het dikwerf nog erger. Ge
tuige de al meer cn meer zich van de hoofdzaak 
verwijderende mededeelingen in uw blad, uit 
's-Hage en Delft geschreven, over de regeling en 
het lot van het bouwkunstig onderwijs, in ons 
land. Waartoe dienen al die re- cn duplieken? 
Evenals te Babel, hoerscht er tusschen dc be
richtgevers spraakverwarring, De toren, het ge
bouw, het onderwijs, de hoofdzaak bleef steken 
en de gemeente — dat is hier do lezer — was 
er de dupe van. Nederland en de kunst moeten 
toch vooruil I! 

Wat zijn de voorname punten, zoo vroegen wij 
ons bij hot inzien van het stuk des heeren Gugcl, 
die bevoegde mannen uit het vak verplicht zijn 
toe te lichten? Dat zijn naar onze beschcidenc 
ineening niet anders dan deze vragen op het ter
rein der Nederlandsche bouwkunst: 

a. Is Delft dc stad tot vorming van bouwkun
stenaars ? 

b. Moeten deze, naast den ingenieur cn tech
noloog, worden opgeleid? 

c. Is de Polytechnische school te Delft door 
het Rijk en de wet bestemd ter opleiding' van 
jongelieden tot bouwkunstenaars, in den volsten 
zin des woord?. 

d. Zoo neen! waar cn hoedanig moet dat dan 
geschieden? 

Voor do beantwoording van deze vragen behoe
ven wij, Nederlanders, volstrekt niet al de kunst
instellingen uit geheel Europa omver te halen, 
en veel minder kunnen mededeelingen uit den 
vreemde van weinig of zeer ondergeschikt belang 
ons tot verbetering brengen van toestanden, die wer
kelijk zoo fraai niet zijn — en op don koper be
schouwd, of tc oordeelen n.vr hetgeen zij voort
brachten — dringend verandering eischen. 

Op do drie eerste vragen antwoorden wij in 
volle overtuiging, en ons beroepende op hetgeen 
wij in dit blad van 15 en 22 Mei 1. 1. de eer 
hadden — voor beter — mede te deelen, ont
kennend , terwijl wij zoo vrij zijn over dc laatste 
vraag: Waar cn hoedanig de opleiding van ar
chitecten moet geschieden, nog een paar woor
den in het midden te brengen met beleefd ver
zoek dit schrijven te willen opnemen. Vooraf 
moeten wij den lezer zeggen, dat wij eiken pen-
nenoorlog cn iedere hatelijke beschuldiging van 
onwetendheid etc. zorgvuldig wenschen te ver
mijden in zaken, die van algemeen belang, en 
bijzonder voor dat der Nederlandsche bouwkunst 
zijn, en wel op grond, dat het tegendeel tot ver
bittering leidt, of nimmer dc zaak, waarvoor 
gestreden wordt, kan vooruitbrengen. 

De opleiding van den architect is zeker niet 
de minst omvangrijke in vergelijking met die der 
andere kunstbeocfenaars. Immers de bouwkunst 
staat aan het hoofd en heeft het recht van eerst
geboorte. Daarom mag zij zich laten golden waar 
het pas geeft of geroepen wordt, èn als weten
schappelijk vak èn als hoogere, bccldondo, 
schoone kunst. 

't Is eene onwedersprekelijke waarheid, dat kunst 
zonder wetenschap niets betcckent of althans geen 
steek houdt. De theorie afgescheiden te onder
wijzen van de praclijk is, om het met een duide
lijk woord tc bezigen, onzin. Een beeldhouwer, 
een kunstschilder, een bouwmeester moeten bij 
voorkeur hunne theorieën gronden op dc practijk. 
Voor den bouwmeester moet de practijk bijna 
alles zijn. Daarom moet hij zich opleiden te 
midden van deze. 

De heerljjkste theorie valt niet zelden door de 
meest zekere wetenschap, of zelfs door de op
merking van een kind, evenals de beste prac
tijk en constructie dikwerf door een toeval wordt 
ontdekt. In de allereerste plaats bieden groote 
steden daartoe de gelegenheid aan, en daarom 

zijn zij voor kunstscholen verro te verkiezen bo
ven kleine, wnar niets voorvalt ofte zien is. 

Ondervinding moet de basis van het onderwijs 
zijn, en om die reden zal de leeraar, die dc 
practijk van nabij kent, zich hoedon voor het 
verkondigen van idealen cn holle theorieën. In 
ons land zijn zeer eigenaardigo gewoonten inliet 
volksleven. Die gewoonten moet de kunstenaar 
eerbiedigen. Hij mag het volk niet in zijne na
tionaliteit te kort doon, maar moot die verede
len, bestendigen en mot don gang des tijds doen 
meegaan. En om die reden is een kunstonder-
richt, gegeven op toeken- of andere scholen, en 
geschoeid op de leest van dat in andere steden, 
slechts in zooverre bruikbaar voor Nederland als 
zij de volstrekt onmisbare wetenschappen onder
wijzen , die als basis der kunst en voor hare ont
wikkeling vereischt worden. 

Evenmin als nu iemand zal gaan beweren, dat 
dc bouwkunstenaar onzer ilagen de reken- en 
wiskunde, de kennis van bouwstoffen cn der stij
len, het teekenen en ontwerpen van ornament, 
de leer der perspectief en van de geschiedenis 
der bouwkunst, do anatomie van het teekenen 
naar het inenschcnbceld, de practische oefeningen, 
het leeren ontwerpen van gebouwen on het ma
ken van bestekken, cn nog veel andere zaken 
meer, kan missen, evenmin zal iemand het kun
nen verdedigen, dat dc scheepsbouwmeester moet 
gevormd worden in eene stad, waar noch werf, 
noch schip te zien is, cn dat de jonge bouw
meester ver van goed voor zijne opleiding geplaatst 
is in een oord, waar het bouwen tot dc zeld
zaamheden behoort, cnals het geschiedt, niet dan 
bij uitzondering als kunst wordt beschouwd. 

En om die reden zal er in Nederland wel 
geen bouwmeester zijn, die do overigens lieve 
stad Delft zou uitkiezen, als bij voorkeur ge
schikt voor eene bouwkundige school, onver
schillig hoe hare naam of haren omvang zou zijn, 
of hoeveel zij voor jaarlijksch onderhoud noodig 
hoeft. 

Hoedanig dc bouwkunstenaar moet worden op
geleid, is eene vraag van het hoogste belang, 
bij wier beantwoording elke aan- of opmer
king, die betrekking heeft op de wijze, waarop 
men dat elders pleegt te doen, overbodig is. 
Iedere toestand brengt zijne eigene voorwaarden 
mede. 

Op do lijst der tien vragen, die de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, bij missive L II 
n". 148, in October 18IJ8, onder hare leden heeft 
verspreid, komt er ecno sub. n<: 7, voor, die, 
zoo ooit, thans aan de orde is. Zij heet: rtZijn 
academiën als hoogere rijksscholen voor de beel
dende kunsten gewenscht en noodzakelijk? Hoe
danig behooren zij te zijn ingericht, meer be
paald voor het onderwijs in de bouwkunst? Zie
daar ccne kapitale vraag! voorgoed hoeft de 
Tweede Kamer der Slaten-Gcncraul, den 11 Decem
ber 1808, uitgemaakt, dat de Rijksacademie 
voor beeldende kunsten uitbreiding noodig bad 
en niet kon worden opgeheven. Spoedig zal, ho
pen wij, datzelfde hooge staatslichaam verlan
gen , dat de bouwkunst in al haren omvang op 
dezelfde academie cn nergens anders behoort. 
Op het tweede deel der vraag houden wij onze 
mededecling voorloopig terug, primo, omdat dit 
door den Raad van bestuur der Koninklijke aca
demie bovengenoemd, volledig is beantwoord 
aan den Minister in cenc uitvoerige memorie, 
die wij niet kennen, en sccundo, omdat wij re
den hebben tc mogen vertrouwen, dat du Mi
nister zich ook zal doon inlichten door verschil
lende onafhankelijke Nederlandsche beoefenaars 
der bouwkunst, die in geen verband tot cenc 
der academiën of andere scholen in ons vader
land staan. Alleen door vergelijking van bewijzen 
kan men der waarheid nabij komen. Verschil 

ineening kan hier niet dan verwacht worden 
en wenschelijk zijn. Den 10 Juli e. k. heeft de 
algemeene bijeenkomst van de leden dor Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst plaats, 
t l s te voorzien, dat wellicht dezo of gene, over 

de hierboven overgedrukte vraag zal verlangen 
te spreken. Op die wijze komt zij van zelve aan 
de orde, cn kan zij tot belangrijke discussion 
aanleiding geven. Ongetwijfeld worden er dan 
meer leerzame mededeelingen gehoord, dan die, 
voortvloeiende uit te sterke ingenomenheid met 
eigen denkbeelden. 

Onjuiste opvatting en beweringen, die in 
strijd zijn met den gang van hot bouwkunstig 
onderwijs in Nederland, kunnen op die bijeen

komst onmiddellijk worden wederlegd, en wij twij
felen niet, of de voorstanders der kunstacade
miën zullen zich daar evenmin doen wachten, 
als zij, dio de bouwkunst op eenigo school of 
rijksinstellingen wenschen onderwezen te zien, 
in onmiddellijk verband tot de beeldhouw- en 
schilderkunsten. Wie het van de bouwkunstbc-
oefonaars, leden der Maatschappij, ernst is en 
het om de waarheid in deze onderwijszaak te 
doen blijft, hij verschijne met bewijzen — en in 
gezelschap van haar — ter plaatse bekend, en zeer 
zeker zal do discussie eene vruchtbare en te gelijk 
practische uitkomst opleveren, wanneer het mo
gelijk zal zijn uit het noor en tegen een goed 
geheel op te maken. 

Amsterdam, 28 Juni 1809. 

Steeds in vriendschap: 
J. II. L E L I M A N . 

VERDERE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND. 

Rotterdam. Bij den bouw van do R. C. kerk 
in het Boschjc alhier had vóór eenigen tijd een 
ongeval plaats, daar tie gewelven of schelpge
welven boven het priesterkoor door het ontijdig 
en onvoorzichtig wegnemen der formelen gedeel
telijk bezweken, waardoor do crypte zeer be
schadigd is. Men vermeent dit ongeluk niet aan 
zwakke constructie, maar aan slordige uitvoering 
tc mogen wijten, te meer daar bij dezelfde kerk 
reeds vroeger een arc-boutant bezweken is. Dor-
gclijko voorvallen hebben n:ct de constructie weinig 
of niet te maken en komen geheel voor rekening 
der uitvoering, die bij dezo kerk minder door 
den architect dan wel door het kerkbestuur ge
leid wordt. Dc zucht om voor weinig geld veel 
voor den dag te brengen deed eerst tot eigen 
uitvoering besluiten cn do wijze, waarop dit ge
daan wordt, is de schuld van het ongeluk. In 
deze heeft alzoo de zuinigheid de wijsheid be
drogen en wij hopen dat het kerkbestuur thans • 
tot de overtuiging zal komen, dat do directie 
niet door onkundigen, maar door den architect, 
moet worden gevoerd. 

's-Hertogenbosch. Men verneemt dat aan 
den beeldhouwer Jos. Graven alhier is opgedra
gen het vervaardigen van het standbeeld in steen 
van Piet Hein, ter nagedachtenis van den grooten 
zeeheld tc Dclfshaven op tc richten. 

Varia. 

§ Glazen pannen schoon te maken. Gla
zen pannen, aanhoudend blootgesteld aan de wer
king van zon cn regen, worden spoedig bescha
digd en leclijk, daar de potassa of de soda, die 
zij bevatten, zich verbindt met het koolzuur van 
den dampkring. Eene witte, ondoorschijnende 
laag is het gevolg van deze werking. Om de 
pannen wéér doorschijnend te maken, moeten zij 
eerst met slappe chloorwaterstof worden gewre
ven cn daarna gewasschen met witsel. Door dit 
middel kan zelfs glas, dat in staat van sterke 
ontbinding verkeert, volkomen worden hersteld. 

A Vervaardiging van calqueerpapier door 
middel van petroleum. De stadsbouwmees
ter llaüfol te Neustadt, in het groothertogdom 
Hessen, kwam, toen hij op ccn klein plaatsje 
calqueerpapier noodig had en dat mot te ver
krijgen was, op de gedachte, om schrijfpapier 
met petroleum te bestrijken cn aldus calqueer
papier te verkrijgen. 

Het resultaat van deze behandeling overtrof 
do verwachting en de bewerking gaat zeer spoe
dig cn gemakkelijk, want bet papier, dat met 
petroleum doortrokken is, wordt met gewoon 
courantenpapier overstreken tot het droog is 
cn hiertoe worden slechts 4 a 5 minuten gevor
derd, en men heeft dan een doorzichtig papier, 
waarop men uitmuntend met inkt en met alle 
tinten kan werken, even alsof het papier nog 
in zijn eersten toestand was. 

Teekcnpapjcr, cvenzoo met petroleum behan
deld , geeft een zeer goed en sterk calqueerpapier. 

Sinds eenigen tijd maakt de bouwmeester Haü-
fcl alle duplicaten van teekeningen, met groote 
besparing van tijd en met goed gevolg, op pc-
troleumpapicr en bij kan dc toepassing van deze 
bohandcling een ieder aanraden. 
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Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Op den 4*" dezer is te Dordrecht in den leeftijd 
van 69 jaren overleden de heer G. N. Itz, oud
architect dezer gemeente. 

Reeds bij gelegenheid, dat hij zich op den 
31"i December 1806 tot het ambteloos leven had 
teruggetrokken , gaven wij in n°. 5 van onzen twee
den jaargang eene beschouwing van hetgeen Itz. 
voor de bouwkunst en voor de stad zijner inwo
ning geweest is. Wij kunnen daarom kort zijn 
en deelen thans nog mede als een vervolg op 
hetgeen wij vroeger reeds meldden, dat hij niet 
lang de rust heeft mogen genieten, die wij hem 
bij zijn aftreden uit zijne betrekking toewonschten. 

Reeds was zijn gestel ziekelijk aangedaan toen 
bij meende het werk, dat bij eene veranderde 
regeling van het beheer der gemeentewerken, 
onder een doortastend bestuur, met strenger 
verordeningen gewapend, een nieuwen tijd te 
"omoot ging, aan jeugdiger krachten te moeten 
overlaten. Ilij had gehoopt, dat rust hem tot 
beterschap zou geleid hebben: het was hem 
eene teleurstelling, dat die hoop niet werd be
vredigd. 

In dagen, dat hij zich beter gevoelde, kwam 
zijne onvermoeide werkzaamheid steeds weder 
boven. Op den l c " Mei 1867 mocht hij het geluk 
smaken tegenwoordig te zijn bij de overdracht, 
die het gemeentebestuur deed aan de Regenten 
van het weeshuis van het door hem, als zijn 
laatste gemeentewerk nieuw gebouwde gesticht, 
dot sedert in gebruik genomen, wegens doelma
tigheid der inrichting door ieder zaakkundige, 
als een der volledigste gestichten van dien aard 
geroemd wordt, en waarvan de beschrijving sedert 
in de werken der Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst werd opgenomen. 

Nog vernieuwde hij daarna den gevel van een 
woonhuis, met behoud der bestaande afmetingen, 
op eene wijze, die nog steeds getuigde van jeug
dige kracht, terwijl hij als zijn laatste werk, 
thans juist eene badinrichting voor eene particu
liere onderneming voltooid had , waaraan men 
in deze gemeente reeds sedert lang behoefte ge
voelde. 

Met onverminderde lust bleef hij het toezicht 
houden over de kerkgebouwen der Hervormden, 
waaronder de groote kerk wel zijne lievelinge 
mocht genoemd worden. Nog voor weinige dagen 
bevond hij zich op haar orgel, om eene daaraan 
onderhanden restauratie na te gaan. 

Men meent, dat hij zich in den laatsten tijd 
bezig hield met eene nieuwe bewerking van zijne 
voor een twintigtal jaren in het tijdschrift der 
maatschappij tot bevordering der bouwkunst, me
degedeelde onderzoekingen aangaande het scheef-
staan van den grooten kerktoren, en zijne waar
nemingen, die hij sedert jaarlijks daaromtrent 
gedaan heeft. Deze langdurige opmerkingen schij
nen hem tot eene wijziging zijner vroegere be
schouwingen gebracht te hebben. Het is te ho
pen , dat wanneer de maatschappij nog niet in 
het bezit dezer mededeelingen gekomen is, zjj 
zorge die nog te bekomen. 

Zijn opvolger vond hem steeds bereid tot het 
geven van inlichtingen omtrent veel, dat met 
den toestand dezer gemeente in verband stond, 

en slechts door bepaalde mcdedecling kon ge
kend worden. Hij verheugde zich steeds, wan
neer hij hem in zijn werkkring mocht bezig zien, 
en hetgeen hij tot stand bracht wel mocht slagen. 
Het archief' der gemeentewerken, dat hij hem bij 
het aanvaarden zjjner betrekking overdroeg, 
vormt een zeer compleet geheel van al de wer
ken, die gedurende do ruim 30 jaren, dat hij zijne 
betrekking onder verschillende gemeentebesturen 
bekleedde, werden uitgevoerd. Zijne particuliere 
verzameling zal menige aanteckening bevatten 
van historische waarde. 

Hij had er zich een feest van gemaakt, toen 
onlangs de vergadering van het Instituut van Inge
nieurs hier gehouden werd , de bezoekers der 
kerk daar te mogen ontvangen, en menige 
oude kennis de hand nog eens te kunnen druk
ken. Zijne ongesteldheid belette dit echter ; se
dert verminderde hij langzamerhand, totdat hij 
Zondag-middag kalm ontsliep. Velen zullen hem 
met achting blijven gedenken. 

BUURTSPOORWEG LANGSTRAAT—TILBURG. 

(Zie ingezonden stuk in n°. 20). 

De spoorweg, die alzoo ontworpen werd, om 
de Langstraat en het oude Maasje met het sta
tion Tilburg te verbinden, heeft slechts een lengte 
van 18 kilometers. 

Na het genoemde station te hebben verlaten, 
buigt het ontwerp den weg in een rigting, die 
men bijna als het verlengde van de bogt der al
daar bestaande verbinding op Turnhout kan be
schouwen , door het bevolkte en door fabrieken 
bloeijende gehucht het Goirke, om van daar in 
bijna regte lijn te loopen langs de dorpen Loon 
op Zand, Kaatsheuvel en Sprang naar Bezoijen— 
Waalwijk, waar de Langstraatsche straatweg ge
kruist wordt, om zóó ten westen en kort bij de 
Haven van Waalwijk en het veer tegenover Dron-
gelen te eindigen. 

Wanneer men op de kaart de aldus aangege
ven rigting naziet, blijkt het duidelijk dat, mogt 
het ontwerp tot uitvoering komen, de toekomst 
kan leiden tot een verlenging langs Gorkum en 
Schoonhoven naar Gouda, in aansluiting met den 
Rijnspoorweg. 

Zij, die de concessie voor den Buurtspoorweg 
hebben aangevraagd, hertogen echter in geencn 
deele een dergelijke verlenging. Zg hebben zelfs 
op de mogelijkheid daarvan in hun prospectus 
met geen enkel woord gewezen; hun wensch is 
slechts te voorzien in de behoefte der streek, die 
tot hun omgeving behoort. 

Wenscht men later te vervolgen om, wanneer 
zij mogen slagen, op gelijke wijze voortwerkende, 
het gemaakte begin langzamerhand te voltooijen, 
dan laten zij een poging daartoe volgaarne aan 
anderen over. Toch mag men er wel op wijzen, 
dat het niet ver gezocht kan genoemd worden 
wanneer ook de medewerking, om de mogelijk
heid van het opgevatte denkbeeld te bevorderen, 
wordt aanbevolen aan de hiervoren genoemde 
streken, wier toekomst kan liggen in de voort
zetting van het begin, waarvan nu sprake is en 
waardoor, wat thans nog verre in afstand ver
wijderd sclujnt, meer en ineer nabij gebracht 
kan worden. 

De heeren van Heusden c. s. hebben gehee' 
rationeel gehandeld, dat zij zich bij de concessie
aanvrage tot aanleg van een Buurtspoorweg slechts 
tot een kleine lengte zijn blijven bepalen , al 
ligt ook dc mogelijkheid eener uitbreiding niet 
alleen in de toekomst, maar zelfs eenigermate 
voor de hand. De ondervinding , men mag wel 
zeggen van, op zijn minst, het laatste tiental 
jaren heeft geleerd, dat in ons land het tot stand 
komen van iedere concessie aanvrage, die niet ton 
doel had het verlengen eener bestaande spoorweg
verbinding , deel uitmakende van, en dus ge
waarborgd door de opbrengst van reeds vol
tooide hoofdlijnen, is afgestuit op de onmogelijk
heid, om het benoodigde kapitaal, waartoe meestal 
millioenen gevorderd werden, te verkrijgen. 

Zij, die tot zulk een doel in den vreemde zijn 
werkzaam geweest, zullen dankbaar kunnen er
kennen , dat zij bij hunne pogingen daartoe een 
groote mate van doorzigt en kennis hebben ver
kregen omtrent de wijze, waarop maatschappijen 
tot bevordering van dergelijke ondernemingen op 
technisch gebied, hun kapitaal trachten te vor
men, doch zij zijn dan ook zeker volledig over
tuigd geworden, dat niet zoodanige weg de ware 
is om, in strijd met ons volkskarakter, onder
nemingen tot stand te brengen, wier nominaal 
kapitaal lang niet gedekt wordt door de inner
lijke waarde, die de aanleg harer werken in zich 
omvat. 

Het zal dan ook wel niet gewaagd zijn te be
weren, dat vooralsnog de eenige kans, om in onze 
omgeving tot zoodanig doel te slagen, is, dat men 
trachte langs goedkoopen weg spoorwegen van 
geringe lengte tot stnnd te brengen , wier be
hoefte sprekend uitkomt in de streek, die zij 
zullen doorsnijden, en die grootendeels door eigen 
krachten levensvatbaarheid verkrijgende, latei-
door het aanwenden van gelijke pogingen in een 
andere streek, in het verlengde van het voltooide 
gedeelte gelegen, verder doorgetrokken, ten slotte 
één zamenhangend geheel gaan vormen. 

In ieder opzigt is dit de hoofdgedachte ge
weest, die heeft voorgezeten bij het uitwerken 
van het ontwerp voor den buurtspoorweg Lang
straat—Tilburg. 

Ten einde te komen tot een zoo na mogelijk 
naauwkeurig cijfer van hetgeen werkelijk de uit
voering van dit ontwerp kosten moet, om op die 
wijze te kunnen nagaan alles wat daar in kan 
zamenloopcn, heeft men een meer breedvoerigen, 
maar ook meer kostbaren weg ingeslagen dan 
men meestal gewoon is, op enkele uitzonderingen 
na, bij het doen eener voorloopige concessie-aan
vrage te volgen. De ontworpen spoorweglijn is 
thans reeds in haar geheel opgemeten, op kadas
trale grootte bewerkt, en daarvan een naauwkeu
rig gewaterpast lengteprofll vervaardigd; terwijl 
reeds de perceelsgewijze onteigening mede werd 
aangegeven, en zoo is men dan ook op werkelijk 
goede en volledige gronden tot een kostenbedrag 
gekomen, voor den geheelen aanleg van don weg, 
van slechts ƒ33000 por kilometer. 

Deze uitkomst werd, zoover de cigenthjke con
structie van de baan aangaat, niet verkregen door 
het bezigen van een materieel minder soliede 
dan voor de staats-spoorwegen gebruikt wordt. 

Hetzelfde aantal dwarsleggers, evenals de rails 
bijna van gelijke zwaarte als voor die wegen per 
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kilometer is aangenomen, werd in de aangegeven 
begrooting gesteld. 

De baan zelve ontwierp men echter minder 
breed; terwijl zooveel mogelijk dc natuurlijke 
hoogte ligging van het terrein gevolgd werd , zon
der dat men daarom behoefde over tc gaan tot 
het aannemen van sterker hellingen dan men 
gewoonlijk in verleende concessie's vindt voorge
schreven. 

Van verschillende zijden gedane aanbiedingen, 
om hier en daar of geheel vrij of tegen enkele 
vergoeding cener zeer billijk gestelde waarde den 
benoodigden grond af tc staan; het overal vin
den van een vasten grondslag met een ovcrvloe-
digen voorraad van zand voor niet te vermijden 
ophoogingen, zelfs hier en daar geschikt, om 
daaruit een deel der benoodigde ballast tc ver
krijgen ; het vermijder. van alles wat ccuigzins 
naar weelde in de te maken gebouwen zweemt; 
het een en ander te zamen genomen, heeft tot 
een zoo gering cijfer als het boven aangegevene 
kunnen leiden j terwijl daarbij vooral in aanmer
king moet genomen worden, dat behalve een en
kele duiker van geringe afmetingen en het be
vestigen tegen hoog water van den noodzakelijk 
te maken doorgang in den Maasdijk, cr langs 
den geheelen weg geen een kunstwerk gevorderd 
wordt. Slechts kan als zoodanig en dan nog van 
betrekkelijk weinig beteekenis genoemd worden: 
het graven van een haven aan het uiteinde bij 
de rivier cn het misschien noodig stichten van 
een paar doorlaten in de traverse, die het win
terbed van het oude Maasje doorsnijden zal. 

Over de inrigting van dit laatste gedeelte 
van den weg heeft de Regering haar zienswijze 
nog niet ten volle uitgesproken, omdat zij zelve 
zich onledig houdt met te overwegen, of de te
genwoordige afvoer van het winterwatcr langs 
den Baardwijkschen overlaat zal behouden blij
ven, of wel dat daaraan een andere loop zal 
worden aangewezen. 

Weinig aangenaam is echter de verhooging, 
die het gevonden cijfer der begrooting moet on
dergaan ter wille van de verdedigingswerken, 
die het Departement van Oorlog tusschen Kaats
heuvel en Diongelen noodig keurt, en waardoor 
het bovengenoemde bedrag van f 30.000 met 
ƒ9000 per kilometer, of ruim '/, van het oorspron
kelijk gevonden cijfer, verhoogd moet worden. 

Over geen vraagstuk n.ag zeker bij het ver-
leenen eener spoorweg-concessie in een streek, 
die een deel uitmaakt van een grens-provincie, 
huiten de waterwegen als natuurlijke verdedi
gingslinie gelegen, minder vlugtig worden heen
gestapt dan over dit: of door cen te geven con
cessie van dezen aard het belang van het Vader
land in dc waagschaal gesteld wordt, en niet de 
minste toegevendheid mag daarvoor, in het be
lang van eigen voordeel, gevraagd worden. Dit 
neemt echter niet weg, dat het een minder gun
stig antecedent voor de zaak zelve, uit het oog
punt van den ondernemer beschouwd, is dat een 
begrooting, die met inbegrip van het rollend 
materieel, in haar geheel 7 ton bedraagt, daar
door met ruim 1'/, ton bezwaard wordt, cn wel 
rijst van verre de vraag, of op deze wijze niet 
een doel zal worden tegengewerkt, dat slechts 
in den aanvang zijner wording, in zijn ontwik
keling tot intellectueel, cn door zijn voeding der 
staatsspoorwegen, ook in het belang der op
brengst aan den Staat, tot materieel voordeel 
worden kan. 

Slaagt men, het grootsle gedeelte van het 
voor dc uitvoering der concessie gevorderde ka
pitaal tc verkrijgen , en ziet dc Regeering de moge
lijkheid der verwezenlijking van het o p g e v a t t e denk
beeld , dan zal zij zeker ook nog wel wat dieper, 
dan zij ten minste schijnbaar tot nog toe deed, 
willen doordringen in het beginsel, dat men be
trekkelijk als ccuigzins nieuw wenscht in het 
leven te roepen, en men zal haar dan ook zeker 
niet ongenegen vinden, ten einde het voorge
stelde doel tc bevorderen, een gewenschte hulp 
te vcrleenen, cn althans een deel der noodzake
lijke verdedigingswerken, op kosten van den Staat 
uit te voeren. 

L. 

DE FIRMA LECLAIRE. 
Den 17*" Mei II. werd tc Parijs, onder het 

voorzitterschap van den heer Charles Robert, 
secretaris-generaal bij het ministerie van binncn-
sche zaken, dc dertigste jaarlijksche bijeenkomst 
gehouden van de Maatschappij van voorzorg der 
werklieden van de firma Leclairo, onderneming 
voor huisschilderwerk, en opgericht volgens het 

beginsel, dat de arbeiders aandeel in de winst 
van het kapitaal hebben. Dit denkbeeld, aan
vankelijk zeer slecht opgenomen , was inzonderheid 
het voorwerp der aanvallen van het demokrati-
sche blad l'Atelier cn van het wantrouwen der 
belanghebbenden zeiven. Maar een volhardende 
wil deed al de hinderpalen te boven komen. In 
1843, op den dag van het opmaken van den 
inventaris, beantwoordde een zak goudstukken, 
die op de tafel geledigd werd , de tegenwerpingen 
van de ongcloovigcn. Twintig jaren later, hij 
het opmaken van den inventaris in 1804, was 
do som van de onder dc werklieden cn beamb
ten uitgekeerde dividenden cn van de stortingen 
in de kas der lijfrenten 4G0.000 franken, en sinds 
vijf jaren zijn de dividenden en stortingen toege-
genomen. Sinds drie maanden wei ken nieuwe 
reglementen. De werklieden zijn opgeroepen ge
worden , om hunne ineening daarover te doen 
kennen en eene commissie van onderzoek te be
noemen. Men heeft gemeend, dat daardoor de 
grondwet van dc vereeniging beter geëerbiedigd 
cn nageleefd zou worden. Men heeft vragen ge
steld , waarop tweehonderd antwoorden zijn inge
komen. Hieruit bleek de eenstemmigheid van 
inzichten tusschen den tpntroon," de commissie 
en de werklieden. Men beweerde, dat het deel 
hebben in de winst aan het hoofd van de onder
neming voordcel bezorgt, de arbcidstakingen en 
coalities voorkomt en de voortbrengende kracht 
van de werkplaats vermeerdert, en dat de werk
man , boven het normale loon een dividend krij
gende cn hoop op een pensioen hebbende, tegen 
meer inspanning en overleg meer welvaart voor 
het tegenwoordige en meer gerustheid voor de 
toekomst geniet. 

De beambten cn werklieden brengen in dc 
onderneming hun verstand, hunne urmen en ook 
een kapitaal, gevormd uitopeengcstapelde winsten. 
De Maatschappij van ouderlingen onderstand 
vertegenwoordigt hun collectief belang; zij vei -
binden zich te werken cn inderdaad met al hunne 
kracht; zij brengen in de werkplaats, waarvan 
de voortbrengselen aan hunne gezinnen tot bate 
zal verstrekken, dien hartstochtelijke!! ijver van 
den eigenaar, die zijn eigen veld bearbeidt. 
Hun loon, even hoog als de normale standaard, 
en zelfs hooger, ondergaat in het geheel geene 
korting. In geval van ontoereikendheid en van 
verlies van het reservefonds dragen zij geene 
persoonlijke verantwoordelijkheid: alleen hunne 
collectieve bijdrage van 200.000 franken kan ge
vaar loopen. Drie vierden of 75 u/ 0 van de netto
winst worden aan de beambten en werklieden 
toegekend; 50'/,, worden individueel aan ieder 
hunner uitgekeerd in verhouding tot zijn arbeid, 
de overige 25% worden gestort in de kas van de lijf
renten. In de algemeene vergadering wordt bij stem
ming beslist, wie aandeel iu de winst hebben. Daar
toe »orden drie voorwaarden geëischt: te kunnen 
lezen, te kunnen schrijve» en grondig zijn am
bacht te kennen. Wie geen deelhebbers in dc 
winst zijn, krijgen hooger loon. Zij kunnen ho
pen op een lijfrente Zij zijn de natuurlijke can-
didaten voor dc stelling van deelhebber. Het 
recht op eene lijfrente bestaat voor de leden der 
Maatschappij van onderstand als zij vijftig jaren 
oud zijn en twintig jaren dienst hebben, of als 
zij door omstandigheden buiten hunne schuld den 
kost niet meer kunnen winnen. Halve pensioe
nen worden verzekerd aan de weduwen en wee
zen. Om deel uit te maken van dc Maatschappij 
voor ouderlingen onderstand moet men vijfjaren 
bij de firma gewerkt hebben, deelgenoot in de 
winst en door de algemeene vergadering toege
laten zijn. Er wordt geene enkele jaarlijksche 
bijdrage gevorderd. De bevoegdheid cen pensi
oen tc verkrijgen is niet beperkt tot deze eerste 
categorie van werklieden. Zij strekt zich tot de 
overigen en hunne weduwen uit in geval van 
ongeluk of overlijden. Het bedrag wordt dooi
de algemeene vergadering vastgesteld ; minimum 
fr. 500, maximum fr. 1000. 

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

§ De hoogl ei raar II. Wild heeft zijne belang
wekkende onderzoekingen omtrent de 0|>slurping 
van licht door de dampkringslucht, voortgezet, 
en de uitkomst, waartoe hij geraakt, is zeer merk
waardig. Hij bevindt, dat droge lucht door
schijnender is dan vochtige, ofschoon de gewone 
waarneming van dc helderheid van den damp
kring na eene hui het tegendeel zou doen geloo-

ven. Hij geeft voor den coëfficiënt van droge 
lucht, geheel vrij van zwovendo stofdeeltjes, en 
gezien door cene dikte van één' meter, bij 10" 
C. en 719 millimeters luchtdruk a = 0,99178. 
In lucht, eveneens vrij van stof, bij 13° [? 10"] 
cn 719 in. m. luchtdruk, maar verzadigd met 
damp, is a - 0,9.9030. Het is dus duidelijk, 
dat, in gewone omstandigheden, de zwevende 
stofdeeltjes de doorschijnendheid van de lucht zeer 
merkbaar verminderen, cn dat, zoo de lucht nn 
cene regenbui doorzichtiger schijnt, dit slechts 
is, omdat zij van dit stof gezuiverd werd, cn 
niet, omdat zij met damp verzadigd was, gelijk 
sommigen tot heden meenden. 

— § In cene lamp voor mijnarbeid, onlangs uit
gedacht, maar nog niet in den handel gebracht, 
stellen de uitvinders voor lampen tc gebruiken, 
die met gas, olie of andere lichtstof gevuld zijn, 
maar in plaats van haar dc tot verbranding noo
dige zuurstof te doen trekken uit de omringende 
lucht in dc mijn, voorzien zij haar daarvan uit 
eene zuivere bron, zooals den bodem of den top 
van cen mijnput of schacht. 

Zij geleiden daartoe de lucht in luchtdichte 
buizen naar het binnenste van dc lamp. Zij le
veren haar daarvan eene grootere hoeveelheid 
dan noodig is voor de verbranding van hel gas 
of de olie, en het overschot kan zacht ontsnap
pen door de kleppen of kappen nabij het boven
eind van de lamp, waarhij tevens het binnen
stroomen van bedorven lucht, die met het ont
vlambare mijngas vermengd is, wordt voorkomen 

— § De commissie, door Napoleon III benoemd 
tot onderzoek van het ontwerp der tunnel tus
schen Calais en Dover, heeft aan het Ministerie 
van Koophandel bericht, dat het uitvoerbaar ia. 
Tevens is er dezer dagen cen voorstel gedaan, 
om over den Pas de Calais een tramway op ijzer-
draad te leggen , volgens het beginsel van Hodgson. 

— § Elk der dok-magazijnen tc Kiel en Dantzig 
is door de heeren Merrywcathcr cn Zonen voor
zien geworden van eene hunner machtige atoom-
brandspuiten met dubbele cilinders, vervaardigd 
in hunne werkplaats te Lambeth. De naar Kiel 
gezondene is gelijk die, welke dc gouden medaille 
behaalde op de Parijsche tentoonstelling in 1807, 
en geeft duizend gallons water in de minuut op 
een afstand van 250 voeten. Zij kan twaalf stra
len te gelijk uitspuiten. Elk van de dok-maga
zijnen tc Portsmouth, Plymouth, Woolwich, Dopt-
ford en Chatham is voorzien van zulk cene brand
spuit, vervaardigd door dezelfde firma. 

— § Het schijnt nog leer moeielijk te vallen de 
luchtverversching in de Britsche I'arlcuicntshuizen 
naar ieders zin te regelen. Lord Albemarle klaagde 
dezer dagen over de koude lucht, die door den 
vloer opsteeg, gedurende de beraadslaging over 
de Iersche kerkwet, tot groot ongemak, pijnlijk 
gevoel, ju zelfs gevaar van hunne lordschappen. 
De minister Lord Granville antwoordde, tlat, 
wat hem betrof, de warmtegraad hem zoo naar 
wensch was geweest, dat hij zijne voldoening 
had betuigd over de wijze, waarop men dc zaak 
had ingericht. In het andere Huis, dat der Ge
meenten, protesteerden gelijktijdig twee leden, de-
een tegen de ondraaglijke hitte, de ander tegen 
de onlijdelijke koude. 

— § Generaal Morin deed onlangs in de Fran
sche Académie des Sciences verslag van de wel
geslaagde toepassing van zijn toestel tot lucht
verversching in cene groote weverij, waar des 
morgens en des avonds vierhonderd gaslichten 
branden, en vierhonderd werklieden gebezigd 
worden. Over den invloed op de gezondheid kan 
men oordcelen uit het broodverbruik. 

In het laatste kwartaal van 1807, toen dc 
luchtverversching gebrekkig was, worden er slechts 
vijftienduizend biooden gegeten, en in hetzelfde 
kwartaal van het volgende jaar, na de invoering 
van den nieuwen toestel, twintig duizend ("). 

— § Van de zeventienduizend tonnen stalen spoor
staven , gelegd door de Eric Railroad Company, 
wordt gezegd, dat niet ééne rail is gebroken. 

— § Eene brug in den Jeffersonvillc and India
napolis Railroad, lang honderdzestig voeten, 
brandde onlangs af en werd dadelijk zoo hersteld, 
dut binnen achttien uren de treinen er weer over 
konden. 

— § Men golooft, dat cr gedurende dit jaar in 
de Vereenigde S l o t e n minstens vijfduizend Eng. 

mijlen nieuwe spoorbanen zullen worden gelegd 
[Vergelijk daarmede de hanen op Java!] 

— § Gedurende dit seizoen zijn cr moer dan 
vijftig bruggen te Chicago gebouwd, ingescheept 
cn opgesteld geworden tot vervanging van tij
delijke bruggen in den Union Pacific Hailroud. 

— § De heer Brunlces is terug van eene in
spectie van den Mont-Cenis-spoorweg, en ver
klaart, dat ile door de overstroomingen aange
richte schado in zooverre hersteld is, dat de trei
nen weder regelmatig en veilig kunnen gaan. 

— § Ziehier eenige opgaven, die opnieuw lee
ren kunnen, dat verlaging van tarief ruimer 
winst afwerpt. De Eiigclsch-Amorikaansche 
Telegraafmaatschappij heeft geheven per telegra
fische depêche van tien woorden, verzonden en 
ontvangen als volgt: 

vau 28 Juli 1866 tot 1 
Nov. 1866 

van 1 Nov. 1866 tot 1 
Dec. 1867 

vau 1 Dec. 1867 tot .11 
Aug. 1868 

vau .11 Aug. 1808tot31 
Mei 1869 

vau 1 Juni 1860 . . . 

per telegr. 

* 20 

„ 10 

„ 5-5sk. 

„ .1-7,,-M 
„ 2-0.-0 . 

per dag. 

20 deoêchcs 

04 „ 

130 „ 

216 „ 

per dag. 

£ 5?5 

., 679 

„ 635 

„ 645 

{ > Wij komen eerstdaags uitvoeriger op die uiededee-
liug vau Geueraul .Morin terug, cu levens up zijne proeven 
omtrent duu uudceligcu invloed vau tot gloeien gestookte 
kachels. 

— § Op den twaalfden Mei j l . werden uit Phi
ladelphia langs den Pacific Railroad de eerste 
vrachtgoederen naar San Francisco gezonden, die 
«andaar Azië moeten bereiken. 

— § Men leest in Engelsche bladen, dat de Britsch-
Indische spoorweg-maatschappijen voor liggers 
partij willen trekken van het West-Australische 
djarrah-hout (Eucalyptus marginatorj dat eigen
schappen bezit, wat duurzaamheid en sterkte 
betreft, die door geene enkele bekende houtsoort 
ter wereld worden overtroffen. Het is daarbij 
veilig tegen de witte mier en paalworm (teredo 
navalisj en vervuurt nooit. Reeds vóór vijfjaren 
weid het djarrah-hout voor den Nederlandsch-
hidisr.hen spoorweg aanbevolen, maar de direc
teur op Java antwoordde door greenen liggers 
uit Europa tc ontbieden ! I 

— § Te Chicago is voorgesteld geworden de 
Amerikaansche meren te laten leegloopen in de 
iMissisippi-rivier en alzoo 1,200,000 bunders land 
te winnen. De Niagara-waterval zal dan ver
dwijnen en dc St.-Laurens-rivier slechts cene 
smalle beek zijn. 

— § Onlangs werd in het Thëülre de la Mon-
naie te Brussel inet den besten uitslag eene proef 
genomen door dc aanwending van eene zelfstan
digheid , bestemd om geweven stoffen, hout, 
touwen, tooneelschermen enz. onbrandbaar te 
maken. De proefnemer wandelde langs de gas
lichten tusschen het tooneel en het orkest, en 
plaatste stukken neteldoek, linnen en andere 
ontvlambare, vooraf naar zijue uitvinding be
reide stoffen boven de lamp- of schoorsteenglazen. 
Niet één vatte vuur. 

— De goederentrein op den spoorweg van 
Namen naar Brussel is nabij Geinbloux buiten 
liet spoor gegaan. Eenentwintig waggons zijn 
daarbij geheel of gedeeltelijk verbrijzeld, doch ge
lukkigerwijze heeft men geene andere onheilen 
te betreuren. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver
leend op het bij het verzoekschrift overgelegd 
ontwerp der akte, houdende wijzigingen in. de 
statuten van de naamlooze vennootschap : Alge
meene Bouwmaatschappij, gevestigd le Amsterdam. 

— De aardebaan voor de lyn Gouda—'sHage 
is gereed. De eerste ballast wordt opgereden ; 

i daarop zullen eerlang de reeds aangevoerde dwars-
'ggers en rails worden gelegd. 

Amsterdam. Het hoofdbestuur der verecni-
I ging tot bevordering \nn fnbrieks- en hundwerks-
I nijverheid heeft, naar aanleiding van de interna-
I tionalc tentoonstelling voor dc huishouding en 
I het bedrijf van den handwerksman, te Amstcr-
I dam, de beide volgende prijsvragen ter kennisse 
I "an het algemeen gebracht: 
I l " ' Vraag, uitgeschreven door de firma Do 
I ijzergieterij »de prins van Oranje", te 's-Graven-
'rage: Ten einde van dc a a n d a c h t i g e beschouwing 

I "er voorwerpen, die deze tentoonstelling zal ver-
I"enigen, de goede vruchten voor dc huishouding 
l e n het bedrijf van den Ncderlandschcn werkman 
• zooveel mogelijk te verduurzamen cn tc verme

nigvuldigen, verlangt men een beredeneerd be
toog: In de eerste plaats van hetgeen de Neder
landsehe werkman (van verschillende klassen) tot 
zijn levensonderhoud behoeft; 

In de tweede plaats, van hetgeen ter tentoon
stelling als meest nuttig en meest voordeelig aan
wezig is om te voorzien a. in voeding; b. in 
klecding; c. in huisvesting des gezins; </. in huis
raad en gereedschap; c. in geestbeschaving voor 
ouders en kinderen; 

In de derde plaats, hoe voor elke der boven-
aangeduide klassen van werkmansgezinnen, de 
vader cn de moedor het moeten aanleggen om, 
met inachtneming van het voor iedere klasse on
derstelde weekloon, op dc beste wijze dat meest 
nuttige en meest voordcelige in toepassing te 
brengen. 

De antwoorden moeten zijn ingezonden vóór 
of op 1 Januari 1870, aan het adres van den 
secretaris van het hoofdbestuur, to 's-Gravenhage. 

Aan het best gekeurde antwoord wordt uitge
loofd de gouden medaille der vereeniging, ter 
waarde van f 150. 

2 J" Vraag, uitgeschreven door de vereeniging 
tot onderzoek naar dc middelen tot vei betering 
van den gezondheidstoestand der gemeente 's Gra
venhage: Eene volledige cn critische beschrijving 
van alles, wat op dc tentoonstelling aanwezig is 
en geacht kan worden in middellijk of onmiddel
lijk verband te staan tot hygiënische vraagpun
ten van onzen tijd. 

De antwoorden moeten vóór den 1 Maart 1870 
zijn ingekomen bij den secretaris, mr. J. Schuur-
becque Boeye, Mauritskade, n". 1, te 's-Gra-
venhage. 

Voor de beantwoording worden uitgeloofd: 
een verguld zilveren, een zilveren cn een bron
zen medaille. 

Delft. Aan de Polytechnische school is dezer 
dagen voldoend examen afgelegd door dc hecren: 

civiel-ingenieur II. E. van Herckcl, II. van 
Capellen, II. P. Gutteling, J. A. Roessingh van 
Iterson, A. Keurenner, II. G. Levert, J. Mulder, 
G. Oosting, II. J. Rink, C. B. Schuurman en J. 
R. M. Wiegel. 

bouwkundig-ingenieur II. W. Nachenius. 
werktuigkundig-ingenieur H. van Heumen llzn. 
mijnen-ingenieur II. J. W. Jonker en H. A. 

Mansfeldt. 

T i lburg . Door de hoofd-directie van de 
staatsspoorwegen heeft cene opneming van de 
uitgebreide ateliers op het terrein van den staats
spoorweg alhier plaats gehad ; men verneemt, 
dat dc werkzaamheden met meer kracht zullen 
worden voortgezet en het getal werklieden voor-
loopig met een honderdtal is vermeerderd. 

I N G E Z O N D E N . 

In n'|. 24 van De Opmerker heb ik getracht 
de bewering, alsof tc lerlijn de Academie van 
beeldende kunsten met de inrichting voor de op
leiding der architecten in een innig verband staat, 
te wederleggen. Mijn doel was alleen den toe
stand, zooals die wezenlijk is, voor de lezers 
bloot tc leggen, geenszins echter om daarover 
cene polemiek uit te lokken. Nog eens verklaar 
ik mij geheel onpartijdig totdat men mij, door 
repliek en onjuiste voorstelling dwingt partij te 
kiezen. Wat is nu het gevolg van mijne weder
legging geweest; heeft men mijne mededeeling voor 
waarheid aangenomen en er zich bij nedergelegd? 
Geenszins, zooals blijken kan uit de repliek in 
n°. 25, die met veel omhaal van woorden ten op
zichte van mijn beweren alles op een misverstand 
tracht terug tc brengen. Een misverstand is in-
tusschen niet wel mogelijk, als men steeds be
doelt hetgeen men uit. Met de Polytechnische 
school cn de opleiding der aankomende architec
ten aldaar heb ik in deze zaak niets te maken, 
evenmin met dc vraag: of deze jongelingen niet 
beter aan haar dan aan de Academie van beel
dende kunsten of aan dc particuliere architecten 
in den lande toevertrouwd zijn, als zij meer lee
ren willen dan ccn plannetje of een geveltje tc 
teekenen. Daarom verzoek ik mijn tegenstander 
mij voortaan alleen in het strydperk aan te vallen, 
dat door mij gekozen is. 

Van onjuistheden ben ik afkeerig, openbare 
onwaarheden kunnen mij warm maken. Voor-
loopig wil ik echter aannemen, dat de repliek 
op mijne rectificatie ter goeder trouw geschreven 
is; dat men wellicht van mij veronderstelde, door 
cene langdurige afwezigheid van Berlijn onbekend 

geworden te zijn met de kunstscholen aldaar. Be
drieg ik mij te dezen opzichte niet, dan zal men 
zich moeten verheugen over hetgeen verder door 
mij is gedaan. 

Terstond na het verschijnen van n°. 25 heb ik 
nan den architect F. Hoffmann, Kesselstrasse 
n°. 7 te Berlijn, geschreven en hem verzocht om de 
officicele stukken betreffende de inrichting der 
Academiën voor de opleiding van architecten en 
kunstenaren te Berlijn. Daarop heb ik ontvan
gen : een schrijven van den directeur der Bouwaka
demie, den geheim- en opper-Bouwraad Grund, met 
aanmerkingen van don heer Hoffmann; voorts nog: 
voorschriften aangaande de opleiding en het exa
men der Pruisische architecten en het programma 
voor het onderwijs aan de Bouwakademie te Ber
lijn , welke stukken door mij heden aan de Re
dactie van De Opmerker gezonden zijn, ten einde 
daaruit over te nemen, wat geacht mag worden 
in 't belang van de zaak te zijn. 

Ik stel mij voor, dat het voorloopig genoeg 
zal zijn, den brief van den heer Grund aan den 
heer Hoffmann publiek te maken, om de lezers 
te overtuigen, dat ik in mijne rectificatie niets 
dan de waarheid medegedeeld heb. Wil men 
ook dan nog voortgaan door het samenvlechten 
van allerhande schijngronden te bewijzen, dat in 
Pruisen de architecten hunne opleiding op de 
Academie van beeldende kunsten ontvangen, zoo is 
in een land, alwaar de vrijheid van drukpers in 
den ruimsten zin van het woord bestaat, daar
tegen niets te doen. 

Delft, 3 Juli 1869. 
D. G R O T H E . 

De redactie vermeent in het meeste belang der 
zaak te handelen, door de lezers in kennis te 
stellen met dc vertaling van den brief, die haar 
door den heer Grothe werd toegezonden. In den 
oorspronkelijken brief van den heer Grund, direc
teur der Bouw-Akademie te Berlijn, zijn eenige 
aanmerkingen door den heer Hoffmann gemaakt, 
waarvan evenzeer mededeeling wordt gedaan. Zij 
behoudt zich voor op de andere stukken, door 
den heer Hoffman aan den hoogleeraar Grothe 
gezonden cn haar ter inzage verstrekt, nader 
terug te komen. 

Berlijn, den 29 Juni 1869. 
Aan den heer F. Hoffmann, architect olhier! 
Op Uwe geëerde letteren van den 26 dezer, 

betreffende de vragen van den heer D. Grothe, 
professor te Delft, omtrent de strekking en in
richting der Bouwakademie en der Kunst aka-
demie alhier, neem ik de vrijheid, in zoover als 
mij de toestand der laatste bekend is, het vol
gende mede te deelen: 

De Bouwakademie en de Kunstakademie zijn 
twee geheel van elkander gescheiden inrichtingen. 
De Bouwakademie berust op eenigszins vrijzinniger 
grondslagen dan de polytechnische scholen, is 
overigens met deze, wat de inrichting betreft 
volkomen gelijk, met dat verschil evenwel, dnt 
hare taak alleen is architecten en bouwingenieurs 
voor het aanleggen van waterwerken, straten en 
spoorwegen te vormen. 

Om het aangevoerde beter te doen uitkomen, 
heb ik de eer u nevensgaand te doen toekomen een 
stuk oVorschriftcn Uber die Prüfung der Staats-
Baubeamten," benevens «Vorschriften fflr die 
Kónigliche Bau-Akademic" en 2 stukken oStun-
denpliinc vom Jahr I8 1 1 » / , , " , waaruit ook het 
aantal der docenten enz. op te maken is. Ten 
opzichte der docenten is over 't algemeen 0|> te 
merken, dat velen hunner geene vaste betrekking 
hebben en alleen op die conditie beroepen zijn , 
dat men hen met de zes maanden kan opzeggen; 
zij ontvangen voor elk uur in de week, dat zij 
les geven, 80 tot 100 thaler. De oudste docen
ten verkrijgen van lieverlede eene vaste betrek
king met 100 tot 120 thaler tractement voor 
elk wekelijksch lesuur. De meeste docenten-
geven ook onderwijs aan dc sGewerbe-Akademie" 
en de Kunst-A kademie, enz. of zijn tevens konink
lijke bouwheanihten voor verschillende Rijks-in
stellingen te Berlijn. Behalve deze docenten 
zijn er nog 17 huljidocentcn beroepen, die bij het 
onderwijs in 't teekenen , ontwerpen, enz. wegens 
het groote getal der leerlingen de gewone do
centen ter zijde staan en één thaler voor elk 
uur in de week ontvangen. 

De nKunst-Akademie" vertegenwoordigt alle 
iihildende Kiinste", dus ook de architectuur, 
waarvoor twee docenten, n. 1. de «Ober- Hof- Bau-



DE OPMERKER. — Zaterdag, 10 Juli 1869. 

rath Strack en de Professor Bóttirher (') beroe
pen zijn. waarvan dc eersl genoemde voor het 
ontwerpei], de laatste voor de leer van 't orna
ment zorg draagt, welke beide onderwerpen in 
een zuiver aesthetischc zin behandeld worden. 
Met deze Akademie , die onder het ministerie 
van eeredienst en onderwijs staat. zijn in ver
binding gebracht de in enkele hoofdplaatsen der 
provinciën bestaande -Kunst- und Oewerksschu-
leu", wier bestemming is den bouwhandwerkers 
eene meer met de schoone kunsten overeenko
mende opleiding te verschaffen, dan zulks door 
de «Provinzial- Gewerbe- Schulen kan geschieden, 
alwaar voor deze soort van ambachtslieden het 
onderwijs meer in eene wetenschappelijke richting 
gegeven wordt. De laatstgenoemde inrichtingen 
•taan, evenals de Bouw-Akademie onder het toezicht 
van den Minister van handel en nijverheid, maar 
beide inrichtingen zijn onderling niet in ge
meenschap. Dc Kunst-Akademie is bestemd voor 
de opleiding van schilders, beeldhouwers, plaat
snijders, boetseerders, toonkunstenaren , maar 
zeer zelden van architecten ; dc laatsten zijn 
grootendeels leerlingen der Bouw-Akademie, die de 
genoemde voor beide inrichtingen gemeenschap
pelijke docenten somwijlen volgen. ij) 

De Bouw-Akademie is uitde vroegere iBauschule" 
ontstaan, toen in 1848 de dwangstudic werd op
geheven. De oude iBauschule" is voor meer 
dan 50 jaren voor zoodanige architecten opgericht, 
die eene betrekking in Rijksdienst wenschten te 
verkrijgen; voor deze was het onderwijs aldaar 
verplichtend, ook ging de voordracht gedurig 
met responsies of eene soort van examen verge
zeld. Sedert 1848 is dat alles meer op eene aka-
demische wijze ingericht, echter is ook thans nog 
de deelneming aan verscheidene leervakken, in 
't bijzonder die, waarmede lessen in het teekenen 
verbonden zijn, verplichtend voor allen welke het 
staatsexamen in de architectuur willen uileggen. 

De Akademie der beeldende kunsten is nog 
door Frederik de Groote gesticht. Deze inrichting 
en de Bouw-Aakdemie hebben nooit bij elkander be
hoord. Geen architect of ingenieur zou in Prui
sen zich voor eene vereeniging van beide inrich
tingen verklaren, het mocht dan zijn, dat de 
architectuur (') van de Kunst-Akademic weggeno
men en aan de Bouw-Akademie toegevoegd werd, 
hetgeen echter voor de laatste weinig nut zou 
opleveren, omdat de hoogere architectuur en de 
decoratie aldaar thans evengoed geleerd wordt 
als op de Kunst-Akademie. 

Te Berlijn bestaat daarenboven nog eene »Ge-
werbe-Akademie, hetgeen een Polytechnicum is , 
met uitsluiting van den hoogeren land- en pracht-
bouw en het ingenieursvak voor den water-, we
gen- eu spoorwegbouw. De Gewerbe-Akndemie 
en de Bouw-Akademie zijn meer met elkander 
verwand, zij volgen echter verschillende richtin
gen ; beide met elkaar vereenigd, zouden het meest 
verbeven Polytechnicum in geheel Diiitschland 
uitmaken; daar echter het getal der studeerende 
jongelingen zeer groot is, zoo zullen zij wel 
steeds gescheiden blijven. In de hoop dat deze 
in haast neergestelde uiteenzetting eon duidelijk 
beeld van de bestaande toestanden opleveren zal, 
noem ik mij met hoogachting. 

G R U N D . 

Geheime Oberbauratb und Director der 
Bau-Akademie. 

(•) Jnmerkung re» Hoffmann: Professor Bötticher i»t 
zwar auch Lehrer an der Ban-Akademie, aber cr ist nicht 
Baumeister, das hebt er hat kein Kxamea als solcber be-
itanden. 

(f) Jnmerkung von Hoffmann: Die meistcli der Schiller 
von Strack and Bötticher auf der Kunst-Akademie sind Ma
ler trad BUdhauer, welche ebcnfalls Kentni&se vim cinzelnea 
Ponnen der Architectur erlangen mussen. 

(•) Jnmerkung von Hoffmann: Architectur soil hier beis-
•en: Schönèau. 

Advertentiën. 

O P Z I G T E R . 
Iemand , die eene allezins practische opleiding 

genoten en met goed succes het Examen 
voor Opzigter van 's Rijks Waterstaat 
afgelegd heeft, zng zich gaarne geplaalst als: 
OPZIGTER bij een Polder-, Provinciaal- of der-
gclijk Bestuur. 

Berigten omtrent bekwaamheid kunnen van ver
schillende zijden worden ingewonnen. Brieven 
franco onder het motto Opzigter bij den Boek
handelaar J . O. VAN HOUTEN te Assen. 

AANBESTEDING. 
Door eene COMMISSIE uit het 

DEPARTEMENT GRONINGEN der 
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'I ALGEMEEN, 
zal, op MAANDAG den 19 Julij 1869, des 
middags te 1 uur, in het GEBOUW van het DE
PARTEMENT in de Jacobijnenstraat, worden 
AANBESTEED: 

Het BOUWEN eener BEWAAR
SCHOOL met ONDERWIJZERS-
WONING in den Kleine Kromme 
Elleboog te Groningen, met bij
levering van alle daartoe benoo-
digde bouwstoffen, transporten, 
arbeidsloonen enz. 

Dc INSCHRIJVINGS-BILLETTEN moeten franco 
aan huis en verzegeld ingeleverd worden vóór 
of op den 18den Julij 1860, ten huize vau den 
heer mr. R. FEITH, in de St. Jansstraat, ter
wijl inlichtingen zijn te verkrijgen bij deu archi
tect N. W. LIT, bij wien tevens de teekenin
gen ter inzage liggen; zijnde het bestek ii 50 
ets. te bekomen bij den boekhandelaar A. L. 
SCIIOLTENS. 

Namem dc Commissie: 
R. J. SCH1ERBEEK, voorzitter. 
Mr. R. FEITH, secretaris. 

Aanbesteding. 
D K BURGEMEESTER K X WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dal op Maandag den 20 
Julij aanstaande, des middags ten Twaalf ure, 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben 
de Aanbesteding van 

Het AFBREKEN van een Oud- en 
het BOUWEN van een Nieuw 
INLAAT-SLUISJE, op den West -
Merwede Polder. 

De voorwaarden van Verkoop zullen van Maan
dag den 12 Julij a. s. af op de Secretarie en het 
Bureau der Gemeentewerken, ter inzage van de 
gegadigden liggen; terwijl de aanwijzing in loco zal 
gehouden worden op Zaturdag den 24 Julij e. k., 
des namiddags ten Drie ure. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegon betaling van 25 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, den 5 Julij 1869. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
DEN BANDT VAN HEEKELINGEN, L. B. 

De Secretaris, 
P. VAN DEN BRANDELER. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor don prijs van 2'/j tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect Al.II. 
NIJLAND, Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

Bouwterremen te Koop, 
Aan dc Spijkerstrnat cn Spijkerslaan te Arn

hem , alsmede aan de daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN te koop 
tot diverse prijzen. 

Inclinerenden kunnen, op franco aanvrage, 
alle inlichtingen bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT te Arnhem. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L Sc POENSGEN te Dusseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met G A R A N T » : . 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STEINBACH & C°. te Ehren-
feld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Meltlach aan de 
Snor; VUURVASTE STEENEN, GIPS, 
GEBAKKEN BUIZEN, SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds le bekomen bij den Agent 

JAIf VAN DEE POT, 
te Botterdam. 

S W p * Zie omtrent de portland cement hel 
attest voorkomende in dc nommers 9 en 
10 van 1869. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
V A N 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Raamroeden, naar verkiezing ge
kruist, Dakramen, Consoles, Falbala's, Ba-
lusters , Ventilators, Kruizen voor Kerken 
en Grafteekens, Aloës, Paardenkoppen en 
verder alle soorten van Bouwkundige Orne
menten. Gegolfd Zink voor Verandah's in 
alle nummers. Diverse soorten vau Baden met 
of zonder verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

BECKER & BUDDINGH 
te AMHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e 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. 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N°. 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 

O K \ I J l R W T E M van G I P S cn F O l i T -
L A N l » C K M K M T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A . N T I E , 

bij «• i : im . Jl. P O T , te Elshout sul. Kinderdijk, 
bij wie reedsj 500 roeden gemaakt ssljn van verschillende lengten 

tot 103 Ainnt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G . W.VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 10 Juli 1869, 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag 12 Juli. 

IJzendIJke, ten 11 ure, op bet raadhuis: 
het verbeteren en met keien bestraten van den 
weg, leidende van af de bestrating naar Schoon-
dijke tusschen de Maurits- cn kleine Jufvrouw 
Polders, tot aan het gehucht Turkeijen. 

's-Hage, l i ' i i l l 1 ' , ure, aan het prov. bestuur: 
de uitvoering van de vereischte vernieuwingen 
en herstellingen aan de Rijks rivierwerken in het 
gedeelte der rivier de Lek, behoorende tot de 
provincie Zuidhollnnd, met het onderhoud dier 
werken tot en met den 30 Juni 1870, in twee 
perceelen. 

's-Hage, ten 11'/., ure, aan het prov.bestuur : 
lo . het onderhouden van de Rijks rivier- en 
oeverwerken, gelegen in de rivieren de Nieuwe 
Maas , het Scheur, den HartcI en bet Spui, in 
de provincie Zuidholland ; en 2o. het onderhou
den van 's Rijks oeverwerken, liggende ter we
derzijden van dc havens te Hcllevoetsluis cn van 
de beide Hnornsche hoofden, aan den ouden 
Hoornschcn Zeedijk, in de provincie Zuidhollnnd; 
beide ingaande met den dag der goedkeuring 
van de besteding en eindigende den 30 Juni 
1870. 

Amsterdam, ten 12 ure, in dc Keizers
kroon , Singel bij de Vijzelstraat: het bouwen 
van twee woonhuizen in het verlengde gedeelte 
van de perceelen Westeinde aldaar. 

Amsterdam, ten l 1 / , ure, in het stationsge
bouw buiten de Willemspoort: het uitvoeren van 
eenige herstellingen en voorzieningen aan de ver
hoogde steigers in de groote goederenloods aau 
de spoorweghavcn te Helder. 

Woensdag, 14 Juli. 
Maastricht, ten 10 ure, op den Maagden

dries : het herstellen van een gedeelte van de 
muren en van het dak der kazerne „het Kruis-
hecrenklooster" te Maastricht. 

Zwolle, ten 1 ure, op het raadhuis : lo. het 
schoonmaken der verschillende schoolgebouwen, 
enz.; 2o. het maken van eene loods en woning 
op de mestplaats in Holtenbroek. 

Donderdag, 16 Juli. 
's-Hertogenbosoh, ten 11 ure, op het raad

huis : het maken van den onderbouw voor cene 
vaste brug over de vestinggracht in den nieuwen 
toegangsweg naar het station van den Staats
spoorweg te 's-Bosch cn verdere bijkomende 
werken. 

's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het herstellen van het Lijnpad op 
den linkeroever van dc rivier de Lek, beneden 
de brug te Kulenburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het herstellen van de taluds van 
den spoorweg en van parallelwegen nabij 's-Bosch, 
ten behoevr van den spoorweg van Utrecht naar 
Boxtel. 

Haarlem, ten 21/, ure, aan hel prov. be
stuur : het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan dc kerk der Hervormde ge
meente to Blaricum. 

Haarlem , ten 21/, ure, aan het prov. be
stuur : het aanleggen van drie rijzenhoofden op 
het Noordorstrand van het eiland Vlieland. 

Vrijdag, 16 Juli. 
Doesburg, ten 12 ure, op het stadhuis: het 

maken ccner bestrating met veldkeicn aan de 
Ooijpoort. 

Zaterdag, 17 Juli. 
Bruten, ten 11 ure, door de commissie uit 

de gecombineerde Dijkstoelen van de polderdis
tricten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, in 
het Ambtshuis: lo . bet maken cn daarstellen 
van een nieuw slaggebint met twee nieuwe deu

ren in dc Appclternsche sluis, en 2o. de levering 
van het daartoe noodige eikenhout. 

Maandag, 19 Juli. 
Groningen, ten 1 ure, in het gebouw van 

het Departement Groningen der Maatschappij „tot 
Nut van 'I Algemeen": het bouwen eener be 
waarschoot niet oiiderwijzerswoning, in de kleine 
Kromme Elleboog te Groningen, met bijlevering 
van alle daartoe hcuoodigde bouwstoffen, trans 
porten, arbeidsloonen, enz. 

Dinsdag, 20 Juli. 
Alkmaar, in liet logement dc Toelast: l o 

eenige herstellingen aan- en het driejarig onder 
boud van de Hondsbossche sluis te Zaandam, cn 
'2o. het leveren van basaltsteen, rijsmaterialen 
eiken zeebrekers en perkocnpalcn, in drie per 
ceelen. 

Donderdag, 22 Juli. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het leveren van vierkant besla
gen eikenhout voor 40 wissels cn van 200 eiken 
houten dwarsliggers voor dc Staatsspoorwegen. 

Slaandag , 26 Juli. 
Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: het 

afbreken van een oud- cn het bouwen van een 
nieuw inlaatsluisje op den West Merwede polder 

Vrijdag, 30 Juli. 
Utrecht, ten 10 ure, in het gebouw voor 

Kunsten cn Wetenschappen: het verruimen van 
den Krommen Rijn tusschen Cothcn en Odijk. 

Afloo], van aanbestedingen. 

's-Hertogenbosoh, 24 Juni : het uitvoeren 
van werken aan de gebouwen voor de Rijks 
hoogere burgerschool te 's-Boseh, benevens liet 
maken leveren en plaatsen van het benoodigde 
ameublement, J. C. Schellekens, ƒ 24,000; J. van 
Maaren Mz., f 23,200; Gebrs.Meuwese, ƒ 23,000; 
C. van Micrlo, f 21,800; allen aldaar. 

's-Hertogenbosoh, 26 Juni: lo . het maken 
van eene lantaarnstelling aan den oostelijkcn ha-
vendani te Moerdijk , behoorende tot de werken 
van het Hollnndsch Diep in Nooidbrabant, C. D. 
Kleijn , te Moerdijk, f 2150 j 2o. het herstellen 
van twee in de traverse der Beersche Maas gelegen 
bruggen in dc provinciale wegen Schaijk—Megen 
cn Uden—Ovtrlangcl, P. Ruijs, tc Oss, /3069; 
3o. het onderhouden van don provincialen weg 
van St. A ui boni s naar Wanroij, II. van der Lin
den, te Mill, ƒ1750. 

Leeuwarden, 26 Juni: lo . het onderhoud 
van den stroomleidcnden dam bij Ameland: G. J. 
Schcltema , te Nes op Ameland, ƒ 4425; 2o. 
het driejarig onderhoud der duinbcplantingen op 
Ameland, J. S. de Jong, idem, f 2915 per 
jaar. 

WIJhe, 28 Juni: het bouwen van eene pas
torie j Duffels en Markus , te Deventer, f 5200. 

's-Hage, 1 Juli: het uitvoeren van de aar
den- en kunstwerken , sporen cn signalen, met 
daarbij behoorende werkzaamheden , ter plaatse 
der kruising en verbinding van den spoorweg 
Gouda—'s-Gravenhage. Van de acht ingekomen 
biljetten, was het minste bedrag dat van 
den heer E. S. Reimer, te Soctermccr, voor 
f 18,480. 

's-Hage, 1 Juli : het maken van jaagpaden 
en kribben in dc Waal en verdere werken in 
verband met de spoorwegbrug bij Bommel. 
Hiervoor waren 22 inschrijvingsbiljcttcn ingeko
men , terwijl dc minste inschrijver was do heer 
R. C. Murman, te Gcldermalsom, voor f 78,000. 

's-Hage, 1 Juli: het maken van een gebouw 
tot koperslagerij, inetaalgieterij enz. cn van 
eenige andere inrichtingen, te Tilburg. Hiervoor 
waren 9 inschrijvingsbiljctten ingekomen en de min
ste inschrijving was van den heer P. Kempenaars, 
te Udenhout, voor / 30,598.98. 

Zwolle, 2 Juli: het bouwen van een hospi
taal aan het rijksgesticht Ommerschans , provin

cie Overijssel, aangenomen door de (Irma de wed. 
M. de Groot en Zoon, aldaar, voor f 21,369. 

Utrecht, 2 J u l i ; het verbeteren van het ver
dedigingswerk te Vreeswijk, provincie Utrecht. 
Aannemer de heer B-rneveld, te Vreeswijk, voor 
ƒ 3500. 

Schiedam, 3 Juli : het dempen en overheulen 
van de B i oèrvestgraclit, hiervan is aannemer ge
worden de laagste inschrijver, de heer J. Hoek Jr., 
aldaar, voor f 13,245. 

Anger i n , 3 Juli : het afbreken van een ge
deelte van het oude kerkgebouw en het bouwen 
van eene nieuwe kerk met daarbij behoorende 
werken. Ingekomen 11 inschrijvingsbiljetten, 
waarvan het laagste van den heer E. Eibers, 
te Arnhem, voor / 3941, terwijl het werk is ge
gund aan den volgenden inschrijver, zijnde de 
heer G. I.iefting, te Arnhem, voor f 4222. 

's-Hag'3, 6 Jul i : het bouwen van eene wacht
kamer met bureau aan de wachterswoning No. 
98, bij ile halte Peperga en den aanleg van 
een bcgrint Iroittoir aldaar, ten behoeve van den 
spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. Daar
voor waren tien biljetten ingekomen. Minste 
inschrijver was de heer J. D. Dijkstra , te Wol-
vega, voor f 1629. 

Oostei hout. 6 Ju l i : het bouwen eener nieuwe 
school en onderwijzerswoning op het oosteind 
dezer gemeente met de levering der daartoe be
noodigde materialen. Het werk is aangenomen 
voor f 8530, door den heer A. v. d. Maade, 
mr. timmerman te Oosterhout. 

Amsterdam, 7 Jul i : het verrichten van di
verse onderhoudswerken aan gebouwen, behoo
rende tot 's Rijks Tnaritime-Etablissement aldaar, 
cn het daarstellen van eenige fundatiën, enz. 
Aangenomen door den heer M. Deutekom, voor 
f 10,172. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN SCHOUWBURG TE 
DEVENTER. 

Het is wellicht niet overbodig de aandacht der 
bouwkundigen to vestigen op de prijsvraag, uit
geschreven door de commissie, geconstitueerd 
tot het oprichten van een schouwburglokaal enz. 
te Devenler. De advertentie betreffende die prys-
vraag werd in verschillende dagbladen en ook in 
N°. i 6 van «Be Opmerker" opgenomen; ten 
aanzien van voorwaarden, terreinteekeningen en 
verdere inlichtingen werd men naar den Secre
taris der commissie verwezen cn daaruit blijkt 
dat men twee terreinen beschikbaar heeft en het 
den ontwerper overgelaten is om de keuze daar
uit te doen. 

Wij laten hieronder de ons toegezonden ge
drukte voorwaarden woordelijk volgen, zonder 
daarbij echter copie van de teekening van het 
terrein te geven. Op het terrein zelve komen 
wij lator terug. 

Dc voorwaarden luiden als volgt: 
Terrein A . 

Bijzondere voorwaarden. 
Dit terrein zal moeten bevatten een gebouw 

waarin zullen mooten gevonden worden: 
1°. Ecu Schouwburglokaal, tevens geschikt 

voor Concertzaal (met of zonder loges), met zit
plaatsen voor p. m. 750 personen , voorzien van 
de vereischte verwarming*- cn luchtverversching-
toestellen , kleedkamertjes, enz. enz. 

2». Een Foyer, zoodanig ingericht, dat daarin 
tevens (wanneer ze niet als Foyer gebruikt wordt) 
vergaderingen van p. m. 200 personen gehouden 
kunnen worden. 

3°. Een Societeitslokaal, hetzij beneden of 
boven, voor een ledental van 150personen, met 
Billardkamer voor écn Billard. 

4° De noodige woning voor een kastelein. 
Terrein B, 

Bijzondere voorwaarden. 
Dit terrein zal moeten bevatten een gebouw 

waarin zullen moeten gevonden worden: 
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lo Een schouwburgzaal, met zitplaatsen voor 

p. i n . 750 personen, voorzien van de vereischte 
verwarmings- en luchtverversching-toestellen, 
kleedkamertjes, enz. enz. 

2o Èen concertzaal voor minstens 500 personen. 
3° Een foyer; beide laatstgenoemde tevens voor

zien van luchtverversching- en verwarmings-toe-
stellen. 

ia De noodige woning voor een kastelein. 
Algemeene bepalingen. 

I . De terreinen, waarvoor de prijsvragen wor
den uitgeschreven , zijn gemerkt met de letters 
A en B. Bij berekening der kosten voor hct ter
rein A , moet de afbraak buiten berekening blij
ven. Terrein B is eene onbebouwde horizontaal 
liggende oppervlakte. 

De in te zenden ontwerpen moeten zijn ge
merkt met de letter A of B , naarmate zij voor 
ieder terrein dienen moeten. Aan het best ge
keurde ontwerp voor ieder terrein wordt de prijs 
van ƒ 100 betaald, zoodat voor ieder terrein één 
prijs betaald wordt, mits het ontwerp dat het 
best gekeurd wordt, op zich zelve doelmatig zij, 
en zulks in elk geval welk der terreinen ook 
gekozen worde, en hetzij de zaak worde uitge
voerd of niet. 

II. De vereischte teekeningen zuilen allen 
moeten zijn op de schaal van minstens één duim 
op de el cn vergezeld gaan van eene memorie 
van toelichting en begrooting van kosten. Bij 
beoordeeling zal bij hechtheid en doelmatigheid, 
vooral op minkostbanrheid gelet worden. 

III. De stukken ter beantwoording der prijs-
ragen moeten vóór of op den eersten October 

1800 negen en zestig vrachtvrij worden ingezon

den aan den ondergeteekende, Secretaris der 
Commissie. Zij zullen moeten geteekend zijn met 
een spreuk of kenmerk en voorzien van een ver
zegeld biljet, op 't welk de spreuk of kenmerk 
der stukken, en in 't welk de naam , kwaliteit 
cn woonplaats, benevens de gewone handteekc-
ning van den inzender moeten geschreven zijn. 

Al het geschiift moet overigens van eene andere 
hand dan die des inzenders zijn. 

IV. De beide bekroonde ontwerpen blijven 
eigendom der commissie , de niet bekroonde daar
entegen zullen na de uitwijzing der prijzen, tegen 
overgave der sub III vermelde spreuk of merken 
op de naambriefjes door dezelfde hand geschreven 
aan de belanghebbenden worden terug gegeven. 

V. Aanwijzing der terreinen zal op aanvrage 
bij den ondergeteekende geschieden, bij wien 
tevens nadere inlichtingen zoo noodig te beko
men zijn. 

Le Secretaris, 
Mr. H. G. J O R D E N S . 

Wij onthouden ons cen oordeel te vellen over 
dc verhouding van den uitgeloofden prijs ud 
f 100. voor een ontwerp van schouwburg, 
concertzaal, enz., tot de moeite, die daaraan 
werkelijk besteed moet worden, als men het plan 
op de verlangde schaal van minstens 1 dm. per 
el teekenen cn daarbij memorie van toelichting 
en begrooting van kosten overleggen moet. Wij 
hopen alleen dat de bouwkundigen zich schamen 
zullen zich in zulk een wedstrijd tc begeten. 

Daar het ons inziens buiten kijf is dat er geen 
antwoord door werkelijke bouwkundigen zal wor
den ingezonden, onthouden wij ons van de beoor

deeling der algemeene bepalingen, die geene 
waarborgen geven voor de mededingers omtrent 
de wijze van beoordecling, enz. 

Het schoonste der zaak komt echter achteraan 
want de beide beschikbare terreinen zijn onge
schikt. Het eene, als plan A aangetoond, is on
geveer 58 el diep en afwisselend van breedte; 
de grootste breedte aan den publieken weg is 
15,50 el en de kleinste ter achterzijde 10,75 el 
Het terrein heeft alleen vrij uitzicht aan de voor
zijde en is verder rondom door huizen, tuinen 
en ter eener zijde door een gemeenschappelijken 
gang van ongeveer 1,50 el breedte ingesloten. 
Hue voor dit terrein een doelmatigen schouwburg 
moet ontworpen worden , is een raadsel, dat naar 
alle waarschijnlijkheid niet opgelost zal worden. 

Het tweede terrein is eenigzins geschikter en 
heeft een driehoekigen vorm , die door twee stra
ten begrensd wordt; om de gevraagde lokalitei
ten daarop te verdeden, zal de commissie hare 
eischen wat lager moeten stellen, tenzij men de 
concertzaal boven den Schouwburg bouwt, zooals 
in den ouden Schouwburg te Arnhem het geval 
is. Hetzij echter verre van ons dit denkbeeld 
aan te prijzen. 

Wij besluiten met de opmerking, dat de uit
schrijving der prijsvraag te Deventer misschien 
met de beste bedoelingen geschied i s , maar dat 
het der comnissie aan doorzicht ontbroken heeft 
en dat zij wijzer gedaan had zich tot deskundigen 
te wenden , alvorens die vraag onder de oogen 
van het publiek te brengen. 

v. G. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & 0°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DEK WIEL. 

DE OPMERKER 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&EHEURS, FABRIKANTEN, AMNEMERS 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 va» Dr. T. VAN DOKSBÜKUII, C. J. VAN DOORN, D. UKOTIIK, J. lï. LELIMAN, H. LINSE. S. E. W. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEL en anderen, 

ABONNEMENTSPRIJS. 
De abonnementsprijs vaa dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag bij 11. \. THIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ1.65, 
Men abonneert zich voor cen jaargang. Enkele nonimera 
worden alleen bij vooruitbesteUing eu tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Zaterdag- 17 Juli 1869. 

PRIJS DER ADVERTENTIËN. 
Van een tot vijf gewone regels / 1 . - eu voor elkeu 

regel meer ƒ -.20. Groote letters worden berekead naar 
de ruimte die zij beslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der couraut 
betaald. —- Abbounementen voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang nordes tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

Voor de wed G. J . Blom is alsnog ontvangen 
van d. L. en T . E f 2,50. 

De Redactie van Le Opmerker hoopt dat nog 
velen iets voor de weduwe mogen afzonderen en 
zal zich volgaarne met het overbrengen dier gel
den belasten. 

De platte gronden en beschrijving van het zie
kenhuis te Utrecht zullen nader worden toege
zonden. 

BUURTSPOORWEG. LANGSTRAAT—TILBURG. 

(Vervolg e» slot van nommer 28./ 

Het prospectus, over dezen spoorweg in het 
licht verschenen, geeft een berekening der te 
verwachten opbrengst. Die berekening werd zeer 
matig en zonder eenige overdrijving naar verschil
lende grondslagen opgemaakt. Geenerlei gewaagde 
beschouwingen over een te verwachten vermeer
derd debiet, door den spoorweg in het leven te 
roepen, werden daarbij gesteld. Men heeft al
leen als grondslag genomen wat thans in de 
streken, die door den weg doorsneden zullen wor
den , vervoerd wordt, en het bedrag daarvan , 
volgens een zeer matig tarief, onder cijfers ge-
bragt. Naar het personenvervoer is echter eeni-
germate gegist moeten worden, doch het daardoor 
verkregen bedrag treedt zeer op den achtergrond, 
en bevat niet meer dan een derde gedeelte van 
hetgeen voor de opbrengst van het goederenver
voer werd aangenomen, en deze beschouwing is 
geheel in overeenstemming met het doel, waar 
aan dc Buurtspoorwegen moeten beantwoorden. 

Aldus tweeërlei redenering volgende, werd 
een jaarlijksche bruto opbrengst verkregen, ver
schillende tusschen f 60,000 f 70,000. Men heeft 
het minste cijfer als waarheid aangenomen, 
en daarna dc kosten der exploitatie gesteld, 
in evenredigheid tot hetgeen daaromtrent de 
ondervinding in andere landen geleerd heeft, 
als 50 percent der ontvangsten te bedragen, 
zoodat alsdan wordt overgehouden f3000, dat 
is ruim 4 percent van het aanlegkapitaal, zoo
als dit gevonden werd, zonder daarbij in aan
merking te nemen wat door de Regering, als 
bijdrage voor te maken verdedigingswerken ge-
ëischt wordt. Moet het daarvoor gevraagde ten 
volle betaald worden, dan zou de af te wer
pen rente, wanneer het vervoer bleef, zooals 
het thans aanwezig is, slechts 3 percent kunnen 

Wanneer echter de spoorweg aanwezig is, zal 
de hier bedoelde streek vooral zich stellig, als 
een noodzakelijk gevolg daarvan, moeten ont
wikkolen. Een grootere opbrengst znl dan tc 
wachten zijn ; terwijl ook bij een zeer zuinig be
heer , de exploitatiekosten slechts 40 percent der 
ontvangsten behoeven te bedragen, en er daardoor 
reeds na het derde exploitatiejaar een dividend 
van 5 percent zal kunnen uitgekeerd worden. 

In hoeverre de Regering reeds eenigermate 
heeft willen bijdragen, om het opgevatte denk
beeld in de hand te werken , zal het best kunnen 
blijken uit een vergelijkende opgaaf, van het
geen vroeger vastgestelde concessie-voorwaarden 
bepaalden met wat men thans voor den aanleg 

van een Buurstspoorweg meent te moeten eischen, 
of misschien beter gezegd, meent te mogen toe
geven. Als zoodanig komen dan in aanmerking: 

1". de hellingen van den weg Zij weiden 
vroeger bepaald op 5 millimeter per meter en 
zijn thans toegestaan tot het dubbel van dat bedrag. 

2". de kleinste straal der krommingen, vroeger 
vastgesteld op 1000 meters, doch wanneer het 
terrein het gebiedend eischte. toegestaan tot 500 
meters, en bij stations, behoudens rainistriëele 
vergunning, tot 350 meters. Thans aangenomen 
op 350 meters, en indien noodzakelijk, met toe
stemming van den minister, bij stations tc bren
gen op 250 meters. 

3°. de kruimbreedte moest bij den aanleg van 
den weg voor dubbel spoor, op spoorstaafshoogte, 
vro<ger bepaald blijven op 8 meters; bij den 
buurtspoorweg is die breedte verminderd gewor
den tot 0,95 meters; terwijl bij enkele spoor
breedte de vroegere bepaling van 4,50 meters 
wordt teruggebragt tot 3,'.'.'; meters. 

4" Voor de zwaarte der spoorstaven zal thans, 
in plaats van 34 kilogrammen per loopenden 
meter , 25 kilogr. gesteld mogen worden ; terwijl 
men voor de platte bermen, die bij iugravingen 
den uitgegraven weg zullen moeten afsluiten 
van de naastgelegen slooten, in plaats van 1,00 
u 0,50 meter, zal kunnen volstaan met 0,50 
ii 0,25 meter. 

In hoeverre hebben nu de concessie aanvragers 
van dezen eersten buurtspoorweg tot het verlee-
nen dier minder bezwarende bepalingen , vergele
ken bij vroeger, aanleiding gegeven ? Gaan wij dit 
na, en zien wij in hoeverre zij in hun ontwerp 
daarvan gebruik meenen te moeten maken. 

De grootste helling, waartoe hun ontwerp 
aanleiding gaf, was ruim 4 millimeters per me
ter; zij hebben dus niet noodig gehad de bij 
vorige concessies toegestane limiet te overschrij
den. Het zal in ons vlakke land niet dikwijls 
noodig zijn de toevlugt tot steilere hellingen te 
nemen. Voor het hier bedoelde ontwerp bestond 
die behoefte niet, toch kan het vooral bij het 
passeren van polderdijken zeer nuttig zijn, dat 
voor de buurtspoorwegen in het algemeen deze 
steilere helling wordt toegestaan. De vergunning, 
om met kleiner straal bogten te mogen beschrij
ven is vooral nuttig, omdat de buurtspoorwegen, 
aangelegd door plattelandsgemeenten, geheel 
hun doel zullen missen, wanneer zij niet zooveel 
mogelijk de bebouwde kom der gemeenten nade
ren , en om dit, zonder opoffering van groote 
kosten, te kunnen verkrijgen, zal het dikwijls 
noodig zijn de lijnen tc wringen tusschen bezit
tingen door, die juist daar veelal de meeste 
waarde hebben en wier onteigening op deze 
wijze kan vermeden worden.. 

De kleinste straal, die voor het in dezen be
doelde ontwerp werd aangenomen, behoefde niet 
minder te bedragen dan 382 meters. 

Hoewel de vermindering in kruinsbreedte, door 
de Regeling voor den aan te leggen weg toege
staan, reeds veel tot bezuiniging kan bijdragen, 
zoo werd daarin door haar toch niet aan den 
wensch der aanvragers voldaan, die gemeend 
hebben die breedte te mogen voorstellen op 6.40 
meters voor dubbel, en op 3.25 meters voor 
enkel spoor, latende bij dubbelspoor dc gewone 
tusschenwijdte over van 2.00 meters. Bij een 

beoordeeling der vraag of men werkelijk, met 
hct oog op de veiligheid, tot de breedte zal mogen 
komen , die gevraagd werd, moet men opmerken, 
dat de wagens, die de buurtspoorwegen berij
den , veel smaller dan die langs de groote wegen 
kunnen zijn, al blijft ook de spoorwijdte dezelfde; 
dat echter het goederenvervoer even goed moet 
kunnen geschieden door van de wagens van den 
weg, waaraan men aansluit, gebruik te maken, 
doch alsdan de snelheid zoodanig kan gewijzigd 
worden, dat de veiligheid geen bezwaar behoeft 
te zijn. Het hangt er bovendien zeer veel van 
af op welk soort van terrein men zich bevindt; 
doorsnijdt men bijvb. een vasten heigrond, dan 
kan er geen het minste bezwaar zijn de aange
vraagde breedte toe te staan. Bij een nadere 
overweging van het voorgestelde ontwerp zal de 
Regering dan ook wel, zij het ook niet langs den 
geheelen weg, dan toch over het grootste ge
deelte zijner lengte, in verband met het bestaande 
terrein, tot die mindere breedte te bewegen zijn 

Hoewel bij het opmak en van het hier bedoelde 
ontwerp de rails van 34 kilo behouden werden, 
is het toch wenschelijk, dat die zwaarte voor 
wegen, waarover met betrekkelijk geringe snel
heid gereden zal worden, tot geringer cijfer toe
gestaan zij, zoodat men dan ook moge toejuichen 
wat daarvoor minder bepaald werd, al is cok de 
daardoor tc verkrijgen bezuiniging, per strek
kende meter, van geen overwegend belang. 

Men ziet dus, dat de wijze, waarop het ont
werp beoordeeld werd, reeds in menig belang
rijk opzigt de medewerking der Regering bewijst. 
Wenschelijk zal het zijn, dat zij vooral nog eenige 
mindere breedte toesta voor den weg, en dat zij 
niet blijve hechten aan het denkbeeld van af
sluiting langs den geheelen weg, zooals die in 
het algemeen bij K o n i n k l i j k Besluit werd vast
gesteld. 

Bij minder snelheid in het berijden is ook min
der afsluiting noodig, en wil men zoover gaan, 
dat men in vervolg van tijd toestaat dat de buurt
spoorwegen langs de straatwegen worden aange
legd , dan zal men het denkbeeld vau geheele af
sluiting toch niet kunnen volhouden. De begroe
ting van een weg als die, waarvoor de concessie 
werd aangevraagd en waaraan op de wijze, zoo
als hij ontworpen werd, om zoo te zeggen geen 
enkel kunstwerk verbonden zal zijn, behoort dan 
ook niet hooger te worden gesteld dnn op ruim 
twintig duizend gulden per kilometer zonder ox-
ploitatiemaleriëel; en tot zoodanig cijfer zal men 
in verscheidene streken van ons land, indien de 
bewoners daar, zooveel zij kunnen, willen mede
werken, gemakkelijk kunnen komen, wanneer de 
Regering nog eenigszins toegevender in hare 
eischen wordt. 

In dc vergadering van het Kon. Instituut vau 
Ingenieurs heeft dc heer J . J . van Kerkwijk (zie 
Not. van 13 April v. d. jr.) in korte trekken 
enkele denkbeelden over de buurtspoorwegen aan
gegeven. Geheel onafhankelijk van en zonder eenig 
verband tot elkander, was ons beider beschou
wing over deze zaak dezelfde, en openbaart dc 
heer van Kerkwijk gelijke gevoelens als door mij 
verleden jaar ontwikkeld werden, in de memo
rie tot het ontwerp van den Langstraatschen 
buurtspoorweg opgemaakt 

Het deed mij vooral genoegen op te merken, 
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dat ook zijn oordeel is, dat voor ons land de 
spoorwijdte van de gewone of groote spoorwegen 
moet behouden blijven, en dat ook hij daarvoor 
de zoogenaamde buurtspoorwijdte van 75 ti 100 
centimeters verwerpt, omdat bet overbrengen 
van wagens op aansluitende sporen moet kunnen 
geschieden, opdat het goederenvervoer zóó ge
makkelijk mogelijk zij. 

Ook bij hot hier omschreven ontwerp bestaat 
het voornemen om, indien het rijpheid ter uit
voering bekomt, slechts een snelheid van 20 it 
30 kilometers per uur aan te nemen, tenderloco
motieven te gebruiken, zijwegen naar fabrieken 
en tot in het hart der dorpen tc inaken, onder
weg op te houden, om goederen op- of af te la
den, al is ook een korenmolen, fabriek of leer
handel niet juist bij een station gelegen. 

Dat de aanleg van buurtspoorwegen volgens 
dit stelsel, met behoud van de gewone spoor
wijdte aan te leggen, de eenige weg zal zijn om, 
althans in de eerste jaren, ons land van een be
hoorlijk spoorwegnet, waarvan nu eerst de hoofd
lijnen hare voltooijng naderen, te voorzien, ben 
ik geheel met den heer van Kerkwijk eens, doch 
laat ons toch niet, met het oog op dc toekomst 
beweren, dat ons land niet in staat is om, uit 
een financieel oogpunt beschouwd, een goeden 
uitslag voor den aanleg van gewone spoorwegen 
te beloven. Wanneer de' in aanleg zijnde we
gen overal aangesloten zullen zijn, wanneer zij 
gevoed kunnen worden door krachtige aderen, 
die zij in de buurtspoorwegen zullen verkrijgen, 
dan zal er op onze spoorwegen, dooréén geno
men, een even groot verkeer bestaan als dit in 
andere rijken aanwezig is. 

Doch juist daarom wensch ik de wording der 
buurtspoorwegen, op de aangegeven wijze aan
gelegd, zoo gaarne te helpen bevorderen, omdat 
ik daaruit voor het vervolg zie geboren worden de 
groote wegen, die onze door den Staat aangeleg
de hoofdlijnen in alle rigtingen zullen gaan ver
binden, omdat ze met overleg en met de toe
komst voor oogen ontworpen, bijna overal zóó 
zullen zijn aan te leggen, dat zij bij een toene
mend verkeer op eenvoudige niet al te kostbare 
wijze tot groote spoorwegen te veranderen en 
in te rigten zullen zijn. 

De lezing van het door den heer van Kerkwijk 
geschrevene en het oordeel door de Economist in 
Juni en Juli 1869 uitgesproken, wordt, in verband 
tot bet door mij geschrevene, zeer aanbevolen aan 
allen, die eenig belang stellen in het tot stand 
komen eener zaak, die zulk een grooten invloed 
kan uitoefenen op de nog meerdere ontwikkeling 
van onze welvaart. 

Dordrecht, Juli 1869. 
H. L l N S E . 

EEN SMALLE, GOEDKOOPE SPOORWEG. 

Het aanbevelen van smalle spoorwegen doorliet 
Instituut van Ingenieurs, door «De Opmerker" 
en door den ingenieur Stieltjes heeft er den mi
nister van koloniën reeds toe geleid bet denkbeeld 
te onderwerpen aan twee «deskundigen", gelijk 
de geijkte en geheimzinnige term luidt. Kunt 
gij u denken, dat een minister zich aan dc Sta-
ten-Generaal verantwoordt met te zeggen: »ik 
heb het oordeel ingewonnen van twee onkundi
gen 9" Misschien is het niet te onbescheiden de 
aandacht van die twee deskundigen te vestigen op 
eene zeer uitvoerige bibliographie over secundaire 
en tertiaire spoorbanen, door den bekenden in
genieur Von Kaven geleverd in het jongste Mei
nummer van het Organ für die Fortschritte des 
Eisenbahnuiesens. Dit Weekblad heeft eene te 
beperkte ruimte om ze over te nemen. 

Ofschoon de vruchten van bet bedoelde schrij
ven tot dusverre vrij schraal zijn, moedigen zij 
toch reeds aan voort te gaan op den ingeslagen 
weg. Ook moet vooral de jjver van particulieren 
tot spaarzamer spoorwegbouw, zoowel in het 
moederland als in Indië, geprikkeld worden. 
Daarom zullen wij aan het jongste April-nummer 
van de Annates du Génie civil eenige gegevens 
ontleenen omtrent den smallen spoorweg van het 
BrOhl-dal, die dit dal verbindt met het Sieg-dal. 
Hij begint bij het station Hennef (lijn Keulen— 
Giessen) en volgt den gemeente-weg, waarvan 
het bestuur een' rand van l, '"iu breedte heeft 
afgestaan over eene lengte van twintig kilometers 
(juister 19,7). Deze baan, die sinds zes jaren 
bestaat, werd aanvankelijk uitsluitend gebruikt 
voor het vervoer van ertsen, bestemd voor eene 

naburige fabriek, Friedrich-Wilhelm's-Hülte, (') 
maar de bewoners van de streek hebben spoedig 
ingezien , dat het in hun belang was haar het 
vervoer van hunne goederen toe te vertrouwen , 
dat 66°/,, goedkooper is dan op deu gewonen weg. 
Uit al die behoeften is eene vrij aanzienlijke han
delsbeweging ontstaan, gelijk men beneden zien 
zal. Bij liet station Schoncberg gaat bovendien 
een secundaire zijtak van 2/t K . M . lengte naar 
Saucrbach, en de Maatschappij is op bet punt 
hare voornaamste lijn met 10 K.M. tc verlengen 
tot Waldbröhl. Het Pruisische gouvernement 
geoft daarvoor oen subsidie van zestigduizend 
thalers, omdat men voor dit gedeelte geen ge
bruik kan maken van den gewonen weg, maar 
daarentegen verbindt zich de maatschappij oen' 
dienst voor reizigers over de geheele lijn op te 
richten. 

De weg behoort aan eene commanditaire maat
schappij , waarvan de fabriek triedrich- Wil
helm's-Hütte deel uitmaakt. De directeur van 
deze fabriek is tevens directeur vau de spoor
wegmaatschappij. 

De stations van de hoofdlijn zijn ten getale 
van zeven j hierbij moet men nog voegen dat van 
den zijtak te Saucrbach. Drie stations hebben 
goederenloodsen en toestellen, om dc locomotie
ven vnn water te voorzien. Al de gebouwen zijn 
buitengewoon eenvoudige loodsen en de voedings-
toestollon bestaan in eone handpomp, die eene 
houten kuip vult. Eerst onlangs beeft men te 
Hennef een' vergaarbak van plaatijzer gesteld. 

De spoorbaan volgt zoo getrouw hot tracé van 
den gemeente-weg alsof zij er mede gehuwd was, 
en beschrijft eenige bochten van 38 meters straal. 
Zij vertoont hellingen vun 0,»0I2S of 1 op 80. 
Zij is steeds gelegd aan den gevaarlijksten kant 
van den weg, dat is te zeggen, aan den kant 
van de beek. Zij beslaat een' rand van 1,™42 
op de geheele breedte van 7,"'54 cn men heeft 
machtiging verkregen, met het oog op den nieu
wen weg, de breedte van dien rand op 1,'"85 te 
brengen. De bovenkant van de spoorstaven is 
gelijk met dien van den gemeenteweg. Bij het 
station Hennef overspant de baandeSieg met eene 
houten brug , door de spoorwegmaatschappij op 
hare kosten aangelegd, tnarr waarvan zij slechts 
het onderhoud heeft ter breedte van haar spoor. 
Voor dit onderhoud geeft zij jaarlijks slechts eene 
zeer onbeduidende som. De spoorstaven hebben 
den Vignola-vorm en wegen 10 tot 13 /; G. per 
strekkenden meter. Hare gewone lengte wisselt 
af van 5 meters tot 6 "'6; zij rusten op eiken 
dwarsliggers, die een ouderlingen afstand hebben 
van ongeveer 0,™60; de dwarsliggers hebben 
1,™26 lengte en eene breedte van 0, m l 5 bij eene 
hoogte van 0,m13; onder de verbinding van de 
spoorstaven wordt die breedte 0,m20. De rails 
worden aaneengekoppeld met platen vun 0,m314 
lengte, vereenigd door bouten van 0,m013 mid
dellijn. Zij zijn bevestigt aan de dwarshouten 
door krammen. De onderlinge afstand tusschen 
de randen van de spoorstaven bedraagt 0,m785; 
in de bochten van 40 meters straal wordt hij 
0,'"013 grooter, dus 0,m798. De verhooging van 
de rails in de bochten, vroeger gebracht op 68 
millimeters of strepen, is verminderd geworden 
en wisselt af van 6,5 tot 13 M.M. Men heeft 
beproefd in de (lauwe bochten de gewone spoor
staven van 36 K.G. zonder dwarshouten te leg
gen, maar zonder goed gevolg; de rails van 13 
k.G. of ponden zijn gebleken veerkrachtiger en 
meer bevorderlijk aan het gemakkelijke rijden van 
de wagens te zijn. De hoogte van de ballast 
laag onder den dwarsligger is ongeveer 8 c.M. 
of duimen. De bovenkant van de spoorstaaf ver
heft zich even boven dien van den weg. Van 
afstand tot afstand zijn er kleine kanaaltjes voor 
het efloopen van het water. De oude wijkplaat
sen waren voorzien van beweegbare spoorstaven, 
zonder naalden, maar de nieuwe spoorverzettin-
gen zijn eene overbrenging op zeer kleine schaal 
van de gewone wissels der spoorwegen. De hart
stukken in de kruisingen zijn van hard gegoten 
ijzer. Bij de overwegen zijn de tegenrails van 
hout. Het spoor , dat men ontworpen heeft voor 
de verlenging naar Waldbröhl, moet samenge
steld zijn uit staven, die Ï7 K.G. of ponden de 
strekkende meter of el kosten, maar daar zal 
ook het getal dwarsliggers beperkt worden tot 
één op elke 0,'"90 lengte van de staaf. Voor de 

( * ) D e z e f a b r i e k i s v e r h o u d e n a u u h e t s t a t i o n F r o i s d o r f 
j u K e u l e n — G i e s s e n ) d o o r e e u ' k l e i n e n z i j t a k v a u o n g e v e e r 

- u i z e n d m e t e r s l e n g t e , e v e n e e n s n i e t e e n e s p o o r w i j d t e v a n 
U . i n b ' U , e n b e d i e n d d o o r e c u e l o c o m o t i e f m e i v i e r r a d e r e n , 
w e g e n d e 9,5 t o n ; e c u o a n d e r e k l e i n e l i j n , b e d i e n d d o o r d e -
z e l f d e l o c o m o t i e f , l e i d t n a a r d e m i j n e n . 
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spoorstaven van de sectie Hennef— Ruppichteroth 
is betaald geworden fr. 221 de ton eu voor de 
verbinding8platen 315 franken de ton. Hetjaar-
lijksch onderhoud van dc baan vereischt vijftien 
t> inn n spoorstaven cn duizend dwarsliggers. Als 
een gedeelte van de staaf versleten i s , kapt men 
het af en trekt weder partij van de twee over
gebleven.! stukken. 

De dienst wordt verricht doer twee kleine ten
der-locomotieven , die elk hare week hebben; zij 
zijn te Karlsruhe vervaardigd geworden. Van 
de oudste zijn de raderen gegoten, van de an
dere gesmeed. 

Dc voornaamste afmetingen van de nieuwe lo
comotief zijn: 

R o o s t e ' i b r c ! d e t e o T , W ' W ' t e 0m>,40 
(aantal 73 

Vlampijpen, j buitenste middellijn ongev. O .̂OSS 
(lengte a | »,70 

Verhittingsoppervlakte van den haard. 
2"' 50 i 

' \ \ c™» 00 Buitenoppervlakte van de vlampijpen! ' 
13'»»,50 1 

Gemiddelde inwendige middellijn van het 
lichaam 0In,86 

Spanning van den stoom . . . 7 dampkringen. 
Middellijn van den schoorsteen . . . 0™,235 

» » de stoomcilinders. . . 0™,275 
Hoogte van den zuigcrslag 0m,355 
Middellijn van de zes drijfwielen. . . O^OBS 
Onderlinge (voorste tot de midd. 1'",124 
afstand van]midd. i <> acht. 0m,890 
dc assen. ( 2" 014 
Gewicht van het stoomwerktuig, gevuld. 12l,500. 

De radbanden zijn van staal. De stootkussens 
zijn in de lengte-as van het stoomwerktuig. Het 
dagelijksch verbruik van kolen is 450 K.G. of 
ponden. • 

Men bedient zich bijna uitsluitend van ertswa
gens. Dezen hebben eene breedte van 1 ",42, die 
bij het nieuwe materieel gebracht zal worden op 
1">,88. Hun vloer of bodem ligt niet in een wa
terpas vlak, maar is hellende, zoodat hij het 
erts doet dalen naar eene zijdeur, aangebracht 
aan het benedeneind van den rand aan de bui
tenzijde van den bak. De lengtehalken van het 
wagenraam zijn van gesmeed ijzer, dat den vorm 
van eene dubbele L heeft, en er zijn platte hang-
vceren boven de oliebussen; deze laatsten wordeu 
beschermd tegen het stof, dat het neervallen van 
het materiaal teweegbrengt, door lederen lap
pen of stukken zeildoek (baches), gelijk bij de 
gewone wagens voor aardewerken en ballast. 
Deze wagens hebben slechts één stootkussen, ge
plaatst in de as van het voertuig; de as van den 
koppelhaak is lager gelegen dun die van het 
stootkussen. Dit laatste heeft de gedaante van 
eene gebogene dakpan en is aan het uiteinde vin 
een hefboom aangebracht, die een hef balk vormt 
cn den schok overbrengt op de trekveer, die la
ger geplaatst is; deze veer bestaat gewoonlijk uit 
stootschijven van kaoetsjoek. Eenige wagens heb
ben raderen van gegoten ijzer zonder bandon; 
de andere hebben gewone raderen met banden 
van gepuddeld staal. Meu heeft aanvankelijk be
proefd een der raderen los om de as te laten 
zitten, maar zonder goeden uitslag. Ziehier eenige 
der voornaamste afmetingen van de wagens: 
Breedte van den bak . . . . 1",412 

Lengte 3»,10 
Middellijn van de raderen . . 0»,78 tot 0»,94 
Afstand van dc assen. . . . 1 '",37 i » 1"',57 
Middellijn van de as . . . . 0«",078 » 0»,09 
Helling van den kegelvorm der 

rndbanden (coniciteit) . . . 
Gewicht, ledig 2500 K.G. 
Lading 5000 » » 
Gewicht van den gevulden wa
gen 7500 » » 
Gewicht vnn den gevulden wa

gen per rad 1875 » » 
Prijs van den wagen . . . . 1125 tot 1315 fr. 

De locomotieven trekken bij het afgaan gemid
deld 28 wagens, elk gevuld met vijf tonnen, dus 
140 tonnen nuttig gewicht. Het gezamenlijk ge
wicht vun den trein wordt ontleed als volgt: 
Eene locomotief 12',500 
dood gewicht 2,5 X 28 = 70'. «Mn nnn 
lading. . . 5 x 28 = 140 } ' ' • " u ' ü u ü 

Totaal . . . 222',505 

Dc machines kunnen gemakkelijk 36 tonnen 
sloepen. De snelheid op de opene baan is 15 
KM. of mijlen in het uur en bij het doortrekken 
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van bewoonde plaatsen 9. Hen houdt stil bij het 
zien van een rijtuig, waarvan de paarden niet 
aan den trein gewend zijn; door de vijf beambten 
aan de remtoestellen kan men binnen 40 ellen 
doen ophouden. Tegenwoordig doet men dage
lijks slechts één trein gaan in elke richting. Hij 
vertrekt des morgens ten zes ure uit Hennef, 
komt te Ruppichteroth omstreeks half negen; hij 
vertrekt weder vandaar om half twee en komt 
des namiddags omstreeks vier uur te Hennef terug. 
f De kosten van een' directeur-generaal worden 
bespaard, want men heeft als zoodanig genomen 
den directeur van de fabriek Friedrich- Wilhelm's-
Hütte, die te Keulen woont. De chef voor den 
zijtak voert, gelijk ieder stationschef in Duitsch
land, den titel van inspecteur en woont te Hen
nef, waar hij den expeditie-dienst verricht met 
de hulp van een' beambte, die tevens de boeken 
houdt. Een ander beambte woont te Schoneberg. 
Drie werklieden houden zich bezig met het on
derhoud; de een verdient dagelijks fr. 1,875 (on
geveer 90 cenfen), de twee anderen worden ieder 

'betaald met fr. 1,50 (70 centen). 
Het personeel van de treinen telt: 

i machinist ad fr. 3,75 per dag; 
1 stoker » 2,00 » > 
1 conducteur » 2,50 » » 
4 remmers » 1,87' » » 

Er is geen baanwachter. 
Er zijn vier klassen vrachtgoederen. Hier zijn 

die van de eerste klasse de minst kostbare en 
de tarieven zijn als volgt voor de geheele lengte 
van de lijn en bij volle ladingen van 5000 K.G. 
of ponden: 

Goederen 1'» kl. (ertsen, kalk
steen, vloeispaath enz.). . . fr. 8,75 (dat is: 
fr. 0,0875 per ton en per K.M.) 

Goederen 2 1 ' kl. (gebrande kalk, 
ijzer, baksteenen enz.). . . fr. 10,00(datis: 
fr. 0,10 per ton en per K.M.) 

Goederen 3 d ' kl. (graan, vruchten, 
enz.) fr. 11,25 (dat is: 
fr. 0,1125 per ton «n per K.M.) 
Voor deze drie eerste klassen voegt men bij de 

vervoerkosten nog eene vaste belasting van fr. 0,41 
per ton voor het laden en lossen. 

Er bestaat eene vierde klasse vrachtgoederen, 
die geene volle lading vormen. Het gezamenlijk 
tarief, dat is de kosten voor laden en lossen er 
onder begrepen, is voor het minimum-gewicht 
van 50 K.G. en daaronder: fr. 0,50; men voegt 
er voor elke 50 K.G. meer (tot 250 K.G.) fr. 0,25 
bij; eindelijk rekent men fr. 0.16 voor elke 50 
K.G. boven de 250 ponden. 

De aanlegkosten hebben beloopen per K. M. 
of mijl: 
1'. Baan van de hoofdlijn (20 kilom.) 10100 franken. 
2'. Brug over de Sieg (met werken 

tot oeververdediging) . . . 4000 » 
3'. Zijtak in het dal van Niedersau-

erbach (2400°) 1700 » 
4'. Dubbelsporen en stations (voor 

22400») 3750 » 
5<. Wagens, locomotieven, meubels 

(voor 22400») ( * ) . . . . 4650 • 
6*. Materialen enz 560 » 

Gemiddeld heeft de mijl gekost 25000 franken. 
De vijfde post laat zich aldus splitsen: 

K l a n k e n . 

2 locomotieven, met raderen tot 
vernieuwing 43817,50. 

29 wagens van 5 tonnen, zonder 
assen en raderen 35117,27. 

101 assen met raderen 22182,25. 
Dekzeilen als anderszins 693,75. 
Hulptoestellen, gereedschap . . . 2317,25. 

Voor 22,4 k. m. . . fr. 104428,02. 
per mul . . 4650,00. 

Hieronder volgt het bestek voor de aan te 
leggen verlenging van Ruppichteroth uaar Wald-
bröhl, lang 10 K. M . , die een' afzonderlijken 
onderbouw vordert: 

Per mijl. 
Onteigening fr. 743,98 
Aardewerken 672,44 
Onderhoud gedurende den aanleg . . 54(1,00 
Afsluitingen 112,00 
Overwegen 225,00 
Brugkanalen of aqueducten . . . . 76,89 
Bruggen , tunnels , hellende vlakken , 

• s e i n e n n i e t s 
Baan en ballast 15333,14 
Stations . . . . 1751,12 

(') In 1866 bedroeg deze puit tlcchti 3800 fr. omdat cr 
toen niet meer dan 27 wagen* en ééne locomotief waren. 

Exploitatie-materieel 3337,50 
Administratie-kosten ' . 863,62 
Onvoorziene uitgaven 75,21 

De mijl wordt geraamd op fr. 23729,50. Men 
moet hierbij echter in het oog houden, dat al
leen op de aanschaffing van personen-rijtuigen 
gerekend werd, daar het bestaande materieel 
toereikende is voor het overige. 

Fr. 
Vervoerde hoeveelheden 32709 tonnen , 

die eene bruto-opbrengst gaven van 70,000 
Uitgaven in 1864, fr. 36,300 (waarvan 

fr. 3000 voor 1865) . . . . . 33,300 
Verschil . . 36,700 fr. 

meer dan voldcende cm de rente van de aanleg
kosten (fr. 558182,67) uit te kecren. De 36300 
fr., in 1864 uitgegeven, worden ontleed als 
volgt: 
Algemeene administratie-kosten . . 3750 fr. 
Exploitatie-dienst 4700 » 
Trekdienst 10700 » 
Verzending of expeditie 4430 » 
Onderhoud van de baan 5850 » 

• » » r i j t u i g e n . . . . 5400 o 
Diversen 1470 » 

Totaal . 36300 fr. 
Vervoer op- en afwaarts: 

afwavti. upwurta. totaal. 
T. Rupp. r.Henn. 
ti. Hennef. n. Knpp. 

1"kl. Ertsen,kalksteen, enz. 27975' 2860' 30835' 
2»» Gebrande kalk, ijzer, enz. 344 840 1184 
3 '» Granen, vruchten . . 140 335 475 
1«» Diversen 50 165 215 

Totalen 28509 4200 32709 
Men ziet hieruit duidelijk , dat die spoorweg 

inzonderheid eene nijverheidsbaan is. 
Brussel, 25 Mei 1869. 

S. E. W. R O O R D A V A N E Y S I N G A . 

MATERIALISME EN GEBREK AAN EEN WAAR-
DIGEN BOUWSTIJL. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
en de Polytechnische school twisten in dezen 
oogenblik met elkander over de vraag, ol de 
Regeering aan de Academie van Beeldende kun
sten onderricht zal doen geven in de bouwkunde. 
Ik wensch mij niet verder in dien strijd te men
gen , want ik ben het eens met de reeds mede-
gedeelde uitspraak van Maxime du Camp, dat 
de Staat ons evenmin het vervaardigen van een 
paleis of tempel nis het vervaardigen van een 
dichtstuk of roman behoort te leeren. Dat de 
Staat zich nog bemoeit met het onderricht in de 
constructieleer en andere wetenschappen is een ge
volg van de nog te weinig ontwikkelde zelfstan
digheid der burgers. Eene regeering behoort 
evenmin wetten te ontwerpen, die boven, als 
wetten, die beneden het peil der beschaving van 
de meerderheid des volks zijn. Zy kon eerder 
hare zorg onttrekken aan handel, landbouw en 
nijverheid dan aan het onderwijs, omdat de mensch 
eerder zorgt voor lichamelijk voedsel dan voor 
geestelijk. Maar eenmaal moet en zal ook die 
staatszorg ophouden en het onderwijs even vrij 
zijn als de handel in brood en vleesch. Nu ech
ter moet de Regeering nog zorgen voor aankwee
king van wetenschap, niet van kuntt. De kunst 
is de bloesem, het volk de bodem, waarop zij 
bloeit, de wetenschap het vloeiingswater, dat 
over den bodem wordt verspreid. 

De meeste volken zijn nog zoo achterlijk, dat 
hunne regeeringen voor de meeste groote open
bare werken moeten zorgen. Dat brengen van 
vloeiingswater over den bodem is ook een open
baar werk. Maar zij kan en mag niets doen 
voor de kunst. Deze moet uitgaan van het volk. 
Tóppfer en zijn vereerder in »//ef Vaderland" 
beweren, dat het daartoe voldoende is de kunst 
te betalen. Dit is gedeeltelijk waar. Als al de 
volken der wereld te gierig waren, om de kunst 
te beloonen, zou zij zeer zeker uitsterven. Maar 
al zondt gij ook al de Rothschild's en Hope's naar 
het rijk van Dahomey en al wierpen zij hunne 
goudstukken met duizenden weg, zoo zullen zij 
vermoedelijk toch gespeend blijven van kunstge
not. Voor kunst is een ideaal noodig, dat het 
volk bezielt. 

En hiermede ben ik genaderd tot de mijns in
ziens gedeeltelijk juiste, gedeeltelijk onjuiste woor
den in het tweede Adres der Maatschappij tot Be
vordering der Houwkunst, die ray bewegen nog 
eenmaal de pen over dit onderwerp op te vatten : 
«datgene, waartegen vele bevoegde stemmen zich 

verheffen, het ontbreken van karakter en van het 
constructief schoone, waardoor tot hiertoe een 
bouwstijl, als waardige vertegenwoordiger van 
onzen tijd, te vergeefs werd verbeid, is niet an
ders te beschouwen dan als een gevolg van het 
materialisme en van de gisting onzer sterk be
wogen overgangs-periode." 

Naar mijn inzien wordt hier zeer juist gewezen 
op de gisting, of liever de halfheid, de besluite
loosheid, de karakterloosheid, de lafheid, de hui
chelarij van onzen tijd, die in den volsten zin des 
woords een overgangs-tijdperk is, maar zeer on
rechtvaardig wordt het materialisme beschuldigd. 

Wat toch is het materialisme? Eene jeugdige 
wijsbegeerte, die, gelijk de meeste jongelingen, 
op te stelligen toon spreekt. Zij is hoogst ver
dienstelijk door hare bestrijding van alle bijgeloof, 
maar enkele harer gevolgtrekkingen zijn voorba
rig, gewaagd, onbewezen; dit is echter slechts 
de terugwerking van het spiritualisme, dat aan 
dezelfde gebreken mank gaat. Volgens den ma
terialist is de ziel het product van het lichaam, 
de gedachte eene electrische vonk, de mensch eene 
galvanische batterij en de sheer der schepping" 
een afstammeling van den aap. Maar het mate
rialisme is althans heel en openhartig, onze tijd 
is daarentegen half en huichelziek. Het feu sacré 
is uitgedoofd onder de asch van verouderde be
grippen. Bijna ieder mist overtuigingstrouw. Tus
schen het spiritualisme en het materialisme ligt 
het positivisme. De positivist heeft van alle we
tenschappen een meer of min klaar begrip; hij 
hecht alleen waarde aan feiten, hij neemt niets 
aan dan wat bewezen is. Hij gelooft niet aan 
het bovennatuurlijke, niet, omdat het onwaar
schijnlijk is, maar omdat geene enkele stelling, 
daarvoor aangevoerd, den toets van de critiek 
kan doorstaan. Het positivisme is de toekomst. 
Het strijdt nu nog een' zwaren strijd. Te recht 
noemt dan ook de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst onzen tijd eene «overgangs-periode." 
Wel is waar kan dit van elk tijdperk gezegd 
worden, want het wordt geboren uit het vooraf
gaande en kweekt het volgende, maar toch geldt 
het meer van het eene dan van het andere, bij 
voorbeeld meer van de twaalfde eeuw dan van de 
veertiende. De twaalfde was eene eeuw uit één 
stuk. Toen beleedt het beschaafdste deel van de 
menschheid één en hetzelfde geloof, zonder scheu
ring of ketterij; toen werd de Paus door geheel 
het Westen van Europa erkend als het geestelijk 
en wereldlijk Opperhoofd van de Christenheid; toen 
waren Kerk en Staat, geloof, kunst en wetenschap 
één; toen werd Europa bezield door één ideaal, 
toen bestond er algemeen overtuigingstrouw; 
toen bloeide de katholieke feodaliteit, toen bloei
den ook de Gothische bouwkunst en de Fransche 
ridderpoëzie. In de veertiende eeuw (niet in de 
zestiende eeuw, gelijk velen ten onrechte bewe
ren) namen de middeleeuwen een einde. De 
Fransche Koning Filips de Schoone gaf den eer
sten stoot aan de beweging, die nu nog voort
duurt, de scheiding van Kerk en Staat, de vrij
making der wetenschap en kunst van de godge
leerdheid. Toen ook neigden de Gothische bouw
kunst en de Fransche ridderpoëzie ten ondergang. 
De kunst van een' Raphael was de nagalm van 
een' vervlogen tijd. Sinds zeshonderd jaren strijdt 
de menschheid voor de verwezenlijking van het 
nieuwe ideaal: wetenschap en humaniteit. Zoo
lang dat niet bereikt is , zal men te vergeefs 
wachten op een waardigen bouwstijl. Deze toch 
is de uiting van een karakter en dus onbestaan
baar te midden van een karakterloos geslacht. 
Karakterloosheid is het kenmerk der gouverne
menten, zedelijke lichamen, en individuen van 
dezen tijd. Het geloof staat nog met één been 
binnen de deur, de wetenschap nog met één 
been daar buiten. De eene helft der liberalen 
mist de stoutheid van geest, om al de gevolgen 
en besluiten te trekken uit hunne positivistische 
praemissen en is te beklagen, maar de andere 
huichelt een verouderd geloof, dat zij heeft af
gelegd, en is te verachten. 

Maar het is onmannelijk zich te bepalen tol 
klagen. Daarom zeg ik tot de kunstenaars: »Gij' 
zijl het edelste deel van het volk. Dus moet van 
u de wedergeboorte uitgaan. Gij hebt de toe
komst in uwe hand. Breekt dus met alles, wat 
verouderd is. Beoefent de wetenschap, betracht 
de humaniteit, (*) bemint de waarheid, hebt den 
moed van uwe overtuiging, zy't mannen uit één 
stuk. Bezielt u door het nieuwe ideaal. Dan 
zult gij kunstwerken voortbrengen met truffel, 
beitel en penseel, gelijk een Hulton, een George 

(•) Zie Dr. Van Vloten'* rede: Humaniteit. 
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Sand, een Multatuli reeds kunstwerken voort
brachten met de pen. Zoodra er karakter is in 
het volk, zal er ook karakter zijn in de houw
kunst. Bestrijdt bovendien het oneerlijke, het 
baatzuchtige in de staatkunde van de Regeering, 
want Goëthe vond nog eene oorzaak voor het ver
val van onze eeuw in het «persoonlijke" van haar 
karakter. Strijdt daarom voor waarheid en recht. 
Geeft daarvan het voorbeeld. En wanneer eene 
schooner toekomst zal zijn aangebroken door uwe 
inspanning en uwen moed, zal het nageslacht er
kennen , gelijk nu reeds dc «moderne" godgeleer
den doen, dat het veel te danken heeft gehad 
aan de stoute, moedige, openhartige, karakter
volle school van de materialisten." 

Brussel, 22 Juni 1869. 
S. E. W. R O O R D A V A N E Ï S I N G A . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
§ De Pall Mall Gazette vestigt de aandacht 

op het feit, dat de bestuurders van de oude 
Atlantische Telegraaf-Maatschappij nu f 2 voor 
tien woorden rekenen, in plaats van t 3— 7 
sh.— 6 d. De vermindering is meer schijnbaar 
dan werkelijk. Onder het vorige tarief waren 
vijf woorden vrij gelaten voor de namen en adres
sen ; onder het nieuwe moet voor elk woord worden 
betaald. Een particulier telegram n a a i ' Nieuw-
York te zenden, kost bijna evenveel als vóór de 
jongste Verandering van prijs, want de meeste 
up-town-atraten zijn genummerd, en elk cijfer 
telt voor een woord. Indien door de bestuurders 
nog vijf woorden voor de adressen gegund wer
den , zouden de «maatschappelijke" telegrammen 
worden aangemoedigd , en men zoude zich geluk
kig rekenen aan zijne Amerikaaiische vrienden 
te telegraphceren , als er eene gebeurtenis plaats 
heeft, waarbij zij belang hebben. Nu zijn de 
eenige winners bij de vermindering de handels
huizen , die lange depêches zenden. De maat
schappij kan nu reeds 25% dividend uitkeeren. 
De mededinging van dc Fransche Atlantische 
Maatschappij zal haar vermoedelijk wel spoedig 
tot tariefsverlenging dwingen. 

§ D e berichten omtrent het nieuwe onderzeesche 
stoomschip, uitgedacht door Otto Vogel, luiden 
fabelachtig, en toch deelt de Berlijnsche Bör-
senzeitung mede, dat de Pruisische Admiraliteit 
de haar tot onderzoek onderworpene plannen 
goedgekeurd heeft. Het schip, bekleed met 
sterke ijzeren platen, is geheel onder de opper
vlakte van het water, met uitzondering van het 
dek, dat ondereen gewelfd ijzeren dak van bui
tengewone sterkte is geplaatst. Onder deze 
bedekking staan zware kanonnen, zoodat het ge
heel zeer veel gelijkt op e e n monitor van de 
eerste grootte. Men zegt echter, dat, buiten 
al de voordeden van zulke oorlogsschepen , het 
nieuwe schip ook gemakkelijk ingedompeld, e n 
in dezen toestand zoo gemakkelijk bestuurd kan 
worden, dat het e e n ' storm kan uithouden of 
e e n vijand aanvallen met onderzcesch kanon en 
watermijnen of torpedo's. Vogel is n u bezig e e n 
groot model van 24 voeten lengte te vervaardi
gen , dnt spoedig voltooid zal zijn. 

— § Dc Portland Advertiser (in den Staat Maine, 
Vereen. St.) werd onlangs gedrukt op papier, 
vervaardigd van e e n e stof, bereid uit waterrijst 
(zizania aqualicaj. Zij groeit overvloedig op vele 
plaatsen van Noordwestelijk Amerika. 

— § Eene firma in Oshkosh (Wisconsin, Vercc-
nigde Staten) heeft cene overeenkomst aangegaan 
tot het maken van een millioen voeten houten 
buizen, om in die stad te worden gebezigd voor 
gaspijpen. Zij worden gemaakt van timmerhout 
van zes Eng. dm. vierkant, geboord op dezelfde 
wijze als het hart van cene pomp. 

— Ij Het is e e n opmerkelijk feit, dat dc heer 
Krupp, de eigenaar van de groote staalfabriek 
te Essen, in Pruisen, die sinds veertig jaren in 
de zaak is en gedurende eenige jaren niet minder 
dan tienduizend man in dienst had , nooit eenig 
geschil met eenig werkman heeft gehad; e e n feit, zon
der twijfel grootendeels toe te schrijven a a n de be
wonderenswaardige instellingen e n regelingen in 
het belang van de werklieden. Volgens eene der 
bepalingen van de inrichting heeft ieder werk
man n a twintig jaren dienst aanspraak op een 
jaarlijksch pensioen , geljjk aan de helft van zijn 
Icon in het laatste jaar, e n na vijf en dertig 
jaren kau hij zijn ontslag nemen met een pensioen, 
gelijk aan het volle loon. Zulke regelingen 

zij ook mogen zijn, 
endracht en orde, die 

echter, hoe krachtdadig 
schijnen de buitengewone 
altijd in deze ontzettend groote inrichting worden 
gehandhaafd, niet te verklaren. Dikwijls zijn dui
zend tot veertienhonderd man bezig aan éénen 
arbeid, zooals het gieten van een' vorm. Zij werken 
als één man , en dezelfde harmonie en militaire orde 
heerschen altijd. Volgens onze berichtgever is 
ilit, zonder tegenspraak, voor een gedeelte te dan
ken aan dc militaire opvoeding, die ieder Pruis 
on I vangt. 

Advertenttën. 

Bij de Gemeentewerken van Rot terdam 
wordt verlangd 

EEN HOOFDOPZIGTER, 
op eene jaarwedde van ƒ 1200 tot ƒ 1800. 

Zij, die voor deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, gelieven zich vóór den .11 
dezer maand met vrachtvrije brieven of in per
soon onder overlegging van aanbevelings-bewijzen 
te «enden tot den Directeur, den Heer (I. B. VAN 
DER T A K , aan het Timmerhuis aldaar. 

nolterdum, 14 Julij 1869. 

Bouwterreinen te Koop, 
Aau de Spijkerstraat en Spijkerslaan te Arn

hem, alsmede aan de daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN ie koop 
tot diverse prijzen. 

Inclinerenden kunnen, op franco aanvrage, 
alle inlichtingen bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT te Arnhem. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van 

voor den prijs van ' 
elke verlangde grootte en 

!'/ 2 tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan, te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de beslaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen hij den Architect ALB. 
NIJLAND, Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

. Aanbesteding. 
D E BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den. 26 
dulij 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 van een Oud- en 
het B O U W E N van een N i e u w 
I N L A A T - S L U I S J E , op den West-
Merwede Polder . 

De voorwaarden van Verkoop zullen van Maan
dag den 12 Julij a. s. af op de Secretarie en liet 
Bureau der Gemeentewerken, ter inzage van de 
gegadigden liggen; terwijl de aanwijzing in loco zal 
gehouden worden op Zaturdag deu ÜiJuly e. k., 
des namiddags ten Drie ure. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 25 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, den 5 Julij 1809. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
DEN BANDT VAN HEEKELINGEN, /.. B. 

De Secretaris, 
P. VAN DEN BRANÜELER. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den 28 J u l i 1869 des na

middags ten I ure, zal ten kantore van den Heer 
B. G. VAN HEUST, Notaris te Wijk bij Duur
stede , worden aanbesteed : 

Het Bouwen v a n een H E E R E N H U I S , 
R E M I S E S en S T A L L I N G , op een 
aan te wijzen terrein aan de B u i 
tensingel aldaar. 

Bestek en Teekeningen zijn van af 20 Juli e. k. 
ter inzage ten kantore bovengenoemd, alwaar 
inlichting en aanwijzing van het terrein dage
lijks, en de bestekken a / ' L u l l , alsmede bij den 
Architect S. A. VAN LUNTEREN te Utrecht, 
verkrijgbaar zijn. 

NATIONAAL GSDENKTEEKEN 
voor 1813.. 

Zaturdag 24 Julij e. k., des namiddags ten 
twee ure, aan het bureau der Hoofd-Commissie, 
Nieuwe Molstraat N°. 2, OPENBARE AANBE
STEDING, bij enkele inschrijving, van 

het maken, leveren en stellen van 
A C H T C A N D E L A B R E S met L A N -
T A A R N E N . 

Teekeningen en bestek liggen ter inzage aan 
de Directie-Keet in het Willemspark, alle werk
dagen van 10—12 en van 2—4 ure. Aldaar zijn 
nadere inlichtingen te beko.on, zoo mede bij den 
Architect, Directeur vnn het werk 

W . C. VAN DER WAEIJEN PIETERSZEN. 
's G R A V E N I I A G K , 15 Julij 1869. 

MAGAZIJN en F A B R I E K " 
van Optische, Matheniatliische en Physische 

I N S T R U M E N T E N . 
A R N H E M . RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt dtn Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Waterpas-instru 
menten aan. Waterpas-Meetkruizen eu 
Bakens (nieuwe constructie), Hoekmeet In
strumenten, voorts Meta l l ieke Meetsnoeren, 
Meetkettingen, Teekengereedschap, enz. enz. 

B. 1IOLSBOER. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

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

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 
vau de Heeren JOS. STEINBACH & C». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY Sc BOSCH te Mettlach 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 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANTLE, 

bij CrEBR". II. P O T . tc Elshout a/d. Kinderdijk 
bij wie reed* 500 roeden «remaakt mijn v a » veritcliilleiide lengten 

lot 103 AuiNt. vt. 
tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden 

gemalen hebben. 
welke 10—14 jaar 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES Sc C-. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 17 Juli 1869. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag, 19 Juli. 

Oosterwolde , ten kantore van den Notaris 
Tadema: liet maken van cene nieuwe draaibrug 
bij Oudewijk, tusschen llaule en Donkerbroek , 
met bijlevering van materialen, enz. 

Vianen , ten 10 ure, op het raadhuis: lo . 
het onderhoud der molens en alle daartoe behoo
rende werken in de polders Itlocmcndaal, An
ima en Bolgerijen, gedurende zes jaren, in drie 
perceelen , daarna gecombineerd ; 2o. het bouwen 
van 2 secreten op den polder Bolgerijen ; 3o. de 
vernieuwing van het roedenhiiis op den polder 
Bolgerijen; en 4o. het bouwen van oen kook
huisje bij den molen op den polder Blocmendaal. 

Groningen, ten 1 ure, in het gebouw van 
het Departement Groningen der Maatschappij „tot 
Nut van 't Algemeen": het bouwen eener be
waarschool met onderwijzerswoning, in de kleine 
Kromme Elleboog tc Groningen, met bijlevering 
van alle daartoe benoodigde bouwstoffen, trans
porten , arbeidsloonen, enz. 

Dinsdag, 20 Juli. 
Alkmaar, in het logement de Toelast: 1o. 

eenige herstellingen aan- en het driejarig onder-
lioud van de Hondsbossche sluis te Zaandam, en 
in. het leveren van bazaltsteen, rijsmaterialen , 
eiken zeebrekers en perkoenpalen, in drie per
ceelen. 

's-Hertogenbosoh, ten 10'/, ure, aan het 
prov. bestuur : het trekken van aanwezige paal-
tompen in dc voormalige Noorderschans en het 

palenhoofd op de slikken ten noorden van en 
aan het benedeneinde der haven te Bergen-op-
Zoom. 

s-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
Marine: het bouwen van cene houten loods op 
steenen voet, ten dienste van 's Rijks betonning 
te Zoutkamp, (prov. Groningen). 

Woensdag, 21 Juli. 
Onderdendam, ten 11 ure, in het wator-

schapshuis: lo. herstelling aan de Schaphalster 
Zijlen en aanhooren ; 2o. idem van eenige brug
gen , 3o. idem van de klapbrug te Wcsterwijt-
wert; en 4o. beschoeiing langs de haven cn den 
straatweg te Molenrij. 

Donderdag, 22 Juli. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het leveren van vierkant besla
gen eikenhout voor 40 wissels en van 200 eiken
houten dwarsliggers voor dc Staats: poorwegen. 

Vrijdag, 23 Juli. 
Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. be

stuur: het herstellen van 's lands rijswerken op 
den Boven-Rhijn, het Pannerdenschc kanaal, den 
Nedcr-Rhijn, de Lek, de Waal cn de Maas, met 
bijlevering van al de daartoe benoodigdc bouw
stoffen , in 0 perceelen. 

Arnhem , ten 12 ure , aan. het prov. be
stuur: het aanleggen van 5 dwarskribbcn aan 
den linker Waaloever, tusschen de peilraaijen 
"XV cn XXVII , aan den Winsscnschenwaard on
der Winssen, behoorende tot de werken tot ver
betering van de Waal in Gelderland. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aan het prov. 
bestuur: hot doen van eenig buitengewoon werk 
aan den grooten rijksweg der 2de klasse , n. 1. 
™n Leeuwarden over Marssum naar het Bildt. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
liet uitvoeren van eenige keibestratingen, enz. 
aan do traversen der groote Rijkswegen door A l -
n i e l o , Enschedé cn Oldcnzaal, in drie perceelen. 

Zwarte waal, ten 12 ure, ter raadkamer: 
™t verdiepen der haven cn daarbij behoorende 
«rken. 

Zaterdag, 24 Juli. 
s-Hage, ten 2 ure, aan het bureau der 

loord-Commissie, Niouwe Molstraat No. 2 : het 
aaken, leveren en stellen van acht candelahrcs 
Mt hintaunicn. 

Maandag , 26 Juli. 
's-Hage, ten 11'/, ure, aan het prov. hestuur 

de afgraving van rijksgronden aan de Dceneplnat 
onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, ten 
behoeve van de verbrceding van het benedendeel 
der Nieuwe Merwede, behoorende tot de wcr 
ken der Merwede en Killen in de prov. Noord 
brabant. 

's-Hage, ten H ' / a ure, aan het prov. bestuur 
lo. de uitvoering van eenigc herstellingen cn 
vernieuwingen aan de rijkswerken, behoorende 
tot de veren tc Willemsdorp en 's-Gravendcel 
met het onderhoud dier werken, van don dag 
der goedkeuring van do aanbesteding tot en met 
den 31 December 1872 ; en 2o. de uitvoering 
van de vereischte vernieuwingen en herstellingen 
aan de rijks-rivierwerken in de Oude Maashoven 
Putlershoek, de Krabbe en do Dordsche Ki l , uit
makende dc rivicrwerken in de Dordsche water 
wegen in do prov. Zuidholland, met het onder
houd daarvan tot cn met den 30 Juni 1870. 

Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: het 
afbreken van een oud- en het bouwen van een 
nieuw inlaatsluisje op den West Merwede polder, 

Dinsdag, 27 Juli. 
Appelscha, teu 11 ure, bij Rienk U. Dijkstra: 

het graven van ruim 800 ellen vaart, naar de 
veenen onder Fochteloo. 

Woensdag , 28 Juli. 
Wijk bij Duurstede, ten 1 ure, ten kan 

tore van den Notaris I I . G van Heijst: het hou 
wen van een heerenhuis , remises en stalling, op 
een ann te wijzen terrein aan de buitensingel 
aldaar. 

Donderdag, 29 Juli. 
's-Hage, ten 12 me , aan het ministerie van 

binnenl. zaken i het keepen en karhoniseeren van 
40 eikenhouten wissels, met bijbehoorende 200 
eikenhouten wisscldwarsliggers, op de stapelplaat
sen tc Dubbeldam. 

Vrijdag, 30 Juli. 
Utrecht, ten 10 ure, in het gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen: het verruimen van 
den Krommen Rijn tusschen Cothen cn Odijk. 

Afloop van aanbestedingen. 
IJzendljke, 30 Juni: het verbeteren cn met 

keien bestraten van den weg van Waterland
kerkje naar Waterland—Oudeman: ingekomen 11 
biljetten, waarvan het laagste ad ƒ 31,153 van 
den heer A. E. Stubhe, te Sas van Gent. Het 
werk werd afgemijnd door den laagstcn inschrij
ver vcor f 28,500. 

Bijsoord, 3 Juli: lo . het leveren van 490 
kub. ollen grind: C. v. Houwelingen, te Bles-
kensgraaf, ƒ 850; 2o. het onderhoud van ver
schillende rijswerken van den Zwijndrechtschen 
Waard, voor den tijd van 5 jaren, gemijnd door 
T. Veth, te Papendrccht, f 2740; minste in
schrijver, J . G. Woudenberg, te Dubbeldam, 
f 2950; 3o. het schoonmaken cn houden van den 
Boezem de Devel cn de Dcvelsluissche haven voor 
den tijd van 5 jaren , B. Groendijk , te Groote 
Lindt, f 475. 

Maastricht, 6 Juli: de aanleg eener tele
graaflijn met één. draad tusschen Roermond en 
Weert, met het onderhoud daarvan tot 31 Decem
ber 1870; aingenomen door P. van Essen, te 
Hou rijk en Polanen, f 1195. 

Hellevoetsluis, 5 Ju l i : het maken van eene 
ijzeren voctpadbrug langs het Noordelijk vlak van 
den Oostbcer, met toe- en opreden daartoe: B. J. 
Stans , te Nieuwonhoorn , f 2925 ; J. P. Blanc, 
te Nieuwenhoorn , ƒ 2890; E. Boukan , te Hel-
voetsluis, f 2835, M. L . Vcenenbos, te Brielle, 
f 2695 ; W. van Leeuwen , tc Hellevoetsluis, 
f 2450. 

Alkmaar, 6 Juli: het ophalen van dc asch, 
de vuilnis en den privaatmest, het puin enz., 
benevens het diep- en schoonhouden der grach
ten binnen de kom der gemeente, enz., voor 12 
jaren: C. Kater Cz., aldaar, voor f 179 per jaar; 
2o. het uitdiepen der singelgrachten, van het 
Texclschc hek tot de richtingslijn van het Groot 

Noordhollandsch kanaal nabij dc voormalige Boom-
poort , voor vier jaren : J. de Graaf cn F. Vester, 
aldaar, cn J. Oldenburg te Bergen , voor/19,900 
in vier jaren. 

Delft, 7 Juli: a. dennen vlotdeelen, J. K.v. 
d. Torren, te Waddinxvecn , a f 0.839 ; J. T. 
Thijssen cn Zn., lc Nijmegen, a f 0.83; J. W. 
v. d. Schooien en Co. , te 's-Hage , & f 0.7448 
por stuk ; b. 7461 Nel . pond. nieuw rood koper : 
L. J. Enthoven en Co., te 's-Hage, 'a f 98.25; 
H. de Heus en Zn., tc Utrecht, a f 97 ; W. van 
Houten en Zn., te Rotterdam, a f 91.30 de 100 
Ned. pd.; c. 1257 Ned. pd. tin, Wed. G. Doore
mans en Zn., tc Rotterdam, a f 164 ; R. S. 
Stokvis en Zn., idem, a / 10130 de 100 
Ncd. pond. 

's-Hage, 7 Juli : het maken van een rijzen be
steenden dam op het strand aan den Hoek van 
Holland, voor de verbetering van deu waterweg 
van Rotterdam naar Zee. Van de acht daarvoor 
ingekomen biljetten, was het minste dat van den 
Heer P. B. Visser, te Sliedrecht, voor /"9740. 

Leeuwarden, 9 Ju l i : het opruimen der te
legraaflijn Leeuwarden—Hcerenvccn (langs den 
straatweg) en den aanleg van de lijnen Harlin-
gen—Workum cn Bolsward—Zurich, met ver
dere werken; de laagste inschrijver was P. van 
Essen, te Houtrijk en Polanen , voor de som van 
/ 3792. 

Haarlem, 12 Jul i : het vervangen van de 
houten rolbrug bij Bennebroek door eene nieuwe 
houten brug met ijzeren dranijend gedeelte; 
minste der zeven inschrijvers J. Groenewegcn, te 
Haarlem, voor f 11,737. 

Amsterdam, 12 J u l i : het bouwen van twee 
woonhuizen in het verlengde gedeelte van de 
perceelen Westeinde, nebij het Paleis voor Volks
vlijt. Minste inschrijvers waren dc heeren P. N. 
Wollf, voor f 33,581, 

's-Hage, 12 Jul i : de uitvoering van de ver
eischte vernieuwingen en herstellingen aan de 
Rijks rivierwerken in het gedeelte der rivier de 
Lek, behoorende tot de provincie Zuidholland, 
met het onderhoud dier werken tot en met den 
30 Juni 1870, in twee perceelen. Voor per
ceel I waren vier en voor perceel II drie biljet
ten ingekomen. Minste inschrijvers waren: per
ceel I : de heer A. van Buuren te Honswijk, 
(Utrecht), voor f 10,845; perceel II: de heer A. 
den Adel, te Dalem , voor f 1800. 

's-Hage, 12 Juli: lo . het onderhouden van 
de Rijks rivier- en oeverwerken, gelegen in de 
rivieren do Nieuwe Maas, het Scheur, den Har-
tel cn het Spui, in de provincie Zuidholland; 
en 2o. het onderhouden van 's Rijks oeverwer
ken , liggende ter wederzijden van de havens te 
Hcllevoetsluis en van dc beide Hoornschc hoof
den , aan den Ouden Hoornschen Zeedijk, in 
de provincie Zuidholland; beide ingaande met 
den dag der goedkeuring van de besteding en 
eindigende den 30 Juni 1870. Voor de eerste 
besteding waren zes, voor de tweede zeven bil
jetten ingekomen. Minste inschrijvers waren: 
no. 1 de lieer K. Bakhuyzen, te Sliedrecht, voor 
f 6186, en no. 2, de heer L. den Brejon, te 
Hardinxvcld, voor ƒ 4499.90. 

's-Hage, IS Juli: herbesteding van de uitvoe
ring van verschillende werken op de rijks-stapel
plaatsen te Dubbeldam en het onderhouden van. 
drie stapelplaatsen gedurende drio jaren. Daarna 
is aanbesteed: lo . hot horstellen van hetLijnpad 
op den linkeroever van de rivier de Lek, bene
vens do brug te Kuilenburg; 2o. het herstellen van 
de taluds van den spoorweg en van parallelwe
gen nabij 's-Bosch, ten behoeve van den spoor
weg van Utrecht naar Boxtel. Voor do herbe
steding waren acht inschrnvingsbiljetten ingeko-
mon. Minste inschrijvers do heeren van der 
Made cn Gips, te Dordrecht, voor f 28,990. 
Voor de aanbesteding no. 1 waren zes en no. 2 
drie biljetten ingekomen. Minste inschrijvers: 
no. 1 de heer G. J. Mol, te Kuilenburg, voor 
ƒ 6745; no. 2 do heer A. 1'. van Scters, te 
Vucht, voor f 35,890. 
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Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. heeft nan Cornells 
Adrinnus van der Straaten, eervol ontslagen op
zichter van den waterstaat 3J" klasse, verleend 
een pensioen van / 440 's jaars. 

— Door den minister van financiën zijn, na 
afgelegd vergelijkend examen, henoemd tot adspi-
rant-landmeter hij hct kadaster de heeren 11. G. A. 
Mongers tc Arnhem, J. H. M. van Berckel te 
Delft, T. F. Ter Beek te Arnhem, A. J. van 
Baarle te Breda, R. Nicolaï te Eindhoven, P. Vier
kant te Sneek, J. J. van Dullemen te 's-Graven
hage, A. Vcenhuyson te Alkmaar, H. J. F. Bingen 
te Roermond, .1. II. Kuypcrs te 's-llertogcnhosch, 
C. .1. D. van Eek tc 's-Gravenhngc, J. U. Polman 
te Hoorn, R. A. M Vermeulen te Breda, H. van 
der Schalk te Alkmaar, C. C. van Hattum te 
Tiel, D. A. Berkhout te Zutfen cn .1. I. Kuipers 
te Almelo. 

— De Minister van Marine brengt ter kennis 
van de belanghebbenden, en zulks niet wijziging 
der advertentie, voorkomende in de Nederland
sche Staals-Couranl van 7/8 Juni 1808, n". 134, 
dat in het jaar 1870 cen vergelijkend examen 
zal worden gehouden voor D R I E plaatsen van ad-
spirant-ingenieur bij de Marine, volgens het pro 
gramma en de verdere voorwaarden in de boven 
aangehaalde advertentie medegedeeld. 

'S-Gravenhage, 14 Juli. In de zitting van 
den Gemeenteraad van gisteren werd aangenomen 
hct pracadvies van Burgemeester cn Wethouders, 
op hct adres van den heer v. d. Pot, om con
cessie voor eene overdekte markt op de Prinsen
gracht, en dat strekte om den adressant te ken
nen te geven, dat de aangevraagdo plaats geenszins 
de goedkeuring wegdraagt en in geen geval wordt 
bestemd tot oprichting van gebouwen. — Er kwam 
in een voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om eene som van ƒ 300 beschikbaar te stellen, 
ten einde werklieden uit deze gemeente de inter
nationale tentoonstelling te Amsterdam te doen 
bezoeken. 

Amsterdam. Bij koninklijk besluit zijn be
noemd tot leden der jury: 

Als ccre-voorzitter de heer mr. C. J. A. den 
Tcx , Burgemeester van Amsterdam ; als lid en 
voorzitter de heer Mr. D. J. baron Mackay, voorz. 
de vereeniging tot bevordering van fabriek- en 
handwerksnijvei beid te 's-Gravenhage ; als leden 
de heeren: d'Andrimont te Luik; G. Berger te 
Parijs ; Van Camp te Antwerpen ; Carcenac te 
Parijs; J. Clerfeyt te Brussel; C. N. David te 
Kopenhagen ; A. Deiglmaycr te Weenen; L. Don-
nat te Parijs; A. II. Eigeman te Leiden; Gilka 
te Berlijn; A. Givard te Parijs; L. J. Grön te 
Kopenhagen; D. Grothe te Delft; II. Grothe te 
Berlijn; Dr. J. W. Gunning te Amsterdam tevens 
lste secretaris ; M. L. Hermans te 's-Gravenhage; 
B. Jensen tc Kopenhagen; E. Johnson tc Londen; 
J. J. Kreenen te Zwolle; J. P. Kruscman Aretz 
te Amsterdam ; F. ridder von Liebig te Reichen-
berg (Bohcmcn); J. Martelet tc Parijs; Mondron 
te Lodclinsart (België); dr. J. Th. Mouton te 's-
Gravenhage; P. N . Muller tc Amsterdam ; P. lc 
Nevc Koster te Londen; dr. A. van Oven te 
Dordrecht, tevens 2de secretaris; Poncelet te 
Brussel; II. Pratt te Londen; Raeymackers te 
Antwerpen; Renicr te Brussel ; C. V. Rimestadt 
te Kopenhagen ; dr. W. Rive te Amsterdam ; Ch. 
Robert te Parijs ; dr. Rosenthal te Berlijn; G. 
Sanders te Londen ; P. L . Simmonds te Londen; 

J. Stakrosch to Brilnn (Moravië); Stobwasser te 
Berlijn; P. Tetar van Elven te Deia; N. Tetten-
rode te Amsterdam; honorable T. Hovell Thur-
low te 's-Gravcnhage ; H. W. Veth te Dordrecht; 
dr. H. Vogelsang te Delft; J. van den Wall Bake 
tc Utrecht; baron De Watteville te Parijs; F. 
ridder von Wertheim te Weenen ; Wolff tc Ber
lijn ; als plaatsvervangende leden de heeren: J. 
Braet van Ueberfeldt te Amsterdam; J. J. Bnd-
dingh tc Arnhem ; A. Chapon tc Parijs; E. Cheysson 
te Parijs; dr. S. Sr. Coronel te Leeuwarden; Corr 
van der Maercn tc Brussel; Daubresse te la Lou-
vièrc (België); A. Oumaresq tc Parijs; Duvelle-
roy tc Parijs; Gillon te Brussel; W. T. Gras
veld tc Utrecht; G. Halphen te Parijs; O. van 
Kcrckhove tc Antwerpen; Kindt tc Brussel; A. 
Michiels tc Antwerpen ; Moullot te Parijs ; Offer-
mann tc Brussel ; A. Schilte te Uselstein; P. 
Smit van Gelder tc Amsterdam ; A. P. van Stolk 
te Rotterdam ; en Toston tc Parijs. 

— De maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst hield Donderdagavond de jaarlijksche alge
meene vergadering, waarvan wij het verslag in een 
volgend nummer zullen opnemen. 

Als uitslag van de beantwoording der prijs
vragen voor 1809 kunnen wij alsnu medcdeelen : 

lo. V E R V O E R B A A R O E U O U W , ƒ200 aan Help u 
zelf van J. A. Van der Kloes te 's-Gravenhage en 
f 150 aan Musidora van A. L. Van Gendt te Alkmaar. 

2o. S C H O O L G E B O U W getuigschrift en ƒ50 aan 
Volharding van L. Arnold te 's-Gravenhage cn 
aan Openbaar Onderwijs van L. Springer cn F. 
van Hamerveld te Amsterdam; getuigschrift ann 
Le fruit du travail est le plus doux des plai-
sirs van G. .1. Evers tc Arnhem. 

3o. V O O R G E V E L V A N E E N W I N K E L H U I S prijs aan 
J. II. Springer te Amsterdam en getuigschrift aan 
J. H. van den Brink te Driebergen, tijdelijk wo
nende te Weenen. 

Bot terdam. Hoevele geldelijke offers in on
zen tijd ook aan het onderwijs worden gebracht, 
is er niettemin door bevoegde mannen op gewe
zen, dat in Nederland voor de practische oplei
ding van ambachtslieden nog weinig is verricht. 

Zij, dio u.ct de uitvoering van belangrijke wer
ken belast zijn , ondervinden met welke moeie-
lijkhedcn zij daardoor te kampen hebben; gebrek 
aan degelijke werklieden neemt met den dag toe, 
en het is te voorzien, dat wanneer geen krachtige 
handen aan het werk worden geslagen, om in 
die leemte door goed onderwijs te voorzien, dat 
bruikbare ambachtslieden tot de uitzonderingen 
zullen behooren. 

Het zal daarom als een verblijdend bericht aan
gemerkt worden, dat dc commissie, welke zich 
hier ter stede heeft geconstitueerd, om cene in
richting in het leven te roepen tot practische 
opleiding van ambachtslieden, cn die daartoe de 
hulp van belangstellenden heeft ingeroepen, hare 
ijverige pogingen aanvankelijk inct zulk een gun-
stigen uitslag heeft zien bekronen, dat binnen 
enkele maanden die inrichtir.g in cen daartoe 
aangekocht cn doeltreffend gebouw kan worden 
tc gemoet gezien. 

Wij scharen ons aan de zijde van hen, die aan 
cene ambachtsschool, mits die niet uitsluitend tot 
het vervaardigen van modellen of voorwerpen in 
miniatuur worde dienstbaar gemaakt, onzen on-
vcrdeelden bijval te schenken en gevoelen ons der
halve aangespoord, om hen, die daartoe het inia-
tief hebben genomen, onze erkentelijkheid aan te 
bieden met den wensch, dat evenals van vele 
nuttige inrichtingen, waarop Rotterdam zich mag 
verhellen, ook van deze gezegd kun worden, dat 
zij haren weldadigen invloed in ruime mate ver
spreidt. 

Ut rech t , |14 Juli. De Prov. Staten hebben 
heden / 600 subsidie toegestaan voor de kosten 
vau het bezoeken der werklieden van de tentoon-1 
stelling te Amsterdam. 

Het voorstel der commissie van f 1000 te sub. 
sidieeren werd niet aangenomen. 

— Naar men verneemt is aan de heeren R. C. I 
Murman c. s. concessie verleend tot het aanleg-
gen van een spoorweg van Zalt-Bommel naar | 
Nijmegen. 

Makkinga . Tegen de onwettige benoeming I 
van een gemeente-opzichter alhier is bij Gede-I 
puteerdc Staten geprotesteerd, op grond, dat een [ 
volle neef des gekozenen mede stein had uitgc-1 
bracht Naar men verneemt is het raadsbesluit| 
thans nietig verklaard. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de redactie I 
Een uwer lezers ontving met groote voldoe

ning door de medewerking van den heer Grothe, I 
de verklaring van den directeur der Bouw-Aca-I 
demic tc Berlijn, dat de aldaar sedert Frederik [ 
den Groote gevestigde Academie der beeldende) 
kunsten, zonder in verband te staan tot eerst-[ 
genoemde school, tvcrtegenwoordigl alle beeldende» 
kunsten, dus ook de architectuur", onderwezen I 
door de verdienstelijke kunstenaren Strack en Bót-[ 
ticher. 

De directeur Gruud schrijft zijn brief, blijkens I 
uw nommer 28, aan den bouwmeester Hoffmann I 
te Berlijn. Deze maakt cr zijne noten bij en zendt I 
hem naar den heer Grothe te Delft, ilnzooverl 
als mij de toestand der laatste (de Academie van I 
beeldende kunsten) bekend is", zoo schrijft del 
heer (Iruiid. Daaruit mag ieder lezer opmaken, 
dat zijne inlichtingen wel efcns onzuiver kunnen I 
zijn, of dat zij loucheeren. Tijdens mijn verblijfI 
te Berlijn heb ik herhaaldelijk hooren gewagen I 
van eene zekere animositeit tusschen de beide in-[ 
richtingen, waarvan de Houw-Academie altijdI 
het drukst bezocht wordt, omdat daar de staats-i 
beambten worden gefokt, terwijl de AcademieI 
van beeldende kunsten voor de vrije kunstena-[ 
ren en voor de bouwmeesters steeds open is cnl 
blijft. 

Ik zou in uw blad van eene andere hand al-I 
die des directeurs Grund wel eene volledige bef 
schrijving willen lezen van de Academie van beel
dende kunsten, en vertrouw dat uw medewer-l 
ker, de heer D. Grothe, die ook wel aan u zuil 
willen doen toekomen. De bouwprofessoren Struck! 
cn BOtticher te Berlijn komen mij voor de gef 
rechtigde mannen te zijn , ten einde inlichtingenI 
over het onderwijs cn vooral dat der bouwkunst I 
aan de Academie van beeldende kunsten te ge-I 
ven, die, ofschoon tot onze kunstscholen in geenI 
het minst verband staande, altijd aangenaam zijnI 
te weten. 

Bij dc gelukkig meerdere vrijheid, die wij hierl 
boven andere landen genieten en die menigl 
vreemdeling hier komen en blijven doet, zal nul 
blad wel blijven medewerken tot het vollcdigl 
bekend maken eener inrichting, die schijnbaar! 
door den directeur Grund op den achtergrond I 
wordt geschoven. 

Ten minste heeft schrijver nooit dan niet denl 
hoogsten lof over het bouwkundig onderwijs, dull 
aan de Academie vnn beeldende kunsten te Bcr-f 
lijn wordt gegeven, hooien spreken. 

Ontvang, mijnheer de redacteur, onzen dantl 
voor de opneming van dit beleefd verzoek aan ui 
cn uwen medewerker, do heer D. Grothe te Delft f 

N. B. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.— Boekdrukkerij van O. W. VAN DER WIEll 

DE OPMERKER 
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 F . W . V A N O - K I S T D T J G z . , 

met medewerking van ür. T. VAN DOESBURGII, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LELIMAN. II. LINSE, 3. E. VV. ROORDA VAN BTSINGA, II. P. VOGEL en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag bij D. A. THIEME te Arnhem ver* 
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor cen jaargang. Enkele nominers 
worden alleen bij vooruitbesteUing en tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Zaterdag- 24 Juli 1869. 
PRIJS DER A D V E R T E N T I Ë N . 

Van eeu tot rijf gewone regel» ƒ 1 . - en voor eiken 
regel meer ƒ - . 2 0 . Groote letters worden berekend naar 
de ruimte die zij beslaan. Bovcudieu wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor ecu exemplaar der couraut 
betaald. — Abbonnemeuten voor 250 , 600 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
uaugenomea. 

BUURTSPOORWEGEN VOOR NEDERLAND. 

Herhaaldelijk heeft men in den laatsten tijd 
in De Opmerker en in andere tijdschriften cn 
brochures het nut der kleine spoorwegen aange
toond; het komt mij echter voor, dnt men het 
juiste begrip nog niet heeft omtrent het soort 
van kleine spoorwegen, die hier te lande behoo
ren te worden aangelegd. 

Men zal hierbij zooveel mogelijk gebruik moe
ten maken van de baan der kunstwegen, die ons 
land in vele richtingen doorkruisen en waarop 
het doorgaand verkeer ten gevolge van den aan
leg van het groote spoorwegnet veel is verminderd. 

De Noorweegsche spoorwegen die van Commen-
try naar het kanaal van Berry, die van Antwer
pen naar Gent, beschreven in De Opmerker 
van 6 Februari j . l . , zijn allen kleine spoorwegen, 
die op zich zelf staan, geene feitelijke verbin
ding hebben mot het groote spoorwegnet en 
waar men bij het ontwerpen geheel vrij was in 
de keus van materieel en terrein, zij zijn.dus 
voor ons tot voorbeeld minder geschikt. 

De spoorweg van het Broëlthal echter, langs 
een gewonen weg gelegd, komt voor dit doel na
der in aanmerking. 

Deze weg is verbonden met den grooten spoor
weg van Keulen naar Giessen op het station Hon-
nef; hij was oorspronkelijk voor het vervoer van 
mineralen naar de Friedrich-Wilhelm-Hiitte be
stemd , maar de ingezetenen hebben spoedig inge
zien, dat zij allerlei andere goederen veel goed
kooper langs den spoorweg konden vervoeren dan 
op de gebruikelijke wijze, zoodat in het jaar 1864 
(het laatste waarvan opgaven zijn ontvangen) het 
goederenvervoer 33000 ton bedroeg. 

Deze spoorweg volgt na de eerste kilometer 
op het station Honnef, den gewonen weg naar 
Ruppichtcroth, een afstand van 19,7 kilometers, 
met een zijtak van Schöneberg, 2400 in. lang. 
De weg is breed 7m,50 waarvan l w ,42 voor den 
spoorweg is afgestaan; deze bieedte zal bij dc 
voorgenomen voortzetting van den weg tot i<",80 
vergroot worden. De kleinste stralen zijn van 
38 m , de sterkste hellingen van '/,„. De spoor-
wijdte bedraagt 0m,79; de spoorstaaf, van den 
Vignolesvorm, weegt 11 kilo per meter en rust 
op eiken dwarsliggers, 13 X 15 c. m. zwaar, l l n ,25 
lang, die op afstanden van O111,60 zijn geplaatst. 
Men is echter voornemens bij voortzetting der 
lijn een spoorstaaf van 17 kilo per m. op dwars
liggers te leggen, die op een afstand van 0m,90 
zullen zijn geplaatst. 

Tender-locomotieven, 12'/, ton wegende, van 
welke er twee zijn, die ieder eene reis per dag 
in eene richting maken, slepen treinen, ge
woonlijk van 28 wagens, mnnr welk aantal 36 
bedragen kan, die ieder 5 ton goederen kunnen 
bevatten, met eene snelheid van 15 kilometers voort. 

Dc geheele spoorweg, met inbegrip van hct 
rollend materieel, heeft gekost /' 264000 of/' 12000 
per kilometer; hierbij was eene brug over dc 
Sieg, die alleen /' 42000 heelt gekost. 

De locomotieven hebben gekost/10,500 ieder; 
de waggons f 575 per stuk. 

De goederen zijn in vier klassen verdeeld, 
waarvoor vracht wordt betaald van Honnef naar 
Huppichteroth over den geheelen afstand van 
19,7 kilometer, als volgt: 

1 * klasse mineralen , kalksteen enz. per ton /4,20. 
2' » gebrande kalk, ijzer, gebakken steenen 

per ton ƒ 4,80. 
3' i) graan en veldvruchten per ton / 5,65. 
4' » diverse artikelen, waarvan de vracht 

geregeld wordt naar den vorm en het 
gewicht. • . 

Behalve de opgegeven prijzen wordt er voor 
de goederen der 3 eerste klassen een vast loon 
geheven vun laden cn lossen van 20 ets per ton. 

In het jaar 1807 bedroegen de ontvangsten 
/31,000, de uitgaven/15,000, zoodat er eene 
aanzienlijke winst overbleef. 

Hoe navolgenswaardig dit stelsel ook schijnt, 
heeft het nog te veel overeenkomst met een 
grooten spoorweg, om onvoorwaardelijk vooronsdoel 
te worden aanbevolen, hoewel het zich zeker 
gunstig onderscheidt boven de plannen tot het 
aanleggen van buurtspoorwegen < langs de gewone 
wegen met eene spoorwijdte gelijk aan die der 
groote spoorwegen en met het gebruik van ma
terieel, dat geschikt zou moeten zijn, om in de 
treinen der groote spoorwegen te worden opge
nomen, waarbij men ook vervalt in de zeer on
gunstige verhouding, waarin het gewicht der wa
gens tot hun laadvermogen bestaat. De kans 
tot bezuiniging is in dat geval al zeer beperkt. 

In het algemeen stelt men zich te veel van 
dit bezwaar van het overladen voor. Ik geloof 
echter dat Fachats verklaring, op ondervin
ding gegrond, daaromtrent afdoende mag geacht 
worden. 

Bij alle spoorwegstelsels in het algemeen on
dervindt men echtei het nadeel, dat de vermin
derde wrijving, die het gevolg is van de gladde 
spoorbaan en die bij dezelfde trekkracht eene 
groote vermeerdering van den last zou toelaten, 
eene meer dan daarmede in verhouding staande 
vermeerdering van het gewicht der machine vor
dert, om tot hct doorloopen van bochten, maar 
meer nog tot het bestijgen van hellingen, de 
noodige adhaesie te verkrijgen. 

Ten einde dit bezwaar bij de buurtspoorwegen 
te ontgaan, waarin, met de groote snelheid der 
treinen, op groote spoorwegen de voornaamste 
aanleiding tot de groote kosten der spoorwegen 
is gelegen, moet men zich van het bestaande 
spoorwegstelsel geheel losmaken en op oorspron
kelijke wijze trachten aan de van die der groote 
spoorwegen, geheel verschillende belangen der 
buurtspoorwegen te voldoen. 

De Amerikanen hebben immer zoo gehandeld. 
Toen zij stoombooten over hunne rivieren moesten 
bouwen, namen ze geen zeeschepen, waarin de 
passagiers, behalve bij zeer gunstig weder, in het 
ruim moeten verblijven, zooals in Europa is ge
schied ; maar zij bedachten platboomde vaartui
gen, die het niet aan snelheid ontbrak cn waarop 
hutten en vertrekken op de doelmatigste wijze 
geplaatst waren; de beide aangenaamste booten, 
die thans den Rijn, en eenige, die den Donau 
bevaren en naar het Amerikaansche model zijn 
gebouwd, mogen hiervan ten bewijze strekken 
Toen zij cen spoorweg wenschten te equipeeren, 
namen zij geen diligences en zettcden die op 
spoorwegonderstellen, zooals men in Europa 
deed, maar bedachten een oorspronkelijke» vorm, 
van spoorwegwagen, dat door zijne lengte en bij
zondere inrichting liet meest geschikt was, om 

op hunne primitieve spoorwegbanen veilig en 
snel te kunnen rijden. 

Toen ze eindelijk gepantserde vaartuigen noo
dig hadden, bekleedden ze geen fregatten met 
ijzeren platen, die ten gevolge van dien last bij 
slecht weder en holle zee onhandelbaar cn ge
vaarlijk waren, maar ze namen ijzeren vlutten 
en zetten er torens op , zooals de monitor Mi-
autonomah, die de overtocht naar Engeland in 
scheepstijd en met de meeste veiligheid volbracht. 

De Amerikanen, bij wien nog geen behoefte 
aan buurtspoorwegen bestaat, daar zij eerst on
langs de voornaamste hoofdlijn van hun spoor
wegnet van de oostkust naar de westkust voltooid 
hebben, zouden ongetwijfeld ook hier weder 
een navolgenswaardig voorbeeld kunnen geven. De 
Franschen evenwel, bij wien de behoefte aan 
buurtspoorwegen sinds lang wordt gevoeld en 
van regeringswege erkend, komt de eer toe 
hierin te hebben voorzien. 

De wet van 12 Julij 1805, waarbij aan de de
partementen subsidie door de Regeering wordt ver
leend voor den bouw van spoorwegen in verhou
ding tot het bedrag der door hen opgebrachte 
belastingen, kan slechts in enkele gevallen wor
den toegepast wegens de groote kosten van aan
leg, die de buurtspoorwegen aldaar vorderen. 

Men heeft uitgerekend, dat bij een bedrag van 
120000 fres. per kilometer, de departementen, die 
in 3 categoriën zijn verdeeld, zullen moeten bijdra
gen : die der eerste categorie 40.000 fres.; dieder 2« 
00000 fres. en die der derde 90000 fres. per 
kilometer; aannemende, dat ieder departement 
minstens 50 kilometer lengte spoorweg zoude 
moeten bevatten, dan zouden de kosten in de rijk
ste departementen, die de geringste subsidie 
genieten, 6 millioen francs bedragen waarvan 
het departement 4,500,000 zoude moeten dragen, 
hetgeen de belastingen tot een ondraaglijk cijfer 
zoude opvoeren. 

Kleine spoorwegen (a section rédurte), geraamd 
op 70 ïi 100.000 francs per kilometer, vallen even
min binnen het bereik der linancieele krachten; 
geen wonder dus, dat men getracht heeft een 
stelsel te bedenken, dat in dezen nood voorziet 
en hiermede is men in alle opzichten geslaagd. 

De ingenieur J. Larmanjat is hier de uitvin
der van. 

Van Le Raincy naar Montfermeil, in de nabij
heid van Parijs, heeft hij een spoorweg aange
legd, bestaande uit cen gemacadamiseerde baan 
in het midden waarvan één spoorstaaf is ge
plaatst. De locomotief rust met het grootste ge
deelte van huur gewicht op twee breede wielen, 
die op de ïnacadainbaan loopen; vooraan bevindt 
zich een uitgehold rad, dat over dc spoorstaaf 
grijpt en tot stuurrad dient. 

Achter de machine bevinden zich de wagens, 
wier gewicht op 2 in de as van den wagen ge
plaatste wielen rust, die door de spoorstaaf 
worden gedragen, terwijl twee wielen ter we
derzijden van den wagen geplaatst en vaa lange 
veeren voorzien, het spoor van de wielen vau 
de locomotief op den macadam volgen en dienen, 
om de wagen iu evenwicht te houden. 

Het groote voordeel dezer- inrichting is, dut de 
locomotief op den macadamweg in verhouding 
veel grooter wrijving uitoefent dan de wagens op 
de spoorstaaf tegenstand biedcrr, zoadat grooter 
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hellingen met minder behoefte aan gewichtsver
meerdering zullen kunnen beklommen worden 
dnn wanneer beiden op ijzeren spoorstaven waren 
geplaatst. Andere voordeelen van dit stelsel be
staan hierin, dat cen zeer smalle strook langs 
den berm van eenigen weg voor den aanleg der 
baan toereikend is, dat de enkele spoorstaaf, in 
de baan van den kunstweg gelegen, minder be
lemmering aan het gewoon verkeer zal veroorza
ken dan twee, zooals thans reeds op vele plaat
sen bij paardenspoorwegen voorkomen. Dat de 
macadamweg, waarover de zware locomotief da
gelijks met hare breede wielen rolt, een vaste 
baan voor het gewoon verkeer zal aanbieden, 
hoewel dit ten gevolge van den aanleg van den 
eensporigen weg, althans wat het vervoer van 
vrachtgoederen betreft, wel geheel op dien spoor
weg zal overgaan. 

De wagens hebben bovendien de eigenschap, 
dat zij overal, na het spoor te hebben verlaten, 
langs gewone wegen kunnen worden voortbewo
gen , hetgeen een groot gemak is bij verzendin
gen uit voorraadschuren of zelfs uit het veld, zoo
dat het overladen hierbij ook slechts eenmaal be
hoeft te geschieden aan het station van den groo
ten spoorweg. 

De spoorweg van Lo llainey naar Montfermeil 
heeft eene lengte van 5 kilometers; de kleinste 
bogen zijn van 5™ straal; de sterkste hell in j van 
l / u ; deze is 1 kilom. lang. Er wordt gewoon
lijk eene snelheid bereikt van 15 kilom. in het 
uur, maar deze kan tot 30 kilom. bedragen. 

De spoorstaaf van den Vignolesvorm weegt 
13,7 kilogr. per meter, heeft eene breedte van 
0"',027 en steekt 0™,02 boven den macadam uit. 

De locomotief, die bijna geheel van staal is, 
weegt 3000 kilo en heeft een vermogen van 12 
paardenkracht; zij kosten, naar mate van hunne 
grootte, van f 5000 tot f 10000; de waggons kos
ten van/ -1250 tot/ -1750. 

De kosten van aanleg bedragen in Frankrijk, 
voor het .leggen van de spoorstaaf in een reeds 
gemacadamiseerden weg, / 3500 per kilometer. 

Voor het macadamiseeren der baan en het leg
gen van de spoorstaaf, /' 5000 per kilometer. 

Dij gebruik van een houten spoor, waarop 
de wielen loopen , f 7000 per kilometer. 

In het algemeen kunnen de interest en de 
amortisatie van de kosten van aanleg en de kosten 
van exploitatie ruimschoots worden gedekt bij 
een vervoer van reizigers tegen 2 tot 2 1 / , ets. 
en van goederen per ton tegen 3 tot 3 ' / 2 ets. 
per kilometer. 

Men 'is er hier te lande reeds in geslaagd 
goedkoope spoorwegen te bouwen. De lijn van 
Almelo naar Salzbergen, waaraan ik de eer had 
werkzaam te zijn, heeft ongeveer f 40.000 per 
kilometer gekost cn al mogen de stationsgebou
wen niet geheel en al voldoen bij de wisselingen 
van ons klimaat, waarop zij, die ze ontworpen 
hebben, niet genoeg hebben gerekend, zuinigheid 
is bij hunnen bouw geen hoofddoel geweest en 
liachl.cn zij in dit opzicht doelmatiger ingericht, 
ook nog minder kunnen kosten. 

De spoorweg van Zwolle naar Almelo , waar
van een uitgewerkt plan bestaat, zal ook niet 
meer kosten. Beide spoorwegen voldoen aan 
al de eischen van een groot spoorwegverkeer. 

De kosten van de kleine spoorwegen, waarbij 
men toch altijd eenige nadeelen ondervindt, die 
het stelsel aankleven, zouden dus aanmerkelijk 
lager moeten zijn dan die der goedkoopste groote 
spoorwegen, om in aanmerking te kunnen komen. 

Maar in dat geval kunnen zij toch niet de 
vergelijking doorstaan met den eensporigen weg 
van Larmanjat, die overal in ons geheele land 
als buurtspoorweg kan worden toegepast. 

Bij dorpen zou misschien eene nieuwe richting 
in enkele gevallen aangenomen m o e i e n worden, 
maar daardoor zou tevens cene communicatie over 
het gewoon verkeer worden geopend. 

Ook in Indië zullen deze spoorwegen van on
eindig nut en voordeel kunnen zijn. 

Almelo, 13 Juli 1800. 
P. M A A S G E E S T E R A N U S . 

NIJVERHEIDSCONGRES TE GRONINGEN. 

§ De 92ste algemeene vergadering der Neder
landsehe Maatschappij ter bevordering van Nij
verheid werd in den morgen van den lilden 
dezer door Prof. v. d. Boon M c s r . l i geopend, die 
voor de achtste maal als voorzitter was be
noemd ; spreker bedankte vour deze onderschei
ding en voor de ontvangst der vereeniging iu 
Groningen tc beurt gevallen, en bracht een 

woord van hulde aan de nagedachtenis van dr. 
Simons. 

De Maatschappij is sedert de laatste algemeene 
vergadering in bloei toegenomen, cn telt thans 
37 departementen, 47 donateurs cn 2200 leden. 
Vertegenwoordigd zijn 2J departementen en één 
donateur, te zamen uitmakende 259 stemmen ; 
Zuid- en Noord-Holland zijn met 130, Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijsel met 45 stem
men vertegenwoordigd, zoodat de verhouding 
niet vleiend voor het Noorden des Rijks genoemd 
kan worden. 

De punten van behandeling staan mecrcndcels 
niet met de bouwkunst iu verband , zoodat wij 
deze stilzwijgend voorbijgaan ; alleen wenschen wij 
aan le stippen, dat dc vergadering zich vóór het 
riolenstelscl van Liernur verklaarde. 

Voor de best gehouden scheepsjournalen wer
den de kapiteins E. W. Fahritius cn .1. C. v. d. 
Poll, gezagvoerders op de schepen Gijsbcrt Karei 
van Hogendorp cn Stad Leiden, met de gouden 
medaille bekroond en den heer C. L. van Gul
pen te Amsterdam werd voor een monster tin-
zout dc zilveren medaille gegeven. 

Des avonds zou cr uitdeeling van de door de 
jury toegekende medailles plaats hebben, waar
toe eene groote menigte belangstellenden zich in 
de zaal der Harmonie hadden vereenigd. Prof. 
Van Hall en Jhr. VV. C. A. Alberdu van Ekcn-
stcin voerden daarbij het woord. 

De uitreiking van het eereinetaal had niet 
plaats ten gevolge van het niet tijdig aankomen 
der bestemde medailles; zij bepaalde zich tot de 
mededeeling van dc namen der bekroonden door 
den secretaris der tentoonstellings-commis.sie. Trots 
deze teleurstelling werd, dank zij het uitmuntend 
orchest onder directie van deu heer Bekker, de 
avond verder zeer gezellig doorgebracht. 

Den volgenden morgen om 10 uur werd het 
congres geopend door den voorzitter, die de le
den uitnoodigde zich naar de verschillende afdee
lingen te begeven. 

In de l " 1 0 afd. (Landbouw: voorzitter prof. Van 
Hall, secretaris de heer Nagel), wordt de dis
cussie geopend met punt 18, hoornen langs de 
straatwegen, waaraan deelnemen de heeren Schro-
ber, Jacometti, Van Iterson eu Rhadcr; dc slot
som van deze discussie i s , dat op vele plaatsen 
dc behandeling der hoornen veel te wenschen 
overlaat; het planten van vruchthoomen langs den 
openbaren weg achtte men wenschelijk. Volgens 
de bij de bespreking afgelegde verklaring, lieten 
eiken en dennen zich niet wel tot gemengde cul
tuur leenen. 

In de 2*" afd. (Fabrieks- en handwerks-nijver-
hcicl: voorzitter prof. Van Baumhauer, secretaris 
de heer Kramer) komen 17 punten in behan
deling. 

Punt 1 geeft een afgevaardigde uit Utrecht ge
legenheid, om mede te deelen, dat hij gelezen 
heeft van eene nieuwe beweegkracht, waarvan be
weerd werd: hoe zwaarder de vracht, hoe groo
ter de snelheid. 

De heer Schónebaum vertoont cene nieuwe soort 
si neer bussen en vet, cene uitvinding van een 
ingenieur te Hanau, die hij aanbeveelt als doel
matig en goedkoop. 

Bij punt 3 prijst kolonel Delprat de electrische 
verlichting aan voor vuurtorens, op grond zijner 
ervaringen in Frankrijk on Engeland opgedaan. 

Bij het Portlandsche cement komt men tot de 
conclusie, dat, als de chemie hierover iets meer 
licht verspreidt, deze stof ook best bij ons te 
lande kan wo.den vervaardigd. 

Over stoombrandspuiten voeren o. a. het 
woord de heeren Zeegers Veeckens, Ali Cohen 
en de voorzitter. Te Amsterdam rukt slechts de 
stooinbrandspuit aan, nadat zulks gebleken is noo
dig tc zijn. 

Verder verneemt men nog in die afdeeling dat 
dc verbetoring door een ingenieur te Dordrecht 
in het pomprad aangebracht, uitmuntende resul
taten geeft; dat de valhamers in 1807 te Parijs 
ten toon gesteld, reeds hier le lande zijn ingevoerd, 
en weinig beweegkracht vérclschen; dat dc 
proefnemingen met de Nortonschc welpompen iu 
ons land verschillende uitkomsten geven, vooral 
voortkomende uit de gesteldheid van de onderste 
grondlagen; dat de carbonis tie van het hout 
niet door f asvlamiuen behoeft to geschieden, ter
wijl eindelijk punt 17 (Bouwstijl) niet wordt be
sproken, omdat de loden van oordeel zijn, dut dit 
punt niet in de vergadering te huis behoort. 

Wat de tentoonstelling van photographic on 
aanverwante vakken betreft, de afdeeling Gro
ningen kan er van verzekerd zijn haar doel te 
hebben bereikt; om alles wat in de vijl' zalen 

n het academiegebouw van heinde en verre is 
bijeengebracht, goed gado tc slaan, heeft men 
menig uurtje noodig. 

Wij voor ons, die tc weinig kunstkenner zijn, 
kunnen over de waarde der stukken geen oor
deel vellen ; wij wijzen slechts op de 4 photo-
graphieën van dc brug tc Kuilenburg, op het 
porselein en muurtegcltjc, waarop de photographie 
is toegepast, en op het geschilderd kerkraam 
met behulp der photographic, door den heer 
Kaiser vervaardigd. 

Naar aanleiding van dit laatste voorwerp, zegt 
»/iet Noorden': 

«Ook aan de belangen der vroomheid komt 
die altist te gemoet, door geschilderde kerkra
men met behulp der photographic tc vervaardi
gen a 80 fres. per vierkante meter; inderdaad 
niet duur voor het religieus gemoed, dat op de 
wijze der vaderen, zijne aandoeningen tracht te 
vereeuwigen door het schenken van cen geschil
derd lichtraam, of zich op die manier eene an
ders onbereikbare onsterflijkheid te verschaffen." 

De heer Kaiser is, wat meer zegt, liberaal ge
noeg, om zijn schoon procédé niet tot een geheim 
tc maken , maar biedt aan buitenlandsche kun
stenaars dat procédé te koop voor 500 francs. 

Des avonds was het wederom «hoogtijd" in de 
Harmonie, waar menige hartelijke dronk werd 
beklonken; de Groningers juichten echter den 
afgevaardigde uit Sneek luide toe, vanwege 
zijne ingestelde conditie »op het slechten onzer 
vestingwerken." 

In de laatste zitting, den daarop volgenden 
dag, werd het congres gesloten en de algemeene 
vergadering wederom geopend. 

De rekening en verantwoording over 1808/9 
sluit bij een totaal van f 12875.53 aan ontvangst, 
tegen eene uitgaaf van f 13678.37'- met een nn-
deelig saldo van /'803.20 s; de begrooting voor 
het volgende jaar wordt in ontvangst en uitgaaf 
vastgesteld op ƒ 12689.20*. 

Tot directeuren worden verkozen de heeren: 
A. C. Kramer te Rotterdam, Van Iterson te 
Gouda en kolonel Delprat tc 's-Hage; prof. V. d. 
Boon Mesch wordt hij acclamatie herkozen tot 
president. 

De eerstvolgende algemeene vergadering zal 
plaats hebben te Tilburg; van Alkmaar was ook 
eene uitnoodiging overgekomen; ten vorige jare 
stond Sneek tegenover Groningen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

aan de geopende internationale tentoonstel
ling. — Ter beschikking van den jury van 
beoordeeling, bij deze tentoonstelling, is door 
de Maatschappij gesteld een gouden medaille ter 
waarde van ƒ 150, om tc worden toegekend aan 
een voorwerp behoorende tot de le klasse (huis
vesting en opvoeding van den ambachtsman). — 
Het bestuur der Maatschappij heeft zich, naar 
aanleiding van het ontwerp van wet tot regeling 
van het onderwijs in dc beeldende kunsten, tot 
den minister van binnenlandsche zaken gewend 
met een adres, in het belang van het bij dat 
ontwerp niet genoemde onderwijs in de schoone 
bouwkunst. 

Het uitschrijven der prysvrngen heeft den vol
genden uitslag gehad: 

Eerste prijsvraag: een vervoerbaar gebouw voor 
muziekuitvoeringen, welke vraag was uitgeschre
ven in gemeenschap met dc Maatschappij tot be
vordering der toonkunst; ingekomen 2 ontwer
pen ; beoordeelaren: de HH. W. N . Rose, 
.1. H. Leliman, G. B. Salm, Frans Coencn en 
mr. C. J. A. den Tcx; prijs niet toegewezen, doch twee 
premiën zijn toegekend: ƒ 200 met getuigschrift 
aan het ontwerp van den heer J. A. van der 
Kloes, architect tc's-Gravcnhagc , en / 1 5 0 met 
getuigschrift aan dat van den heer A. L. van 
Gcndt, bouw- en werktuigkundige bij de staats
spoorwegen tc Alkmaar. 

Tweede prijsvraag: een openbare burgerschool 
2' klasse; ingekomen 14 ontwerpen, beoordeela
ren: de heeren J. W. Schaap, G. Scholten, W. 
C. van den Waaijcn Pietcrszen, H. Molemans en 
H. M. Tetar van Elven: prijs cn premie niet be
haald , maar toegekend zijn : f 50 cn getuigschrift 
aan het ontwerp van een heer L. Arnold, bouw
kundige te 's-Gravenhage ; f 50 cn cen getuig
schrift aan dat van de heeren J. L. Springer en 
J. F. van Hamersveld, bouwkundigen te Amster
dam; een getuigschrift aan dat van den heer J. 
G. Evers, bouwkundige te Ellccom bij Arnhem; 
(wat deze drie ontwerpen betreft alleen voor de 
grondplannen). 

Derde prijsvraag: een voorgevel van een win
kelgebouw ; ingekomen 13 ontwerpen , beoordeela
ren als bij de tweede prijsvraag; de uitgeloofde 
prijs is toegekend aan het ontwerp van den heer 
J . L . Springer bovengenoemd, en de premie, een ge
tuigschrift, aan dat van den heer J. H. van den 
Drink, te Driebergen, tijdelijk te Weenen. 

Dc bekroonden, die op twee na tegenwoordig 
waren, ontvingen, uit handen des voorzitters, de 
hun toegekende eereblijken. 

Do rekening en verantwoording van ontvang
sten cn uitgaven werd door den heer P. J. Ha
mer, penningmeester, ter kennis van de verga
dering gebracht, die, na onderzoek door de com
missie, werd goedkeurd, onder dankbetuiging aan 
den heer Hamer voor zijn loll'elijk beheer. 

De aftredende bestuurders , de hh. J. Verhey en 
l i . Molemans, werden herkozen. 

Na deze werkzaamheden werd behandeld het 
preadvies van het bestuur op het rapport der ten 
vorigen jare benoemde kommissie, naar aanleiding 
van geuite wenschen en gedane voorstellen tot 
uitbreiding van den werkkring der Maatschappij. 
Met algemeene stemmen vereenigde de vergade
ring zich met genoemd preadvies, ten gevolge 
waarvan reeds nu het een en ander zal geschie
den in den aangeduiden geest, cn voorts bij de aan
staande herziening van de wet der Maatschappij 
(in 1870) andere punten ter sprake zullen gebracht 
worden. 

Als naar gewoonte, werd den volgenden dag 
de jaarlijksche bijeenkomst van leden gehouden, 
ter behandeling van de door het bestuur gestelde 
vragen, betrekking hebbende op de bouwkunst 
en de met haar verwante kunsten cn wetenscnap-
pen. 

De voorzitter, de heer J. H. Leliman, opent deze 
vergadering welke door 06 leden werd bijgewoond 
en stelt aan de orde dc behandeling van vraag 
1 der missive L . D. n". 148. 

Deze vraag «welke zijn de meest doeltreffende 
bouwtypen voor deftige en burger-woonhuizen in 
Nederland en wat is te doen om de eentoonig-
heid van zoogenaamde blokwoningen te vermij
den? wordt, daar niemand hiervoor een bepaald 
antwoord heeft opgesteld, besproken door den 
heer Leliman; hij herinnert er aan, hoe, bij de 
verschillende uitleggingen der stad Amsterdam in 
vroegeren tijd, onderscheidene gelijkvormige wo
ningen neven elkander gebouwd zijn cn zegt dat 
wij, aangezien het bouwen voor vercenigingen 
tegenwoordig hcerschende is, als van zelve tot 
dien tijd worden teruggevoerd, en zoolang deze 
wijze van bouwen heerschende zal blijven dezelfde 

klacht zal gehoord worden, waarom hij zich om 
verschillende redenen tot het bouwen van eene 
eigene woning voor iedere familie do voorkeur 
blijft geven, waardoor wij die eentoonigheid on
gemerkt zullen ontgaan. De heer A. N . Godefroij 
vereenigt zich met den vorigen spreker en voegt 
hierbij, dat het eene een gevolg is van het andere 
en wanneer men slechts denkt aan de construc
tie, de wijze der bekapping, welke hier eene 
niet onbelangrijke rol speelt, en het verschillend 
gebruik der materialen, dan zal het duidelijk 
worden, dat als van zelve verschillende bouwty
pen zullen ontstaan waarvoor ook hij de oude 
woonhuizen van Amsterdam tot voorbeeld aan
haalt, die echter volgens spreker niet alle even 
gelukkig gedacht zijn. 

Dc heer Saraber zegt hierop, dat niet alles van 
den bouwmeester kan gevorderd worden, daar 
in vele gevallen de bouwheer zijn wil geëerbie
digd wil zien. Dit gevoelen wordt door den heer 
P. J. II. Cuypers niet gedeeld; hij is het meer 
eens met de hecren Leliman en Godefroij en wil 
daarom dat cr meer acht gegeven worde op de 
waarheid; wanneer aan verschillende behoeften 
moet voldaan worden, dan zal van zelve de een
toonigheid verdwijnen cn in tegenstelling ver
scheidenheid ontstaan. • 

Hij ziet niet in, waarom men, voor eene bouw
maatschappij of vereeniging werkende, deze grond
regels niet zoude kunnen volhouden. Eene af
wijking van do vraag bracht het pleisteren der 
gevels ter sprake, dat op zekere punten bij de 
heeren Godefroij en Leliman bescherming vinden 
kon, doch bij den heer P. J. II. Cuypers zeer 
weinig goedkeuring kon verwerven; hij bleef er 
bij, dat de bouwvorm hoofdzaak was en men de 
verschillende behoeften, waaraan voldaan moest 
worden, door cene onwaarheid niet moest ver-
hergen. 

De behandeling der 2 J ' vraag werd aangevan
gen door den heer W. C. van Goor uit Rotter
dam; spreker gaf als antwoord op de vraag 
«welke voorzorgen belmoren te worden genomen 
bij het bouwen in en op slappe gronden, die laag 
liggen en ophooging behoeven" als zijne meening 
te kennen, dat het nuttig is, vóór dat met het 
bouwen begonnen wordt, den grond op te hoo
gen en deze ophooging daarna, voor in den grond 
uit te voeren werken, weder te ontgraven. Dat 
het beter is om in dit geval korte en dikke, dan 
lange doch dunne palen voor de fundeering te be
zigen, welke fundeering meer dan de gewone 
zwaarte moet hebben en de versshillende deelen 
goed aan elkander gekoppeld moeten zijn. Bo
vendien moet de ligging van het bouwterrein niet 
uit het oog verloren worden, en zal men moe
ten trachten om den bouwgrond te verbeteren 
door vóór de ophooging onder de fundeeringen 
eene goede zandlaag aan te brengen. Het nemen 
van ai deze voorzorgen geeft echter niet altijd 
die uitkomst die men zoude mogen verwachten,, 
waarvoor door spreker een voorbeeld werd aan
gegeven, waarom hij besloot inet het aanprijzen 
eener betonstorting, waardoor volgens zijne mee
ning eene meer gelijkn atige verdeeling van den 
last over het geheele bouwterrein cn, bij cene 
mogelijke zakking, de minste schade zal plaats 
hebben. 

De heer G. II. Kuiper is, volgens zijne ervaring, 
zéér voor eene ophooging, alvorens men met den 
bouw cen aanvang maakt; de financiëele questie 
is hierbij bovendien niet van zooveel belang dat 
men daaraan het werk zoude mogen wagen ; hij 
geeft hiervoor eenige voorbeelden van door hem 
uitgevoerde werken, welke dc voor- en nadeelen 
sterk deden uitkomen. 

Do heer Godefroij was er sterk voor om de 
meest mogelijke omzichtigheid bij dergelijken bouw 
in acht tc nemen, en wel degeljjk aan den bouw
heer de nadeelen onder het oog te brengen, die 
hij het in den wind slaan van dc ondervinding 
kunnen te voorschijn komen, ten einde de ver
antwoordelijkheid den bouwmeester en hem die 
met de uitvoering is belast, opgelegd en in het 
burgerlijk wetboek omschreven, te ontgaan. Aan 
de discussiën over deze belangiyke zaak wordt 
daarop nog deelgenomen door dc hecren Rose, 
Saraber, van Goor, Korndörffer, van der Voort, 
Godefroy enden Voorzitter, welke resumeert, dut 
het nuttig en gewenschtzoudezyn, wanneer gemeen
tebesturen, den grond, dien zij zouden willen ver-
koopen , vooraf deden ophoogen , opdat men la
ter zelfs, al moest er cene hoogere k o o p s o m voor 
betaald worden, daarop heter cu veiliger zoude 
kunnen bouwen. 

Als variant op de vorige vraag werd ulsnu hel 
onderwerp «heeft men in vroegeren tijd de 

klassieke bouwstijlen goedgekeurd", vermeld on
der vraag 3 , door den heer J. H. Leliman be
handeld, in een opstel, waarvan wij ongaarne een 
uittreksel zouden geven dat niet in allen deele 
met het gesprokene overeenkomt, waarom wij 
ons bepalen bij de korte mededeeling, dat vol
gens zijne meening onder dc klassieke bouwstij
len in de eerste plaats die der Grieken en Ro
meinen moeten gesteld worden als naar kunstre
gelen gezag hebbende en die men vroeger zeer 
goed gekend heeft, ja beter dan tegenwoordig 
zegt de heer Leliman, op gezag van Góethe. 

De heer Rose is, in tegenstelling, van meening 
dat men de klassieke bouwstijlen vroeger niet 
zoo goed heeft gekend als nu , vooral nadat 
Bo'tticher daarover met veel talent heeft geschre
ven ; hij kan onder de klassieke stijl slechts de 
Gricksche rangschikken, welk gevoelen door den 
heer Morre gedeeld wordt. 

Ook de heer Cuijpers verschilt, in vele cp-
zichten, met den heer Leliman; hij had zich de 
vraag gesteld: «hebben de hervormers der klas
sieke stijlen, deze goed gekend" en is het met 
den heer Rose eens dat eigenlijk de Grieksche 
stijl hieronder alleen moet worden gebracht, en 
nadat door de heeren Leliman, Rose en Go
defroij hierover nog eenige disscussiën waren ge
voerd werd overgegaan tot de behandeling van 
vraag 5 , luidende: «Men vraagt naar cen kort 
cn bevattelijk systeem, van de bouwwijzen van 
ons land te klassificeeren, en dat tevens tot leid
draad kan dienen om systematischer, dan tot 
dusverre geschied is, op te meten?". De heer 
J. J. G. Rinkes leest hierop een antwoord voor 
dat, met medewerking van de heeren Leliman , 
Cuypers en dc Haan, is gesteld en in hoofdzaak 
voorstelt, dat ieder in zijne woonplaats zooveel 
belangrijks als er is opmeet en in teekening 
brengt, op dat daarna, wanneer op deze wijze 
eene beteekenende voorraad verkregen is, eene uit
gaaf naar ouderdom kan plaats hebben, waarvoor 
hij eene rangorde in 9 afdeelingen aangeeft. 
Vooreerst meent hij echter dat op den weg, tol 
nu toe gevolgd, moet worden voortgegaan en 
vooral alles, wat met slooping bedreigd wordt, in 
teekening moet gebracht worden. 

Dit denkbeeld vond bij den heer Godefroij on
dersteuning omdat het hein voorkwam, dat later 
de gewenschte klassifleatic kon plaats hebben. 

De heer Rose wil dat men vooral bij het op
meten op de verschillende constructiën en ge
bruikte materialen zoude letten. De heer Morre 
dringt aan op het geven der platte gronden , 
waarna de heer Leliman den leden bijzonder aan
beveelt om de teekening vooral op de vereischte 
schaal voor de gravure te teekenen. 

Daarna werd behandeld de 7de vraag «zijn Akade-
miën als hoogere rijksscholen voor de beeldende 
kunsten gewenscht en noodzakelijk ? Hoedanig be
lmoren zij te zijn ingericht, meer bepaald voor 
het onderwijs in de bouwkunst? Deze vraag gaf, 
als eene zaak van den dag, aanleiding tot eene le
vendige discussie; het eerste gedeelte der vraag 
werd algemeen toestemmend beantwoord. De 
heeren Godefroij en Leliman betoogen beide het 
nuttige van het onderwijs, en spreken als hun 
gevoelen uit dat het bepaald noodzakelijk is dat 
de eene kunstenaar geen vreemdeling zij op 
het terrein van den ander, maar dat beiden ge
lijktijdig en bij elkander onderwezen worden. De 
heer Morre verklaart dat het beter is eene po
lytechnische school in cene groote stad te heb
ben, dan in eene plaats van minder heteekenis, 
docli betreurt het dat deze inrigting nietgenoeg-
zaam bekend is , waarom hij, en van zijn stand
punt terecht, deze school in bescherming nam. 
Dc heeren Rose , Cuypers, Leliman, Morre en 
Olie, voeren hierover bij herhaling het woord, 
alle om de bouwkunst n.eer recht te doen weder
varen dan tot dusverre geschiedt, welke bespre
king , soms mocielijk genoeg om te volgen, ech
ter hij allen die deze vergadering bijwoonden, se
ll er aangename herinneringen zal achter laten. 

Na dit punt behandeld tc hebben was het uur 
verstreken dat voor do sluiting bepaald was en 
ging de vergadering uit een, nadat de voorzitter • 
een hartelijk tot wederziens aan allen had toe-
gewenscht. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur ! 
Met kracht eu macht werkt steeds de Maat

schappij tot bevordering der Bouwkunst, om niet 
alleen de beoefening dezer kunst — zoowel op 
technisch als op praktisch gebied — maar de 

— § De doorgaande tarieven op den Pacific 
Railroad zijn reeds nu verminderd geworden. 
Dc reis kost nu £ 30 van Nieuw-York tot San 
Francisco, plus lt 3 voor de slaapplaats en dc 
kosten van het eten, waarvoor gemiddeld cen 
dollar wordt in rekening gebracht 

Men kan doorloopende kaartjes nemen, die den 
reiziger veroorloven hij elk voornaam station 
uit te stappen zonder iets te zeggen, cn bij 
elk station van minderen rang, als men er den 
conducteur kennis van geeft Dc kaartjes zijn 
geldig voor cen jaar. 

— § Dc staat Yowa, in Noord - Amerika, plant 
alle drie jaren vijf millioen woud hoornen aan, en 
binnen minder dan zes jaren zullen er vijfentwin
tig millioen ziju aangeplant. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst hield den 15 Juli in het lokaal Eik
en-Linden , te Amsterdam, hare 27ste jaar
lijksche algemeene vergadering, gepresideerd 
door den heer J. II. Leliman. De heer H. M. 
Tetar van Elven bracht het jaarlijksch ver
slag uit, en daaruit zijn de volgende hoofd
punten ontleend: De Maatschappij teit 966 le
den. — In het personeel des bestuurs is geene 
verandering gekomen, doch tengevolge van over
lijden of bedanken zijn eenige mutatiën in het 
personeel der korrespondenten noodig geweest. — 
Afdeelingen der Maatschappij zijn gevestigd tc 
Amsterdam , Rotterdam , 's-Gravenhage, Delft, 
Zwolle, Arnhem en Leiden. — Met de uitgave 
der boek- en plaatwerken is geregeld voortge
gaan. — Dc toestand der geldmiddelen is gun
stig. — De bibliotheek is vermeerderd. — Dc 
Maatschappij en eenige harer leden hebben, door 
inzending van teekeningen van arbeiderswonin
gen , bouwhoeven cn volksscholen , deelgenomen 
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vooruitgang met zekeren en vasten tred te ver
gemakkelijken. Zelfstandig in hare beginselen, 
neemt hare invloed, daardoor hoofdzakelijk, ge
durig toe en het is te voorzien dat langzamer
hand hare stem in vele zaken beslissend zal zijn; 
ten minste, in zooverre, dat op het gebied der 
Bouwkunst door haar initiatief, instellingen, 
scholen en verbeteringen kunnen worden in het 
leven geroepen, welke onder haar hoofdtoezicht 
konden geplaatst worden en naar hare beginse
len bestuurd zijn. Hierdoor zou niet alleen uit
breiding en ontwikkeling, maar bevordering van 
de prestige der kunst geboren worden. 

De Maatschappij, verheven boven alle influen-
tie, moet de kunst steunen en in hoog beroep 
uitspraak doen in alle aanmatigingen van aan 
kunst vreemd zijnde personen, de middelaar we
zen in geschillen op gebied van kunst, de ver
dediger van de beoefenaars derzelve ; door hare 
moreele waarde moet zij de zelfstandigheid der 
kunst bevorderen en onmêdoogend iedere inmen
ging van oningewijden tegengann. 

In haar moet de kunstenaar kracht vinden, 
in haar moet hij een raadsman, een verdediger 
hebben. 

Door haar moet men den bouwkunstenaar niet 
meer / 100 durven aanbieden voor het ont
werpen van plannen met beschrijvingen en be
grootingen van kosten voor schouwburgen, enz. 

Dat alle eigen- en kunstgevoel kwetsende moet 
niet meer kunnen gebeuren — dat vernederende 
moet geen plaats meer kunnen vinden. — 

Ziehier, mijnheer de Redacteur, een droom 
toen ik onder het lezen van het programma van 
Deventer insluimerde, Moge het tiende gedeelte 
van dien droom zich verwezenlijken. 

C. 

Advertentiën. 

De ONTVANGERS der Registratie en Dorceinen 
te Breda en te Bergen-op-Zoom, zullen, als 
daartoe gemagtigd, in het openhaar, om con
tant geld, 

V E R K 0 0 P E N , 
te weten: 

De O N T V A N G E R te Breda, op Woensdag 18 
Augustus 1869, des voormiddags ten 10 ure, 
op het plein voor het Artillerie-Magazijn te Breda; 

en de O N T V A N O E B te Bergen-op-Zoom, op Bon-
derdag, 19 Augustus 1869, des voormiddags 
ten 11 ure, op het plein voor het Artillerie-Ma
gazijn te Bergen-op-Zoom, 

eene aanzienli jke, i n genommerde 
kavels verdeelde, daags v ó ó r de 
Verkooping te bezichtigen, hoe
veelheid onbruikbaar 

ARTILLERIE-MATERIEEL, 
waaronder te Breda c i rca 150,000 
en te Bergen-op-Zoom c i rca 228,000 
ki logrammen G I E T I J Z E R aan pro
ject ielen, alsmede ter laatstgemelde 
plaatse ongeveer 3000 ki logrammen 
aan S P R I N K H A N E N (ijzeren af
fuiten). 

De Voorwaarden, naar welke deze Vemoopin-
gen zullen plaats hebben, liggen dagelijks (uit
genomen des Zondags) ter lezing ten kantore van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en te Bergen-op-Zoom , alwaar tevens na
dere inlichtingen te bekomen zijn. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den 28 J u l i 1869 des na

middags ten 1 ure, zal ten kantore van den Heer 
B. G. VAN HEUST, Notaris te Wijk bij Duur
stede , worden aanbesteed: 

Het Bouwen v a n een H E E R E N H U I S , 
R E M I S E S en S T A L L I N G , op een 
aan te wijzen terrein aan de B u i 
tensingel aldaar. 

Bestek en Teekeningen zijn van af 20 Juli e. k. 
ter inzage ten kantore bovengenoemd, alwaar 
inlichting en aanwijzing van het terrein dage
lijks, en de bestekken ü. ƒ1 .00 , alsmede bij den 
Architect S. A. VAN LUNTEREN te Utrecht, 
verkrijgbaar zijn. 

MAATSCHAPPIJ 

tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de eer bekend te maken, 
dat op de Pri jsvragen van 1868 zijn ingekomen 
dc navolgende antwoorden: 

Op de lstc Prijsvraag (EEN VERVOERBAAR 
GEBOUW), uitgeschreven in gemeenschap met 
de Maatschappij Tot bevordering der toonkunst, 
twee ontwerpen, gemerkt: N". 1, Help u zelf, 
en N°. 2, Musidora. 

Deze beide ontwerpen zijn overgegeven aan 
eene gemengde commissie van beoordeeling, be
staande voor de Maatschappij Tot bevordering der 
toonkunst, uit de Heeren Mr. C. J. A. DENTEX 
en KRANS COENEN te Amsterdam, en voor de 
Maatschappij Tol bevordering der Bouwkunst uit 
de Heeren W. N . ROSE te 's Gravenhage, J. H. 
LELIMAN en G. B. SALM te Amsterdam. Vol
gens het door die kommissie ingediend rapport 
kon bekrooning noch accessitprijs worden toege
kend , maar werd voorgesteld om aan genoemde 
ontwerpen te verleenen geldelijke tegemoetkomin
gen , ten bedrage van f 200 aan het ontwerp 
No. 1 , vervaardigd door den Heer J. A. VAN 
DER KLOES, architekt te 's Gravenhage, en van 
f 150 aan het ontwerp No. 2, waarvan de Heer 
A. L. VAN GENDT, bouw- en werktuigkundige 
bij de staatsspoorwegen te Alkmaar, zich als ver
vaardiger heeft doen kennen. 

Op de 2de Prijsvraag (OPENBARE BURGER
SCHOOL) zijn ingekomen veertien antwoorden, 
gemerkt: N°. 1 , Schoolgebouw; — N°. 2, Por-
fiar hasta Morir; —>N». 3, Onderwijs; — N°.4 , 
In een gezond ligchaam woont een gezonde 
ziel; — N°. 5 , Lc fruit du travail est le plus 
doux des plaisirs; — N». 6, Schoolgebouw; — 
N°. 7, Enseignement; — N°. 8, Al doende leert 
men; — N°.' 9, Vlijt gedijt; — N°. 10, Vol
harding; — N°. 11 , Openbaar onderwijs; — 
N°. 12, Volksschool; — N«. 13, Beta ; — N".14, 
Onderwys; 

en op de 3de Prijsvraag (VOORGEVEL VAN 
EEN WINKELGEBOUW) dertien antwoorden, ge
merkt: N°. 1 , Winkelhuis; — No. 2, Toko; — 
N°. 3, Boutique; — N u . 4, JViels zonder moeite; — 
N°. 5, Dat de waarheid immer het uitgangs
punt der kunst zij; — N«. 6, zonder motto; — 
N°. 7, II n'y a rien de si cher que ce qui ne 
coüte rien, — N". 8, La Renaissance ; — N°. 9, 
Con amore; — N°. 10, Alle begin is moeije-
lijkf — N°. 11, L''art n'estpasun vain mot, enz.— 
N">. 12, Omega; No. 13, Industrie. 

Deze 27 ontwerpen zijn in handen gesteld eener 
tweede commiisie van beoordeeling, bestaande 
uit de Heeren J. W. SCHAAP te Leiden, G. SCHOL
TEN te Helder, W. C. VAN DER WAA1JEN 
PIETERSZEN te 'sGravenhage, H MOLEMANS 
en H. M. TETAR VAN ELVEN te Amsterdam, 
blijkens wier overgelegd rapport geen der ant
woorden op de tweede Prijsvraag ter bekrooning 
kon worden voorgedragen. Op grond evenwel 
van het verdienstelijke, hetwelk in de grondplan
nen van een drietal ontwerpen was opgemerkt ge
worden, was het voorstel om aan de ontwerpen 
n ü. 10 en 11 als accessit te verleenen een eervol 
getuigschrift met f50, en aan dat vermeld bij 
N°. 5 alleen een eervol getuigschrift. Als ver
vaardigers hebben zich doen kennen, van het 
ontwerp N°. 10: de Heer L . ARNOLD, bouwkun
dige te 'sGravenhage; van het ontwerp N°. 11: 
de Heeren J. L . SPRINGER en J. F. VAN HA-
MERSVELD, bouwkundigen te Amsterdam, en 
van het ontwerp No. 5: de Heer J. G. EVERS, 
bouwkundige te Arnhem. 

Van de antwoorden op de derde Prijsvraag is 
aan het ontwerp N". 8 met algemeene stemmen 

de uitgeloofde prijs toegekend, cn liet ontwerp 
N°. 13 een eervol getuigschrift waardig gekeurd. 
Bij dc opening van het naambriefje van den be
kroonde is gebleken , dat de prijs was behaald 
door den Heer ,1. L. SPRINGER te Amsterdam; 
terwijl van het ontwerp N". 13 zich de Heer A. 
J. H. VAN DEN BRINK te Driebergen, tijdelijk 
te Weenen . nis vervaardiger heeft doen kennen. 

De inzenders der ontwerpen, waaraan geen 
prijs of premie is te beurt gevallen, worden be
leefdelijk uitgenoodigd hunne stukken te doen 
terughalen bij de Heeren L. VAN BAKKENES & 
C ° , Boekhandelaars, N.-Z- Voorburgwal F 182, 
te Amsterdam , van heden tot en met 7 Augustus e. 
k. , tegen opgaaf van het kennelijk teeken hun
ner naambriefjes. 

Namens het Bestuur voornoemd, 
Amsterdam, De Sekretaris, 

20 Julij 1809. II. M. TETAR VAN ELVEN. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 2'/ 2 tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect ALB. 
NIJLAND, Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
V A N 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Let ters , gegoten en gedreven, Z i n 
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen , Consoles, Falbala 's , Balusters, 
Vent i la tors , Kru izen voor Kerken enGraf-
teekens, A l o ë s , Paardenkoppen en verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Z i n k voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

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. STE1NBACH & C . te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito di to van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach 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 

J A N TAK DER POT, 
te Botterdam. 

| IHr** Zie omtrent de portland cement bet 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANT1E, 

btj CfEBR'. B. POT, te JElshout a/d. Kinderdijk 
MJ wie reed»] 500 roeden gemankt zijn vnn verschillende lengten 

tot 103 Ainst. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

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

B I J V O E G S E L 
IIKIIOOltENDK HIJ 

DE OPMERKER 
van ZATERDAG 24 Juli 1869. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag , 26 Juli. 

Vleuten, ten 10 ure, op het raadhuis: dc 
levering van 368 kubiek ellen grint cn 80 ku
biek ellen lekzand, ten dioiisto van de water
schappen van Vleuten en van de Hooge- en La-
geweide. 

's-Hage, ten 11 '/j ure, aan het prov.bestuur : 
de afgraving van rijksgronden aan de Dccncplaat 
onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwc, ten 
behoeve van de vei breeding van liet benedendeel 
der Nieuwe Merwcde, behoorende tot do wer
ken der Merwede en Killen in de prov. Noord
brabant. 

's-Hage, ten 11'/j ure, aan het prov. bestuur: 
lo. de uitvoering van eenige herstellingen cn 
vernieuwingen aan de rijkswerken, behoorende 
tot de veren te Willemsdorp en 's-Gravendcel, 
met het onderhoud dier werken, van den dag 
der goedkeuring van do aanbesteding tot en met 
den 31 December 1872 ; en 2o. do uitvoering 
van de vereischte vernieuwingen en herstellingen 
aan de rijks-rivierwerken in de Oude Maas boven 
Puttershoek, de Krabbe en de Dordschc Kil , uit
makende de rivierwerken in de Dordschc water
wegen in de prov. Zuidholland, met het onder
houd daarvan tot en met den 30 Juni 1870. 

Dordrecht, ten 12 ure, ten raadhuize: het 
afbreken van een oud- en het bouwen van een 
nieuw inlaatsluisje op den West Merwede polder. 

Dordrecht, ten 12 ure, bij Mr. C. W. 0. 
van Dorsser: het bouwen van eene arbeiderswo
ning op de Noordbank, te Rozenburg. 

Zuidhorn, ten 12 ure, in het gemeentehuis: 
het driejarig onderhoud van dijken, sluizen, waar-
manswoning , kanalen , bruggen, enz. 

Dinsdag, 27 Juli. 
Appelscha, ten 11 ure, bij Rienk U. Dijkstra: 

het graven van ruim 800 ellen vaart, naar de 
vcenen onder Fochteloo. 

Culemborg, ten 12 ure, in het gemeente
huis : het vierkanten von den dijk cn herstellen 
van afslag van het fort Everdingen tot den Staats
spoorweg. 
. Wierden, ten 12 ure, bij A. II. Nijhoff: 
het leggen van een kunst- of klinkerweg, van 
af Wierden naar Enter cn daarin behoorende 
kunstwerken. 

Haarlem, ten 2 ure, ter secretarie van 
den Haarlemmcrmeerpolder : het onderhtfud van 
gebouwen, bruggen , enz. in dien polder in 7 
perceelen. 

Noordwolde, ten 3 ure , bij R. W. Knossen: 
het daarstellcn eener belangrijke vergrooting aan 
de openbare school te Noordwolde, 

Woensdag, 23 Juli. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

Marine : de levering van dennen masten , gree
nen balkon, rigusche balken , noordsebe houtwa
ren , dekdeelcn , greenen balkdeclen , greenen 
ribben en schrootcn, vuren deelen, dennen dee
len en azijn-, palm- cn pokhout. " 

Bergen-op-Zoom , ten 12 ure, ten raad
huize : hot maken van den onderbouw eener 
nieuwe ijzeren draaibrug over de Binnenhaven. 

Wijk bij Duurstede, ton 1 ure, ton kan
tore van don Notaris B. G van Heijst: het bou
wen van een heerenhuis, remises en stalling, op 
een aan te wijzen terrein aan de buitensingel 
aldaar. 

Donderdag, 29 Juli. 
's-Hage, ten 12 ure , aan hot ministerie van 

binnenl. zaken: het keepen en kurbonisecren van 
40 eikenhouten wissels, mot bijbehoorende 200 
eikenhouten wisseldwarsliggers, op dc stapelplaat
sen te Dubbeldam. 

Vrijdag, 30 Juli. 
Utrecht, ten 10 ure, in het gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen: het verruimen van 
den Krommen Rijn tusschen Cothcn cn Odijk, 

's-Hertogenbosoh, ten 12 ure, aan het 
prov. bestuur: het bevestigen van den linker 
Nedcr-Rijnoovcr onder do gemeente Maurik (prov. 
Gelderland) door middel eener blccslaag cn van 
rijsbeslagwerk. 

Haarden, ten 2 ure, bij J. Mouw: het bou
wen vnn een woonhuis op hot landgoed „Zand
bergen", nabij Naarden. 

Zaterdag, 31 Juli. 
Leeuwarden, ten 11 '/., ure, op het ge

meentehuis : het dempen der gracht van de 
Noordzijde der Groote Kerkstraat af tot aan de 
Langepijp, ter lengte van ongeveer 260 ellen ; 
het leggen van een hoofdriool daarin , benevens 
hot maken van 225 ellen toevoer-riool , 15 wa
terputten met 470 ellen gemetselde buis tot wa
terleiding voor brandblussching; het bestraten 
van het te dempen gedeelte; het verlagen van 
het noordelijk gedoelte der Langepijp on eenige 
andere daaruit voortvloeiende werken. 

Dinsdag, 3 Aug. 
'S-Hertogenbosoh, ten 11 ure, op hot ge

meentehuis : het maken en stellen van den ijze
ren bovenbouw cn dc houten dekken met toebe-
hooren voor eene vaste brug over de vesting
gracht in den nieuwen toegangsweg naar het 
station van den Staatsspoorweg tc 's-Bosch. 

Donderdag, 26 Aug. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken der buitenhaven bin
nendijks te Vlissingen, met daar langs strek
kende bazaltkadcn en verdedigingswerken en van 
een gedeelte van het stations- en havcnemplacc-
ment, benevens het leveren en stellen van twee 
duc-d'alven nabij de dubbele schutsluis aldaar. 

Afloop van aanbestedingen. 

Almelo, 8 Ju l i : het bouwen eener stoomwe
verij ; de minste inschrijving was van den heer 
M . Westenberg, te Almelo, voor f 11,138. 

Assen, 8 Juli: het bestraten van den weg 
naar het stationsgebouw met bazalt-lavakeien; 
aangenomen door D. Servas & Zonen, tc Keulen, 
ad f 2,499 per vierkante el. 

Baflo, 8 Ju l i : het bouwen van eene nieuwe 
school en eene gedeeltelijke vertimmering der 
kosterij te Tinallinge: G. Sytema, te Pieterzijl, 
f 3223 ; T. Bos, to Bedum , f 3087 ; O. Wie-
land , te Wester-Wijtwerd, f 2987 ; J. Dam, te 
Rasquert, f 2885; R. Modderman, te Warfhui
zen, f 2752; K. Danhof, te Baflo, f 2749; H. 
Huizinga, te Middelstum , f 2578 en E. de Jonge, 
te Eenrum, f 3542. 

Amsterdam, 12 Ju l i : het uitvoeren van 
eenige herstellingen cn voorzieningen aan de ver
hoogde steigers in dc groote goederenloods aan 
de spoorwegliavcn tc Helder; minste inschrijvers 
Gebr. Moorman , te Helder , voor f 3,085. 

Haarlem, 15 Juli: het aanleggen van drie 
rozenhoofden op het Nooiderstrand van het eiland 
Vlieland ; minste inschrijver was dc hoer W. A. 
Swets, te Hardinxveld, 'voor ƒ 13,369. 

Haarlem, 15 Juli: het uitvoeren van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan dc kerk der 
Hervormde gemeente te Blaricum ; ingekomen 3 
biljetten als van de IIH. J. van der Meer, to 
Blaricum, ad ƒ 7,300 ; T. B. Vrakking, te Bus-
sum, ad f 6,700 cn P. van Wettum , te Naar
den, ad / 5,397. 

Ensohede, 17 Juli : het vergrooten van ccn 
dor fakrieks-gebouwen van de firma van Heek en 
Co. Dit werk is gegund aan den heer G. Mei
jer, aldaar, zijnde de minste inschrijver, voor 
f 11,300. 

Groningen, 19 Juli : het bouwen van cenc 
nieuwe bewaarschool c. a. in do Kleine Kromme 
Elleboog. Hierop waren ingekomen 19 inschrij-
vingsbiljetten, n.l. oen van ƒ 17820; twee van 
f 10993 ; een van f 16483 j een van f 16305 ; 
een van /' 15975; een van f 15940; een van 
f 15900; een van ƒ 15870; een van f 15071 ; 
een van f 15505; een van / 15444; een van 
f 15430 ;. een van ƒ 15374 ; een van ƒ 15363 ; 

een van f 15200; con van f 14690; een van 
f 14300, en een van /' 12954. Het work is ge
gund aan den heer II R. Broorc, aannemer te 
Groningen. 

's-Hage. 20 Juli: het houwen van cenc 
houten loods op steenan voet, ton dienste van 
's Rijks betonning te Zoutkamp, prov. Groningen. 
Het eenig ingekomen biljet voor deze besteding 
was van den heer S. H. Woldringh, te Zoutkamp, 
voor f 2,700. 

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

Arnhem. In de Nieuwe Rottcrdamschc Cou
rant, van 22 dezer, komt een ingezonden styk 
voor van den heer J. F. Metselaar, getiteld: cenc 
nieuwe ondcrwijs-quaestie, dat wij onze lezers kun
nen aanraden ter hand te nemen, aangezien het 
onderwijs van den architect aan de Polytechni
sche school te Delft daarin met kennis van zaken 
wordt beoordeeld. 

— Wij hebben met belangstelling kennis ge
maakt met eene brochure, getiteld: ontwerp tot 
den aanleg van ccn buurtspoorweg, ter verbinding 
van de Langstraat en haren waterweg de Oude 
Maas to Ilrongclen met den staatsspoorweg en 
aansluitende lijnen te Tilburg, uitgekomen bij 
W. C. van Heusdcn te 's-Hertogenbosch. 

Nadat schrijver de inrichting der buurtspoor
wegen met de voordcelen, daaraan verbonden, 
heeft besproken gaat hij over tot het bespreken 
der voordeelen van de lijn Langstraat—Tilburg, 
waarvoor concessie is aangevraagd. 

De door de gemeentebesturen geopperde bezwa
ren tegen de eerst aangenomen richting, werden 
op het terrein onderzocht door den hoer Linse, 
Ingenieur-Directeur der gemeentewerken te Dor
drecht, die geheel belangeloos, met on vermoeiden 
ijver, dc verschillende eischen hoeft onderzocht. 

Alsnu gaat schrijver over tot het berekenen 
van den vennoedclijken opbrengst, waaruit hij be
toogt dat deze eerste buurtspoorweg goede flnan-
cicele uitkomsten belooft, waarna de voorwaar
den van deelneming worden uiteen gezet. 

Bij dit werkje is nog een kaartje gevoegd, 
waarop dezo spoorweglijn is getraceerd en het 
geheel is der lezing en de algemcene belangstel
ling overwaardig. 

— Wij verwijzen belangstellenden in de sui
ker-industrie naar eeno dezer dagen uitgegeven 
brochure getiteld: Beetwortelsuikerindustrie, iels 
over Diffusie, voornamelijk met betrekking tot 
dc suiker-verliezen, die daarbij plaats vinden van 
Dr. W. Bartz en Dr. H. Reichardt, scheikundi
gen aan de suikerfabrieken te Bahrendorf en 
Klein-Wanzlehen , uit het hoogduitsch vertaald 
door A. Mcrcier cn uitgegeven bij Jan D. Brou
wer tc Amsterdam. 

Groningen, f Naar wij vernemen, heeft de 
directie van de sociëteit: de Harmonie besloten 
wijziging tc brengen in de plannen voor een op 
te richten schouwburg-lokaal; de directie heeft 
de bestaande bouwcommissie ontbonden, on de 
taak opgedragen aan den ontwerper van het ten 
vorige jaro ingediende plan, de civ.-ingenieur 
II. J. M. Groneman. 

— f Dc raadscommissie voor de gasfabriek schijnt 
het voornemen te hebben opgevat, op oene wel 
niet aangename, inaar toch goedkoope manier 
ons een blik in het verleden te doen werpen; 
reeds gedurende bijna do geheele maand heerscht 
des avonds eene volslagcne duisternis, en slechts 
bij dc poorten onzer stad brandt een gaslicht, 
ten bewijze dat er nog «gestookt" wordt; alles 
is overigens duister. Zulk een toestand mag 
voor dieven voordeelig, en voor jongelieden, die 
dc eenzaamheid, betrckkelijkcrwijze gesproken , 
niet schuwen, zeer aangenaam zijn , voor bon, 
die 's avonds laat ovor de straat moeten gaan, is 
het vervelend, want men heeft het aan zij» in
stinct te danken , als men niet bij vergissing zijn 
oigen deur voorbij loopt. 

Uitgegeven te Arnhem (rij D .A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES Sc C°. te Amsterdam.— Boekdrukkery van G. W . V A N DEU WIEL. 
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C H A R L E S CLÉMENT E N BEULÉ O V E R 
DORISCH E N IONISCH. 

iiEur.f:, Histoire dc Tart grec avant Péricles. 

De heer Bculé heeft onlangs een deel over de 
Grieksche kunst vóór Perikles uitgegeven, dat 
i n eenig opzicht hct eerste gedeelte en den grond
slag van zijn groot werk over den Akropolis te 
Athene uitmaakt. Hij had begonnen met den 
bloesem, hij hervat nu den boom bij de wortels 
en volgt hem i n de verschillende tijdperken van 
zijn krachtigen wasdom. 

Hg' heeft daarin beproetd, met behulp van ge
denkstukken en schrijvers, de geschiedenis van 
de Helleensche bouw- en beeldhouwkunst in de 
6' en 5' eeuw vóór onze jaartell ing opnieuw 
samen te stellen. Laat ons daarin de algemeene 
beginselen opsporen, door de Crieksche kunste
naars gevolgd, en die hen van stap tot stap tot 
dien roemrijken top geleid hebben, waarop het 

-Parthenon prijkt. - ___.< „ . 

De Grieken hielden de vreemdelingen voor bar
baren en erkenden geene voorvaders. Als men 
hen gelooven moest, zouden zij alles uitgevonden 
hebben. Zij hebben den invloed niet gekend of 
willekeurig miskend, dien Azië en Egypte op 
hur-ne beschaving hadden. De wetenschap van 
den nieuweren tijd heeft die aanspraak op hare 
rechte waarde geschat, die overigens- niet aan 
het Helleensche ras alleen eigen zijn. 

De heer Beulé blijft niet verwijlen bij deze 
duistere en moeilijke vraagstukken, die niet 
strikt tot zijn onderwerp behooren. Hij neemt 
de Grieksche kunst in den tijd van Pisistratus, 
op het oogenblik, waarin de geschiedenis de 
mythe opvolgt. Toen toch deed Griekenland een' 
beslissenden stap, toen nam het eene alles be-
heerschende plaats in de oude geschiedenis in 
en toen eerst verrezen zijne eerste geschrevene 
of Oguurlyke gedenkstukken. 

In de oogen vnn den heer Beulé deen die 
vreemde invloeden niets af aan de volkomene 
oorspronkelijkheid van dc Grieksche kunstenaars, 
«want zoo ook al zekere beginselen van bouw
kunde , zoo enkele verbindingen , l i jnen, soorten 
van versiering uit het Oosten of' uit Egypte tot 
hen kwamen , — de helder uitgedrukte beginselen, 
de wetenschap van de verhoudingen, dc schoon
heid en eenheid van hct geheel, de bewonderens
waardige keuze van de details, het gevoel van 
de vooruitgezien*, nagejaagde, bereikte volmaakt
he id , in één woord, alles, wat het scheppen 
uitmaakt, behoort niettemin aan de Grieken. 
De groote kunst neemt eerst niet hen een' aan
vang." O 

«Noch het vraagstuk van het ras ( f ) , nog het 
vraagstuk van het klimaat" (dit is gericht tegen 
Buckle), «noch de politieke reden kunnen ver
klaren , door welk goddelijk voorrecht de Grieken 
dien geest van klaarheid, van zelfvertrouwen, 
van strijdlustigen vooruitgang, van vruchtbare 
overlevering hadden, die hen waardig gemaakt 
hebben tot toonbeeld te strekken aan al de 

(*) Vergelijk hiermede mijne domme noot in bet opstel 
over HittoriT. Wat deed ik ook in de kou I R. v. E. 

(t) Ook I.ittre zegt ia het jongste Mei-nummer van zijn 
tijdschrift La philosophic, positive: La caractcrisüque des 
races me paraït encore trop rmparfaitc, pour que j'en fasse 
an privilege. It. v. E. 

maatschappijen, die elkander sinds tweeduizend 
jaren hebben opgevolgd. De groote volken laten 
zich evenmin verklaren als de groote mannen 
(§). Hct is in allen gevalle zeker, dat de Grie
ken , aan de Oosterlingen alles ontleenende, wat 
zij konden, deze geheel hebben overschaduwd , 
en zoo zij van hen de hoofdelementen van de 
Dorische en van de Jonisjjhe orde hebben geno
men, hebben toch zij die 'orden gevormd. Door 
die bewonderenswaardige én wijsgeerige vei deeling 
van de schoonheden, die dc bouwkunst weet 
voort te brengen , te scheppen, hebben zij hunnen 
stempel gedrukt op het gemeenschappelijk erfgoed 
van de oudheid; zij mogen er zich al den roem 
van toccigcncn." 

De bouwkunst is de oudste der kunsten om 
de zeer eenvoudige reden, dat zij niet enkel 
eene kunst is. Alvorens zich op te houden met 
hct schoone, hebben de oudste volksstammen 
zich bezig gehouden met het nuttige, en de eer
ste verblijven, waren slechts eene schuilplaats te
gen de guurheid van het weder. Eenige boom
stammen, ternauwernood van de schors ontdaan 
en bekapt, andere stammen, op hun plat gelegd 
boven de eerste, om het det dak te ondersteunen, — 
dat was, volgens de oudste overleveringen zoo
wel als overeenkomstig de rede, de oorsprong, 
het uitgangspunt van de kolom en van het enta
blement. Vandaar tot de zuilen van het P.in-
thenon is de afstand wel is waar groot, maar 
zie eens, hoe alles iu die logische kunst zich 
zelf verklaart en een schakel vormt. Terwijl de 
bijl die boomstammen bekakte, vermeerderde zij het 
getal platte vlakken, die men later uitholde en 
die de cannelures werden. De kolom werd on
middellijk op de vloerzerk geplaatst en scheen 
alzoo in den bodem neergelaten en bevestigd te 
zijn. Om het dak te vaster te doen rusten, 
verbreedde men de kruin van de pijlers: dit was 
de oorsprong van het kapiteel en van het dekstuk. 
De koppen van dc balken, die het geraamte van 
het inwendige vormden, kwamen aan elke zijde 
van het gebouw boven de architraaf te voorschijn: 
dat waren de triglyphen; de druipers stellen de 
bouten voor, die de balken bevestigden en hen 
beletten zich te bewegen. Later denkt men er 
aau de tusschen de triglyphen ledig gcblevcne 
ruimte te dichten; men legt er geschilderde of 
gebeeldhouwde houten of steenen platen : dit zijn 
de metopen; eindelijk wordt het /ronton gevormd 
door het dak , dat zich aan de twee uiteinden 
vun het gebouw als een driehoek vertoont. Men 
zoude, gelijk dc oude schrijvers gedaan hebben, 
deze assimilatie van deu oorspronkelijken tempel 
met de eerste en lompe houten samenstellingen 
van een bijna barbaarsch volk nog verder kunnen 
voortzetten. Sinds haren oorsprong toch schijnt 
de Grieksche bouwkunst, en inzonderheid de 
Dorische, geboren uit de eischen van de construc
tie. De Dorische orde is aanvanklijk eene recht
streeksche, duidelijke nabootsing van de oor
spronkelijke hut ; zij vertoont stout en scherp het 
i n - en uitwendige timmerwerk; zij is eenvoudig, 
ongekunsteld, logisch, zij streeft bovenal naar 
kracht, naar hechtheid, naar nutt igheid, en 
verschilt daarin zeer van de Ionische bouwkunst, 

(S) Zoude dit niet toe tc schrijven zijn u n onze nog on-
volkomcu kenuis van de natuur? R. v. E. 

die op andere beginselen rust en het geraamte 
van het gebouw tracht te verbergen. 

Maar wat de Grieksche bouwkunst onderscheidt, 
wat nog veelmeer dan de groote trekken of de 
details der gedenkstukken i n de verschillende 
orden haar hoofdkarakter, hare oorspronkelijkheid 
uitmaakt, is het gevoel van de betrekkingen 
tusschen de leden, van de harmonie van het 
geheel , van de eenheid. Voor de Grieken is 
het gebouw een wezen, en in hun anthropomor-
phisme, in hunne leer van de incarnat ie , in 
hunne zucht tot personnificeeren vergeleken zij 
het bij het menschelijk lichaam. Een tempel, 
zegt Vi t ruv ius , die slechts hunne denkbeelden 
vertolkt, moet de verhoudingen en evenredighe
den van den welgemaakten mensch hebben. 
Wel is waar moet men deze vergelijking niet te 
stipt opvatten, noch te streng toepassen, maar 
het is zeker, dat een bouwkundige de afmetingen, 
de verhoudingen, het karakter van een monu
ment zal kunnen bepalen met behulp van eene 
z u i l , van een kapiteel , van een stuk uit een 
entablement, gelijk een beeldhouwer zich reken
schap geeft van de grootte en den stijl van een 
standbeeld met behulp van een arm of een hoofd 
(en gelijk Cuvier een voorwereldlijk dier constru
eerde met behulp van een tand). 

Men kan niet hetzelfde zeggen vaneen Egypt isch , 
Assyrisch , Indisch , Chineesch of Gothisch mo
nument. Dat is de grondtrek van het Grieksch 
genie en men moet hierop zeer letten. De kun
stenaars van de Renaissance (*) wisten het. Het 
is dat denkbeeld van harmonie, van evenwicht, 
van de goddelijke verhouding, dat Leonardo da 
Vinei zoozeer heeft bezig gehouden. Het was 
voor hem de volmaaktheid van de kunst , die 
hij zich verwijt niet te hebben bereikt, ofschoon 
hij onophoudelijk zijne pogingen naar dat doel 
gericht heeft. 

Evenwel geraakten de Grieken, in weerwil 
van hunne wonderbaarlijke aangeboren vermogens 
niet in eens tot de volmaaktheid en er is geen 
schouwspel, meer bewonderenswaard op zich 
zelf en tevens meer vomerend voor den mensche-
lijken geest dnn de geschiedenis der vervormingen 
van die Dorische bouwkunst, die de andere or
den , en men zou kunnen zeggen de andere kun
sten van Griekenland, voorafgaat en beheerscht. 
Als men de mythe gelooft, hadden de D o r i ë r s , 
reeds in de zestiende eeuw vóór onze jaartell ing 
van de bergen van Thessal ië afgedaald, zich 
spoedig daarna meester gemaakt van den Pelo
ponnesus. Het was een s t reng, godsdienstig 
ras , dat zich wijdde aan den oorlog, aan de 
jacht , aan den landbouw, en zijne ruwheid 
uitdrukte in zijne instellingen zoowel als in zijne 
gebouwen. 

Het vormde een scherp kontrast met de Ioni
sche volksstammen, die zich onderscheidden door 

(*) Reeds in eeu vroeger opstel heb ik er op gewezen, 
dat dc middeleeuwen door buna ieder miskend worden. 
„In het woord re naissanee" (wedergeboorte)— zegt Littré — 
„waarvan men zich bedient, om de geleerde studie van het 
Grieksch en het Latijn aan te duiden, ligt het geheele voor
oordeel opgesloten, dst op de middeleeuwen gedrukt heeft. 
Weder op te klimmen tot de oudheid was, dacht men, her
boren te worden voor de beschaving. Toch droeg alles, 
maatschappelijke toestand, wetenschappen, nijverheid, aard
rijkskunde, kunsten, alles, zeg ik , het karakter van de 
middeleeuwen, die in vele opzichten beter waren dan de 
oudheid." Etudes sur les barbar es et le moyen dge. R. v. E, 
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hunnen lust voor de weidsche en smaakvolle 
kunsten, door hunne geschiktheid voor handel 
en nijverheid. In den aanvang ruw, gedrongen, 
zwaar, werd de Dorische bouwkunde steeds los
ser, meer en meer gelouterd, en zonder haar 
forsch karakter te verliezen, verhief zij zich, 
tooide zich met spaarzame cn strengo versierin
gen en kwam in den tijd van Perikles tot eene 
grootheid vol harmonie cn maat, tot het toppunt 
van schoonheid. 

Te Korinthe vinden wij den oudsten Dorischen 
tempel. In weerwil van den invloed der vero
veraars kon deze stad niet ontsnappen aan dc 
rol , welke hare ligging aan de landengte, die 
de twee helften van Griekenland vereenigt, haar 
gaf. Vroegtijdig was zij de stapelplaats der wa
ren van Italië en van Azië, een groot middel
punt van den handel, de rijkste, de weelderig
ste, de losbandigste stad van de oudheid. Evenwel 
is de duur van haren voorspoed, in stand ge
houden door de krachtige Dorische instellingen, 
zonder voorbeeld. Homerus noemt haar de rijk 
bedeelde, en tien eeuwen later was zij een ver-
loksel voor de begeerlijkheid van de Romeinen. 
Hare wellevende, gastvrije burgers, door den 
heer Beulé vergeleken met de Venetiaansche edelen 
en de Genueesche patriciërs, hadden de kunsten 
lief, en de tempel, dien zij aan den voet van den 
Akrepolis oprichtten, en waarvan slechts zeven zuilen 
zijn overgebleven, toont ons de voornaamste re
gels van de Dorische bouwkunde in dat ver ver
wijderd tijdvak. De tempel moet zes zuilen in 
den gevel en dertien aan de zijden gehad heb
ben. Zijne breedte was 20 ellen, hij was dus 
grooter dan de tempels van Phigaliaven [of Bassae] 
van Aegina en dan die van Theseus te Athene 
Zijne kolommen uit één stuk zijn lomp, ineen
gedrongen; het zijn de kortste, die men kent, 
want hare hoogte is niet ten volle gelijk aan 
vier malen hare middellijn. Zij hebben eene 
merkbare zwelling en twintig cannelures; het 
kapiteel, dat ver vooruitsteekt, schijnt plat ge
drukt; de hoekkolom is op geringer afstand en 
zwaarder dan de andere. Dit is eene wet, waar
van de Grieksche bouwmeesters nooit afweken. 
Zij wilden een schijn van sterkte geven aan het 
gedeelte van het gebouw, waar zijdelingschc 
drukking kon ontstaan en ook, naar het schijnt, 
aan de zuil, die, geheel in het licht geplaatst, 
te klein zou kunnen schijnen, het aanzien van 
hare normale dikte. Het is een massief gedenk
stuk , dat slechts een zeer onvolkomen denkbeeld 
geeft van den Dorischen grondvorm. Eenige 
bouwvallen van een zeer ouden tempel te Syra-
kuse, die aan Diana schijnt te zijn gewijd ge
weest, geven ons reeds ranker afmetingen: de 
zuilen, die slechts zestien cannelures tellen, heb
ben 8,5 el hoogte bij 1,™90 middellijn van de 
basis; de architraaf heeft niet minder dan 1,'"S0 
hoogte; dc kapiteelen en dekplaten steken zoo
ver vooruit, dat zij bijna elkander schijnen aan 
te raken. Maar de vooruitgang is veelmeer 
merkbaar bij een' tempel van dezelfde stad, wel 
bekend en betrekkelijk zeer goed bewaard geble
ven , waarvan men eene christelijke kerk ter cere 
van de Maagd gemaakt heeft. De hoogte van de 
kolommen is bijna vijf malen bare middellijn; 
dit is nagenoeg de normale verhouding; zij heb
ben twintig cannelures; de architraaf heeft min
der dikte, de ronding van het kapiteel is sier
lijker. Men vindt nog te Syrakuse eenigc spo
ren van Dorische bouwkunst, onder andere twee 
zuilen aan den oever van de bekoorlijke rivier 
Anapo, dicht bewassen met papyrus-planten. Maar 
vooral te Selinus ('), welks reusachtige bouw
vallen met zooveel goeden uitslag bestudeerd cn 
gereconstrueerd zijn geworden door den hertog 
Serra di Falco en vooral door Hittorff, kan men 
zich rekenschap afleggen van dc Dorische kunst 
in dat tijdvak. Men moet dat belangiijk hoofd
stuk in het bock van den heer Beulé in zijn ge
heel lezen, gelijk die, welke hij gewijd heeft 
aanPaestum, aan Metapontum, aan Krol on, aan 
Hamos, aan Sparta, aan Acgina, en die tc vol 
zijn van geleerde bijzonderheden, om ze hier te 
ontleden. ( C H A R L E S C L É M E N T ) . 

(Slot, handelende over de Ionische orde, hierna). 
Brussel, 1 Juni 1809. 

R. v. E. 

SNELLE STOOMVAART OP DEN ATLAN-
TISCHEN OCEAAN. 

De algemeene belangstelling werd onlangs ten 
sterkste gaande gemaakt, toen in Februari j l . de 

(*) Vroeger teu ourccbto door mij vertaald als Seliuuui-
tuiu. 

Cimard-stoomboot Russia, kapitein Cook en de 
In man-stoomboot City of Paris, kapitoin Kennedy, 
beide zeer snel varende ijzeren schroefschepen, 
New-York op denzelfden dag, zeer kort na elkan
der verlieten met bestemming naar Queenstown 
en weiden er te Liverpool aanzienlijke wedden
schappen aangegaan omtrent dc uitkomst. De 
City of Paris won het bij die gelegenheid hare 
mededingster 42 minuten in tijd af cn maakte 
dc overtocht, een afstand van 2855 mijlen, in 8 
dagen, 19 uren en 23 minuten, terwijl do Russia 
de reis maakte in 8 dagen, 20 uren en 5 minuten. 

Een diergelijke wedstrijd heeft onlangs cn toe
valligerwijze weder met de City of Paris en de 
schroefstoomboot Main van den Noord-Duitschen 
Lloyd, kapitein Van Oterendorp, plaats gehad, 
welke heide prachtigo vaartuigen New-Yoi k den 
5J'» Juni een en een half uur na elkander heb
ben verlaten, de Ininan-stooinboot het eerst ver
trekkende. De Main kwam te 5 u. 15 m. des namid
dags in zee, toen de City of Paris reeds uit het 
gezicht was; den volgenden morgen te ü u. had zij 
haar reeds ingehaald; te 7 ure was de Main 10 
mijlen vóór; bij het aanbreken van den dag op 
den 7'1'" was de Main 15 mijlen voor en verloor 
de City of Paris ten 12 ure des middags uit het 
gezicht; het weder was fraai en de lucht hel
der. Van dit oogenblik af zetteden beide stoom
schepen hunne reis voort zonder iets meer van 
elkander te bespeuren. De Main passeerde de 
«Needies" op haren koers naar Southampton te 
11 it. 15 m. des voormiddags op den 15J<", ter
wijl do City of Paris op denzelfdcn dag des mor
gens to 15 m. na middernacht te Queenstown 
aankwam. Daar de haven van Queenstown 280 
mijlen, gelijkstaande met 22 uren stoomens, dich
ter bij New-York ligt dan Southampton, zoude 
de Main, indien hare bestemming Queenstown was 
geweest, te 1 u. 15 m. des namiddags van den 
14' l t u daar zijn aangekomen, en daar zij New-York 
een cn een half uur na de Ininnn-boot verliet, 
maakt dit een verschil van tijd van 12'/j uur 
in haar voordeel, in vergelijking met de om 
hare snelheid beroemde Inman-stoomboot. 

Geen dezer stoomboot-maatschappijen geeft ver
gunning om te wedijveren, maar alle gepaste 
hulpmiddelen der stoomzeevaarUtunst werden zon
der twijfel op beide schepen in het werk gesteld. 

PERSONEN- EN BRIEVENVERVOER. 

Zekere Brandon, die gaarne zijn' naam in 
druk schijnt te zien, heeft voorgesteld do sjoor-
wegmoatschappijen schatrijk te maken door al de 
personen even goedkoop te vervoeren, onafhan
kelijk van den afstand, op de manier van de 
brieven. De Opmerker heeft het tot dusverre 
niet noodig geacht aan deze vernuftsspeling van 
een plannenmaker aandacht te wijden. De Tijd
spiegel was een der eersten, die ze, zonder te lachen, 
tot onderwerp van een artikel maakte. 

In den Economist noemt de heer P. N . Mul
ler te recht het denkbeeld ongelijmd. Men had 
mogen verwachten, dat de zaak nu uit zou zijn. 
Maar zie I het Leidsch Dagblad, NB, een orgaan 
van hoogleerarcn, komt tegen dat vonnis op, 
want.. . want. . . men had ook aanvankelijk 
het goedkoopc brievenvervoer eene ongerijmdheid 
geacht, en wie zoo praatten, kijken nu mal op 
den neus. Het Vaderland maakt zich tot de 
echo der rehabilitatie van den miskenden Brandon. 

Het zou zeker gewaagd zijn te willen voor
spellen tot welk peil het personentarief eenmaal 
zal dalen. Maar men kan gerust beweren, dat 
het niet zal kunnen worden vastgesteld, onafhan
kelijk van den afstand, omrfat dit bij het vervoer 
vau brieven mogelijk was. 

Er is tusschen het vervoer van personen cn 
dat van brieven ccn zeer groot onderscheid. Bij 
dat vun brieven zijn do grootste uitgaven niet 
terwijl zij in den wagen liggen, maar vóórdat 
zij den trein bereiken cn nadat zij dien verlaten 
hebben. 

En juist die grootste uitgaven komen niet ten 
laste van den spoorweg, maar van den Staat. Zij 
nemen echter in het geheel niet in tienvoudige 
reden toe, als een besteller in ééne cn dezelfde 
straat tienmaal zooveel brieven heeft te bezorgen 
dan vroeger. Bij personen is het geval daaren
tegen omgekeerd. Zij kunnen te voet naar cn 
van het station gaan, wat hun niets kost. Maar 
zelfs — al daagde er eenmaal cene toekomst, waarin 
de reizigers, gelijk brieven, na met een adres op 
het voorhoofd beplakt tc zijn, aan de zorgen 
van bestellers en spoorweg-maatschappijen wer
den toevertrouwd, dan nog zou het verschil zeer 
groot blijven, want ccn mensch neemt meer 

ruimte in dan een brief. Als de stationschef te 
Amsterdam op eersten Pinksterdag bericht krijgt, 
dat het getal reizigers naar Scheveningen ver
dubbeld is, zal hij ook het getal rijtuigen ver
dubbelen en de uitgaven zullen dien dag ook na
genoeg in gelijke verhouding stijgen. De afstand 
komt daarbij vooral in aanmerking en het ge
wicht evenzeer. Maar als hij op Oudejaarsavond 
verneemt, dat door het groote getal Nieuwjaars-
wenschen het getal brieven verdubbeld is, zal 
hij geen enkelen wagen meer doen aanhaken en 
evenmin meer stconkolcn doen verstoken. De 
afstand doet daarbij weinig ter zake en het ge
wicht evenmin. Het is te hopen, dat de hoog
leerarcn en Vaderlanders dit voortaan in over
weging nemen, alvorens dc kolommen van hunne 
organen to vullen met zulke onbekookte pleidooien. 
Als men hunne stelling tot hare uiterste gevol
gen doorvoert, zou het overbrengen van een mil
lioen ponden ijzer oven goedkoop kunnen plaats 
hebben als dat van één pond. Zij doen denken 
aan het meisje, dat eiken oliebol met verlies ver
kocht en op dc aanmerking van iemand, die 
zich hierover verwonderde, ten antwoord gaf: 
»ik vind het op de hoeveelheid." 

Brussel, 31 Mei 1809. 
S. E. W. ROORIIA V A N E Y S I N O A . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ Een telegram uit Sherman, WgomingTer 
ri'.org, »op den top van de Zwarte Heuve
len, 8285 voeten boven de zee," gedagteekend 
7 Juni, zeven uur des middags, luidt als volgt: 
»IIct rijtuig voor maaltijden, het eerste van zijne 
soort langs den Pacific Railroad, rolt nu over 
de bergkruin, gevolgd door twee rijtuigen met 
slaapplaatsen, die een deel uitmaken van een 
doorloopenden trein naar Sacramento. Er wor
den 140 passagiers tc gelijk van de Oostkust ver
voerd. Er zitten acht en veertig aan tafel. Het 
rijtuig voor maaltijden is niet ruim, maar aan
genaam, heeft eene keuken cn eene ijskist cn 
beneden een' provisie-kelder. 

»Het eten wordt nu rondgediend, terwijl men 
cene wildernis doorsnijdt met eene snelheid van 
dertig Engelsche mijlen in het uur, over cene 
uitmuntende baan, in rijtuigen, vrij van stof en 
met volkomen luchtvervcrsching, cene heerlijk 
zachte berglucht inademt en deelneemt aan een 
disch zoo weelderig als eenig logement van de 
eerste klasse kan verschaffen.' Eenparig is de 
mcening, • dat gecne spoorwegreis iu Amerika of 
Europa deze evenaart in gemak of genoegen voor 
mannen, vrouwen cn kinderen." 

— § De markies van Darlington berichtte de
zer dagen in het Britsche Huis der Gemeenten, 
dat de onderhandelingen met de tclegraaf-maat-
schappijen afgeloopen zijn. Die met de spoor
wegmaatschappijen zijn nog niet ten eind, maar 
toch reeds zoo gevorderd, dat zij het gouverne
ment in staat stellen vrij nauwkeurig tc bepalen, 
welke som noodig zal zijn tot het verkrijgen van 
al dc telegraaflijnen in het land. Er is dan ook 
eene wet ontworpen, die eerlang zal worden aan
geboden , om het geld voor den aankoop van die 
eigendommen tc heffen. In die wet zullen be
palingen worden opgenomen, om aan het gouver
nement het monopolie van het overbrengen van 
tclegraphische berichten door het geheele land tc 
verzekeren, op gelijke wijze als de post nu het 
monopolie ten aanzien van brieven geniet. 

— § Het nieuwe kruit voor petards ontmoet 
grooten tegenstand onder dc mijnwerkers in Ca
lifornia, die beweren, dat zijn rook onaangena
mer is dan die van gewoon buskruit. Het heeft 
vijfmaal zooveel uitwerking bij het springen en 
behoeft kleiner booropeningen. De werklieden 
in Nevada hebben daarom eene arbcidstaking op 
groote schaal begonnen; zij weigeren werk voor 
mijneigenaars, die dat kruit bezigen. Onder 
deze omstandigheden hebben die eigenaars maat
regelen getroffen, om ruimer gebruik te maken 
van Chineeschc arbeiders. 

— § De hoeveelheid jaarlijks ongebruikten af
val (of stof) van kolen in Groot-Britannië wordt 
berekend tc bedragen acht en twintig millioen 
tonnen. Verscheidene middelen zijn beproefd ge
worden, om lieiu in nuttige brandstof te doen 
verkecren door hem tot koeken samen te persen, 
maar de bereiding werpt niet genoeg winst af. 
In België volgt men eene andere manier, die 
beter scliynt to voldoen. Men mengt kolenstof 

eerst met acht percent teer en perst het daarna 
tot koeken, die eene uitmuntende brandstof voor 
stoomwerktuigen blijken te zijn. 

— Dezer dagen is te Londen in een daartoe 
pgericht gebouw een museum van bouwkunst 

voor het publiek opengesteld. Het bestaat uit 
eene uitgebreide, naar tijdsorde gerangschikte 
verzameling van voorwerpen en afgietsels, die de 
ontwikkeling der bouwkunde in het verloop der 
eeuwen doen kennen. Het gebouw in Westmin
ster staande, is hoogst eenvoudig en doet zich 
zeer goed voor, ofschoon het aanleiding geeft 
tot de aanmerking, dat het nu reeds geheel vol 
is. In een der lokalen van het museum zullen 
populaire voorlezingen over bouwkunde gehouden 
worden. 

— A De nieuwe tunnel onder den Theems te 
Londen, in de nabijheid van den Tower is voor een 
derde gedeelte gereed. De werkzaamheden gaan 
goed vooruit en de dichtheid der wanden moet 
zoo volkomen zijn, dat hot benoodigdc water 
voor de bereiding van de kalkmortel van buiten 
moet worden aangebracht. 

— A De spoorweg van Tubingen naar Hechin-
gen, welke den 29 Juni van dit jaar is geopend, 
heeft eene lengte van 0'/, uur gaans, is voor 
één spoor aangelegd en volgt van Tubingen uit
gaande het Steinlachthal en steigt met eene hel
ling van 1 a 125 tot het station Dusslingcn, 
dat 223 voeten hooger ligt dan Tubingen. Het 
hoogste gedeelte van deze baan is het station 
Bodelshausen, dat op 050 voet boven Tubingen 
is gelegen, terwijl de baan vanhier tot aan 
het eindpunt 35 voeten daalt. 

Op deze lijn heeft men opgeworpen dijken tot 
72 voet hoogte en ingravingen tot 60 voet diepte. 

— § Als men aanneemt, dat het verbruik van 
steenkolen in Groot-Britannië en Ierland gemid
deld hondcrdni illoen tonnen bedraagt, dan kan men 
alleen den voorraad in de districten van Bristol, 
Somerset en Gloucester, volgens de tot onderzoek 
benoemde commissie in dat Rijk, als onuitputte
lijk beschouwen. Ook de beroemde geoloog en 
aardrijkskundige sir Roderick Murchison wijst, 
tot geruststelling, in een bericht aan het 
Parlement, op de nog onontgonnen kolen
bekkens. [Zou hij daarbij ook melding hebben 
gemaakt van de mijn in Benkoelcn op Suma
tra, die, volgens de laagste schatting, op twaalf
honderd millioen gulden geraamd wordt, en die 
wij sinds jaren ongebruikt laten liggen, omdat 
wij nog altijd pcinsen of sukkelen over een spoor
weg naar de zee en verbetering van de inscheep-
plaats?] 

— § Met het oog op de groote uitbreiding van 
den handel, die het Suez-kanaal en de nieuwe 
spoorwegen van Turkije in dit rijk zullen doen 
ontstaan, wordt, onder andere groote werken, 
voorgesteld de bouw van havenwerken voor de 
voornaamste zeesteden als: Konstantinopel, dat 
cr nog geheel van misdeeld is , Salonika enz. 
Wat de Turk sche spoorwegen betreft, deze zul
len bij de Oostenrijksche aansluiten te Sissek en 
niet tc Brod, gelijk vroeger bepaald was. Hier
door zal de vereeniging met de »zuiderlijn" zijn 
gevormd en dus dc weg, aan de cene zijde naar 
Triest, aan dc andere naar Weenen leiden. Vit 
Groot-Kikinda zal cene baan naar Belgrado wor
den gelegd. 

— § Op den 10"> Mei werd uit Japan de eerste thee 
ingescheept, die bestemd was om langs den nieuwen 
spoorweg door Noord-Amerika St. Louis te berei
ken, en alzoo dc handel over land tusschen Azië 
cn dc Vcreenigdc Staten ingewijd. 

— § Men zal eerstdaags beginnen met den bouw 
van een' tunnel, die de stad Cleveland, in den 
Staat Ohio (Vercenigde Staten) van zuiver water 
zal voorzien, op de wijze van dc tunnel naar 
Chicago, cn ongeveer driehonderdduizend dollars 
zal kosten. 

— § De geheele Fransche Atlantische telegraaf
kabel is te Sheerness op den Great Eastern in
gescheept geworden. Zoodra deze bodem zijne 
taak (de kabel te leggen) zal hebben volvoerd, 
zal hij naar Sheerness terugkceren cn toebereid
selen beginnen te maken voor de ontvangst van 
den Engelsch-Indischen kabel, die gelegd moet 
worden tusschen Suez en Bombay en juist even 
lang is als de Fransche Atlantische, te weten 
3250 Eng. mijlen. 

— § De bewoners van de stranden der Kaspische 
Zee waren onlangs getuigen van een zonderling 
verschijnsel. Onder dc eilanden, waarmede dat 
uitgestrekte meer bezaaid is , is er een, dat ver
scheidene bronnen van naphta of petroleum 

bevat. Eene groote hoeveelheid van de ontvlam
bare vloeistof ontsnapte en verspreidde zich over 
den waterspiegel van het meer, en, door de 
eene of andere oorzaak vlam gevat hebbende, 
dampte de Kaspische Zee als een bowl punch, 
alleen met dit onderscheid. dat zij eene opper
vlakte heeft van 16850 vierkante Engelsche mij
len. Een dergelijk voorval uit den ouden tijd 
wordt vermeld door Herodotus. 

— § Een ingenieur te Nieuw-York stelt voor do 
golven van dc zee te gebruiken als beweegkracht 
voor het drijven van molens, fabrieken enz. Zijn 
plan is op het strand (te Long Branch, Rocka-
way of elders) een dijk van honderden voeten 
lengte op te werpen, waartegen de golven zoo 
krachtig mogen beuken als zjj willen , maar zij 
kunnen niet tcrugloopen. Aan dc zeezijde van 
den dijk zijn openingen van pijpen of buizen, 
die het water geleiden naar eene vergaarkom 
binnen den dijk. Een kanaal uit deze kom ge
leidt het water weder door een' omweg naar de 
zee, om op zijn weg zooveel molens te drijven 
als op de kanaaloevers kunnen worden gebouwd. 

— A De heer Fontana, architect van den Keizer 
van Rusland, heeft de opdracht ontvangen om een 
gebouw op te richten voor de tentoonstelling, 
welke in het volgende jaar te St.-Petcrsburg zal 
worden gehouden en wel naar het model van het 
Crystal Palace te Londen. Voor den bouw is 
eene som van ƒ 325,000 toegestaan en het paleis 
moet den lsten September aanstaande uitwendig 
en den lstcn Mei 1870 geheel gereed zijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Hage. Men leest in het verslag van de 

Ned. Rijn-spoorwegmaatschappij : »Alle maatrege
len worden genomen, ten einde met den weg 
Harmeien—Breukelen in tijds gereed te zijn, om 
er bij het begin van den winterdienst, op 1 Oct. 
aanst., het volle gebruik van te maken. De 
weg Gouda—'s-Hage is voor meer dan de helft 
gereed ; alles wordt in hot werk gesteld om dezen 
weg met den aanvang van den volgenden zomerdienst 
op 1 Mei 1870 voor het verkeer te openen." 

Nijmegen. Op het rapport en voorstel der 
ingestelde Raadscommissie heeft de gemeenteraad 
de uitgeloofde premie van f 500 toegekend aan 
het ontwerp, onder het motto nSnelvaart", in
gekomen ter beantwoording der prijsvraag, «om 
met of zonder toepassing van stoomvermogen 
eene meer geregelde overvaart op de rivier de 
Waal tusschen de stad en het dorp Lent daar 
te stellen." 

Bij opening van het biljet bleek de ontwerper 
te zijn de heer P. van der Kemp, gemeente-ar
chitect en leeraar aan de burger-avondschool 
alhier. 

Het uitgeloofde accessit is aan geen der ove
rige ontwerpen kunnen worden verleend. 

Har l ingen 23 Juli. Heden is bij Wirdum 
een trein tegen een kolenwagen geloopcn, ten 
gevolge waarvan de stoker den arm heeft gebro
ken en een der reizigers, die uit den waggon 
sprong, lichte kwetsuren ontving. 

Varia. 
Houten spoorwegen. In den Staat New-

York werd onlangs een houten door eene locomotief 
bediende spoorweg, ter lengte van twintig En
gelsche mijlen, voor den aanvoer van ijzererts 
aangelegd, die zoozeer voldeed, dat men spoe
dig te Montreal besloot er een van dertig Eng. 
mijlen lengte te bouwen, om die stad van goed
koopc brandstof te voorzien. Zekere heer Mau
rice stelt in de Montreal Gazette voor, die lijn 
op palen te bouwen. Het vereischte hout is in 
de onmiddellijke nabijheid van de rivier en kan 
dus to water worden aangevoerd. Hij schat 
de kosten (zonder het rollend materieel) voor 
grond, huur, palen, houten spoorstaven en hou
ten pinnen, arbeidsloon, toezicht en onvoorziene 
uitgaven op / 8700 per Eng. mijl. Dc voordee-
lcn zouden zijn: 1' minder helling; 2' men heeft 
niet te zorgen voor droogleggen of duikers; 3 e 

er is geen ballast noodig; 4" blijvend peil; 5' 
de rails worden niet verplaatst door de vorst; 
0* men heeft geen hinder van sneeuw; 7* het 
houtwerk zal minstens even lang duren als in 
de grond. Blijven over de vragen: 1* welke is 
de beste wijze van constructie der houten spoor
wegen .' 2° belmoren aan dc stations en in de 
scherpe bochten de houten spoorstaven niet met 
ijzer tc worden beslagen, en hoe? 3* is het bij 
den aanleg van eene lange baan in een dun 
bevolkt land, waar het hout goedkoop i s , raad

zaam een gedeelte der lijn van hout te maken, 
totdat de winsten veroorloven ijzeren spoorstaven 
te gebruiken, en zoo ja , welk gedeelte? 4* of, 
gelijk de heer Maurice aanbeveelt, banden van 
gevulcaniseerd caoutchouc voor do raderen van 
de karren (niet de flensen), een goed denkbeeld zijn? 

In onze houtrijke Indische bezittingen (Guyana, 
Java, Sumatra's Oostkust en Borneo) zouden 
wellicht de aanleg van zulke houten banen aan
beveling verdienen. Enkele West-Indische hout
soorten zijn algemeen bekend om hare hardheid 
en Borneo levert ijzerhout, dat door den inboor
ling o. a. voor palen wordt gebezigd. §. 

Pet roleum als brandstof. De Fransche 
scheikundige Sainte-Claire-Deville is zeer voldaan 
over zijne proeven met petroleum als brandstof 
op de stoomschepen en spoortreinen. Men paart 
daardoor gemak aan aanzienlijke bosparing, want 
in een stoomschip van 22000 tonnen, dat de reis 
naar Indië zou willen doen, zonder ergens op te 
houden, zouden tienduizend tonnen tot berging 
van kolen moeten worden afgezonderd. De Per
sia, een transatlantische stoomer, groot 3500 
tonnen, laadt 1400 tonnen kolen; de gepantserde 
Warrior, groot 6000 tonnen, laadt 1000 tonnen 
kolen. Eene pomp, verbonden aan het stoom
werktuig, voert den haard te geljjk petroleum 
cn lucht toe, zonder tusschenkomst van een' sto
ker. De machine reikt zich zelve, gelijk een 
bezield wezen, haar voedsel toe en eet het met 
regelmatigheid op, zonder den eenen hap groo 
ter te nemen dan den anderen. Ook belet niets, 
dat van de nog warme gassen, bij het verlaten 
van den vuurhaard, partij wordt getrokken in 
eene machine met heete lucht. — Men beware 
dc petroleum altijd in waterdichte vaten, die niet 
geheel vol moeien zijn, ten einde onheilen te 
voorkomen' door uitzetting van de olie bij ver
hooging van den warmtegraad daarbuiten, want 
de uitzettings-coëfllciënt is betrekkelijk groot: 
0,00072 tot 0,00087. De petroleum moet zuiver 
zijn, en de vuurproef hebben doorgestaan. Men 
verwarme haar tot honderd graden, en stnjke, 
om ze te beproeven, niet alleen met een branden
den fakkel langs de oppervlakte, maar dompele 
er hem zelfs in en keure de olie af, als zij daar
door ontbrandt. 

Juist die zware oliën zijn voor brandstof het 
meest geschikt, die nu het minst voor verlich
ting gebruikt worden en overvloedig zijn in Ca
nada, Virginië, Birmanië, Silezië, enz. — Op 
het keizerlijk jacht Puebla gaf de petroleum de 
meest bevredigende uitkomsten : eenvoudige, 
krachtige, spaarzame stoking, geen rook, gere
gelde vaart, veiligheid en snelheid. 

In Noord-Amerika is het verboden aardoliën 
in den handel te brengen, welke dampen afge
ven , die ontvlammen als de petroleum tot eene 
temperatuur van 43,°5 of minder gebracht wordt 
Niet in alle beschaafde landen wordt deze voor
zorg in acht genomen. De ingenieurs van de 
zeemacht der Vereenigde Staten hebben proeven 
met aardolie genomen, waaruit bleek: le. dat 
het volume van de vlam de pijpen van den stoom
ketel in hare geheele lengte vulde en den schoor
steen tot verscheidene voeten boven zijne basis 
tot rood gloeien verhitte ; 2e. dat de tijd, noodig 
om den waterdamp tot anderhalve atmosfeer 
drukking tc brengen, bij olie 28 minuten en bij 
kolen 60 minuten heeft bedragen; 3e. dat men 
slechts zestien seconden behoefde om de in volle 
werking zijnde vuren geheel uit te dooven. Voor 
de stoomketels van locomotieven heeft Brid
ges Adams in Engeland een patent genomen. 
De petroleum wordt besloten in een' luchtdichten 
vergaarbak. Twee buizen gaan uit dezen bak naar 
den vuurhaard, maar terwijl de eene bijna tot 
den bodem van den bak reikt, komt de andere 
slechts tot de bovenoppervlakte van de petroleum. 
Eene pomp perst de lucht samen, die in den bak 
boven de olie is. Door de drukking stijgt de 
petroleum in de langste buis naar den haard, 
de oppervlakte van de olie in den bak daalt en 
de lucht ontsnapt door de kortste buis, zoodat 
olie cn lucht te gelijk in den vuurhaard komen , 
wat bovendien door kranen in de twee buizen 
kan geregeld worden. De bodem van de vuur-
kast blijft dicht en ontvangt brokjes brandende 
coke om de petroleum te ontsteken. Het gemis 
van rook maakt dezen ketel aanbevelenswaardig 
bij tunnels. In den Indischen archipel zal het 
verbranden zonder rook de vervolging van de 
zeeroovers met beteren uitslag bekronen. Ook 
in Frankryk heeft petroleum lot stoking van lo
comotieven zeer voldaan. — Zoolang de aard
olie in Europa zoo duur blijft, kunnen de stoom
schepen, die op Amerika reizen, groote kosten 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 31 Juli 1869. 

A A N B E S T E D I N G . 
Den lOdc» Augustus, des namiddags ten 2 ure , 

zal in een der lokalen van het voormalige Insti
tuut Stadwijk , aan den Oostsingel te Rotterdam, 
worden aanbesteedt 

H E T B O U W E N v a n een V E I L I N G S -
L O K A A L en een L o k a a l tot too
ning van Monsters en andere Roe
rende Goederen. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E X D E B U 

DE OPMERKER 
van ZATERDAG 31 Juli 1869. 

besparen door op hunnen terugkeer petroleum 
te stoken. § 

K a n a a l van D a r i ë n . Men heeft weder 
voorgesteld een kanaal dooi' dc landengte van 
Dariën te graven, tot verbinding van den Atlan-
tischen Oceaan niet de Groote Stille Zuidzee. Het 
zal dertig Engelsche mijlen lang zijn en aan beide 
einden goede haven' krijgen voor groole schepen. 

Dit denkbeeld is reeds oud. Filips 11 deed 
door twee Vlaamsche ingenieurs de mogelijkheid 
van de uitvoering onderzoeken, maar de bezwa
ren schenen onoverkomelijk. In Engeland werd 
het plan nog eens geopperd in het laatst van 
de zeventiende eeuw. In 1826 nam Domingo 
Lopez, uit Nieuw- Grenada, het terrein op voor 
een kanaal van vierenveertig Engelsche mijlen 
lengte tusschen Panama cn Portobello. Eene 
andere opmeting werd in 1826, op last van Ge
neraal Bolivar , verricht door twee Engelsche in
genieurs, die hunnen arbeid in 1829 ten einde 
brachten. De eenige uitkomst, waartoe zij ge
raakten , was het bewijs voor de mogelijkheid 
van een kanaal of een' spoorweg tusschen Panama 
en Chagres. In 1843 zond het Fransche gou
vernement Garella en Courtines uit, om onder
zoekingen in het werk te stellen. Zij brachten 
een verslag uit ten gunste van een kanaal onder 
den rug of de waterscheiding van de Ahogayegua 
door een' tunnel, 38 meters boven hoog water 
en ruim 5300 meters lang. Ook Humboldt heeft 
zijne aandacht aan de verbinding van do twee 
oceanen gewijd. § 

Kleu r s to f u i t turiasch. Daar turfasch ge
woonlijk een product van weinig waarde is, ach
ten wij het niet ondoelmatig eene wijze mede te 
deelen, waarop men uit dozen dagelijks voorko
menden afval, eene kleurstof kan vervaardigen, 
die, onder toevoeging van kalk . zeer geschikt 
schijnt te zijn tot het bestrijken van muren. Dc 
in de turfasch steeds voorkomende onverbrnnde 
deelen, worden door middel eener zeef afgeschei
den, en de eigenlijke aschdcelen met ongeveer 
drie deelen regenwater aangemengd. Dit meng
sel brengt men in eene kuip, die door drie zeven 
in even zoovele verdiepingen is verdeeld; het 
doek, waaruit de zeven zijn vervaardigd , volgt 
elkander in fijnheid zoodanig op, dat de boven
ste zeef de grootste opening heeft. Onder in de 
kuip is een zoogenaamd «spongat" voor den af
voer van de vloeistof aangebracht. Op deze wijze 
verkrijgt men drie verschillende soorten van lijn 
verdeelde aschdeeltjes, die men uit de kuip haalt 
en in de lucht laat drogen , om zc naderhand als 
verfstof te gebruiken. Door vermenging met 
kalkmelk ontstaat eene kleur, die den zandsteen 
zeer nabij komt. Op plaatsen, waar veel turf 
gebruikt wordt, is het niet onmogelijk, dat deze 
min kostbare kleurstof een handelsartikel van eenige 
beteekenis wordt, f 

Hagel-afleiders. Toen de groote Franklin den 
bliksem-afleider uitvond, zal hij er misschien niet 
aan gedacht hebben, dat in de tweede helft der 
negentiende eeuw, een bijna even eenvoudig en 
gelijk werktuig zou gebruikt worden, om de ha-
gelsteenen af te weren. In Romberg's Zeitschrift 
far praktische Baukunst toch, wordt melding 
gemaakt, dat men , door de groote onheilen, 
die ten vorige jare in vele Fransche wijnbergen 
door hagelslag veroorzaakt werden, op het 
denkbeeld is gekomen, hagel-afleiders te vervaar
digen. 

Daar hagelslag gewoonlijk bij onweder plaats 
grijpt, behoefde men niet ver te zoeken; de ha-
gelafleider is een werktuig, dat zeer nabij komt 
aan den bliksemafleider, en berust op de bekende 
natuurwet, dat men eene Leidsche flesch , die 
genoegzaam met electriciteit geladen is , door 
een stroohalm kan ontladen, zonder dat er von
ken overspringen. 

Hierdoor is het niet moeilijk, om met weinig 
kosten een hagelafleider te maken, die de 
ophooping der electriciteit verhindert en de ge
vreesde straal opvangt. Men bevestigt daartoe 

«en band van ineengedraaid stroo ter lengte van 
10 tot 12 voet door middel van geel koperdraad 
aan eene even lange en sterke houten stang, die 
men ter bovenzijde van eene koperen punt voor
ziet. Zulke eenvoudige werktuigen zijn in tach
tig gemeenten van het zuiden van Frankrijk, 
in den nazomer van het vorige jaar opgericht, 
en een daarvan was op een terrein van 60 vier
kante morgen geplaatst 

A l deze gemeenten zijn na dien tijd van ha
gelslag verschoond gebleven, en hoewel wij niet 
bepaaldelijk kunnen verzekeren, dat dit het ge

volg van den genomen maatregel is , wordt er 
van verschillende zijden op aangedrongen, proe
ven te nemen en de algemeene invoering tc be
vorderen, f 

Het verzi lveren en zwart maken van 
ijzeren voorwerpen. Het verzilveren van ijzer-
draad geschiedt op eene eenvoudige wijze; ge
woonlijk gebruikt men daartoe eene galvanische 
batterij, en als vloeistof eene oplossing van 1 
lood hclschen steen (salpeterzuur zilveroxyde) in 
I tot 3 pond water, — bij veel water verkrijgt 
men eene glanzende; bij weinig water eene matte 
verzilvering — waarbij men eene oplossing van 
1 tot 5 lood cyankalium in een weinig water 
zoolang toevoegt, totdat de bij het begin ont
stane witte neerslag verdwenen is. Zoodra de 
vloeistof afgeflltreerd is , doet men ze in goed 
gesloten flesschen, om tot nader gebruik tc bewa
ren. In vele gevallen kan men met het aan
brengen van eene uiterst dunne laag tin vol
staan , en verdwijnt het woord «verzilvering." 
Men doopt de voorwerpen daartoe iu verdund 
zwavel- of zoutzuur, en dompelt ze daarna in 
gesmolten tin, dat niet een laagje talk bedekt 
is; ter afkoeling werpt men de voorwerpen on
middellijk in koud water. 

Even eenvoudig is het zwart maken van ijze
ren voorwerpen; men bevochtigt ze namelijk zeer 
gelijkmatig en zwak met lijnolie, en werpt ze in 
eene plaatijzeren pan , die zeer sterk, doch bene
den het gloeipunt verhit wordt. Wanneer de 
voorwerpen beginnen te rooken , neemt men de 
pan van het vuur, en roert haar gedurig om: 
dit afwisselend verhitten en omroeren zet men 
voort, totdat de gewenschte zwarte glanzende 
kleur verkregen is , waarna men de pan dicht 
dekt cn laat afkoelen. In plaats van lijnolie, 
gebruikt men ook wel lijnolie-vernis, waarbij eenig 
indigo wordt gevoegd, f 

Correspondentie. 
Den heer H. te A. De Redactie heeft uw 

schrijven ontvangen en zal trachten aan uw ver
langen tc beantwoorden. 

X. te R. Uw opstel kan niet worden geplaatst, 
tonzy gij uwen naam aan de Redactie bekend maakt. 

Advertentiën. 

OPZIGTER. 
Een JONGMENSCH, bekend met de beginselen 

der Burgerlijke- en Waterbouwkunde en met de 
Moderne Talen, zag zich gaarne geplaatst als 
Opzigter of Teekenaar bij een of ander 
werk. Reeds verscheideno jaren bij den Water
staat werkzaam, kan hij daarvan dc noodige ge
tuigschriften overleggen. 

Adres: aan het bureau dezer courant onder 
letter x. + ij. 

STRAAT-LANTAARNS. 
De Deurwaarders VOETELINK cn VAN OOR

SCHOT te Zwolle, zijn voornemens Dingsdag 
31 Augustus 1869, 's namiddags om 2 uur, op het 
Groote Kerkplein tc Zwolle publick te verkoopen: 

R u i m 100 stuks R e v e r b è r e s met tóe-
behooren, T o u w e n , enz.; 

R u i m 60 stuks Faal-lantaarns 
en verdere diverse Gereedschappen, alles behoo
rende tot de vroegere olieverlichting der Stad 
Zwolle, — zeer geschikt tot het verlichten van 
plattelands Gemeenten 

Dagelyks te bezien. 
Inlichtingen te bekomen bij den Stads-Architecl 

te Zwolle. 

Bestek en Teekeningen liggen van af Maandag 
den 2den Augustus ter inzage in een der Loka
len van genoemd Instituut. 

Inlichtingen geeft de Architect H. BEKKERS, 
alhier. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 2'/j tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebann , te Utrecht. Deze 
terreinen zyn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect ALB. 
NULAND, Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

Bouwterreinen te Koop, 
Aan de Spijkerstraat en Spijkerslaan te Arn

hem, alsmede aan de daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN te koop 
tot diverse prijzen. 

In dinerenden kunnen , op franco aanvrage, 
alle inlichtingen bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT te Arnhem. 

Werktuigen voor eene Bierbrouwerij, 
Bestaande in eene Koperen Bierketel voor 

4000 Ltr. , eene waterketel van 1000 Ltr . , 
een Koper Onderbad met daarbij behoorende 
Zuigperspomp voor dik en lautermnische, alles 
nog in beste orde en weinig gebruikt, wordt 
met daarbij behoorende Stookinrigtingen en 
Calorifer voor de eest zeer goedkoop aangeboden. 

Op franco aanvrage geeft de Stoomfabriek 
van architectonische Z i n k werk en , Draad
nagels, Brandspui ten , Pompen en Koper
werken van J. H. POTHMANN te Arnhem in-
formatiën. 

Bovengenoemde fabriek recommandeert te ge
lijker tijd hare bekende fabrikaten, zullende de 
orders met den meesten spoed geëffectueerd worden. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN tc 
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 & C». te Ehren-
(chl bij Aciifcn; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
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 de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 2 Aug. 
Groningen, ten 9'/2 ure, op het raadhuis: 

het graven en opmetselen van twee welwater-
putten. 

Amsterdam, ten l 1 / , ure, in het stationsge
bouw buiten de Willemspoort: het uitvoeren van 
herstellingen en voorzieningen van eenige stations
inrichtingen op den Noord-Hollandschen Staats
spoorweg. 

Dinsdag, 3 Aug. 
's-Hertogenbosch, ten 11 ure, op het ge

meentehuis : het maken cn stellen van den ijze
ren bovenbouw en dc houten dekken met toebe-
hooren voor eene vaste brug over de vesting
gracht in den nieuwen toegangsweg naar het 
station van den Staatsspoorweg te 's-Bosch. 

Soest, ten 4 ure, door het polderbestuur der 
Langeindsche maten, bij P. Ebbenhorst: lo. het 
leggen eener zomerkade; 2o. het maken van twee 
steenen duikers, twee steenen waterkceringen 
en twee heulen. 

Kulnre, door het bestuur van den Buiten
polder achter Kuinre: de levering van 6440 
stuks Noordsche greenen palen, lang 5,30 ellen. 

Woensdag, 4 Aug. 
Qeertruldenberg. ten 11 ure, in het hotel 

de Paris: eene verwing van de werken onder 
het beheer der genie aldaar. 

Vrijdag, 6 Aug. 
Kulnre, ten 12 ure, in de Nieuwe Stads-

Herberg: het trekken van ongeveer 675 meter 
paalwerk en het slaan van ongeveer 2000 meter 
oud- en nieuw paalwerk. 

Gouda, ten 1 ure, op het raadhuis: herbe
steding van het maken van den onderbouw van 
eene aan den kleiweg te leggen draaibrug met 
2 openingen van 9.00 el en verdere bijbehoo-
rende werken, met bijlevering van de benoodigde 
materialen. 

Botterdam, ten 1 ure, op het raadhuis: 
het maken van eene schietbaan, nabij de Prin-
•enlaan in Crooswijk. 

Haandag, 9 Aug. 
'••Hage, ten 11'/, ure, aan het prov. bestuur: 

het onderhouden van de Rijks rivier- en oever-
werken, gelegen in de rivieren de Nieuwe Maas, 
het Scheur, den Hartel en het Spui, in de pro
vincie Zuidholland, ingaande met den dag van 
de goedkeuring der aanbesteding en eindigende 
den 30 Juni 1870. 

Barneveld , ten 2 ure, in het Nutsgebouw: 
het bouwen eener nieuwe pastorie. 

Dinsdag, 10 Aug. 
Vlaardingen, ten 12 ure, in het koflljhuis 

tie Hollandsche tuin: het leveren van eene di
recteurswoning, eene boekhouders- en portiers

woning , zestien arbeiderswoningen, eenige lood
sen , taanderij, enz. ten behoeve van de 's-Gra-
venhnagsche Maatschappij van Zeevisschcrij orecht 
door zee", gevestigd te Vlaardingen. 

'Botterdam, ten 2 ure, in een der lokalen 
van het voormalige Instituut Stadwijk , aan den 
Oostsingel: het bouwen van een veilingslokaal 
en cen lokaal tot tooning vnn monsters en an
dere roerende goederen. 

Donderdag, 12 Aug. 
Haarlem, ten 2 ure, op het raadhuis : het 

maken van cene beschoeiing langs de Westzijde 
van het Zuider-Buitcnspaarne. 

Dinsdag, 17 Aug. 

Finsterwold, ten 3 urc, bij W. Nieborg: 
het leggen van kunstwegen in den Reiderwol-
der polder, ter lengte van 11,600 ellen, in één 
perceel. 

Donderdag,' 26 Aug. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken der buitenhaven bin
nendijks te Vlissingen, met daar langs strek
kende bazaltkaden en verdedigingswerken en van 
een gedeelte van het stations- en havenemplace
ment, benevens het leveren en stellen van twee 
duc-d'alven nabij dc dubbele schutsluis aldaar. 

Afloop van aanbestedingen. 

Alkmaar, 20 Juli : lo . eenige herstellingen 
en het driejarig onderhoud van de sluis te Zaan
dam : J. de Graaf, te Alkmaar, f 2590; 2o. de 
levering van: o bazaltsteen : P. Langeveld Pz., 
te Hardinxveld , f 11,687; 6. rijsmaterialen : 
L. A. van Haaften, te Sliedrecht, ƒ 3 0 9 0 ; c. pa
len : B. H. Clercx , te Boxtel, ƒ 2520. 

's-Hage, 22 Juli: de levering van vierkant 
beslagen eikenhout voor 40 wissels en van 200 
eikenhouten dwarsliggers : v. d. Made & Gips , 
te Dordrecht, ƒ 17,800; Gebr. Thijssen, te De
venter, ƒ 14,692.50 ; J. B. v. d. Eist, te West-
Meerbeek, prov. Antwerpen, / 13,000; H. E. v. 
Gelder, te Amsterdam, /' 11,436; van Dorsser 
& Co, te Dordrecht, f 11,366; Eindhoven & Zn., 
te Zwolle, f 11,265; J. H. v. Hoogerwou, te 
Boxtel, f 11,190; J. J. v. d. Eerde Pz., te Box
tel , f 10.872. 

Arnhem, 23 Juli: het herstellen van 's lands 
rijswerken op den Boven-Rijn, het Pannerden-
sche kanaal, den Neder-Rijn, de Lek, de Waal 
en de Maas, met bijlevering van al de daartoe 
benoodigde bouwstoffen, in 6 perceelen. Minste 
inschrijvers waren : 
lepere. H . W. Jansen, te Huissen, voor f 11,000. 
2e » T. Hoijinck, » Pannerden, » » 8,496. 
3e « H. W. Jansen, » Huissen , » » 6,800. 
4e » G. J. Mol, » Culenborg, » » 7,500. 
5e » G. J. Mol, » „ « « 25,900. 
6e » J. Baars, « T i e l , » » 12,100-

Arnhem, 23 Juli : het aanleggen van 5 
dwarskribhen aan den linker Waaloever, tus
schen de peilraaien XXV en XXVII, aan den 
Winssenschenwaard onder Winssen, behoorende 
tot de werken tot verbetering van de Waal in 
Gelderland. Aannemer de heer C. Spiering Azn., 
te Gameren , voor f 21,990. 

Zwolle, 23 Juli : herbesteding van het uit
voeren van eenige keibestratingen, enz. aau de 
traversen der groote Rijkswegen door Almelo, 
Enschedé en Oldenzaal, in drie perceelen, waar
van aannemer is geworden de heer M. Tavernd, 
te Hengelo, voor f 21,175. 

's-Hage, 24 Juli : het maken, leveren en 
stellen van acht candelabres met lantaarns , ten 
behoeve van het nationaal gedenkteeken voor 
1813. Minste inschrijvers waren de heeren L. J. 
Enthoven & Co., aldaar, voor ƒ 641. 

'•-Hage, 20 Juli: de uitvoering van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan de rijks
werken , behoorende tot de veren te Willems
dorp cn 's-Gravendeel, met het onderhoud dier 
werken, tot en met den 31 December 1872. 
De minste inschrijver was de heer C. Timmer, 
te Willemsdorp, voor f 12,845. 

'•-Hage, 26 Ju l i : de uitvoering van de ver
eischte vernieuwingen en herstellingen aan de 
rijks-rivierwerken in de Oude Maas boven Put-
tershoek, de Krabbe en de Dordsche Kil , uit
makende de rivierwerken in de Dordsche water
wegen, met het onderhoud tot en met den 30 
Juni 1870. Minste inschrijver was de heer A. den 
Adel, te Dalem, voor f 11,578. 

'•-Hage, 20 Jul i : de afgraving van rijks-
gronden aan de Deeneplaat, onder de gemeente 
Hooge- en Lage Zwaluwe, ten behoeve van de 
vei breeding van het benedendeel der Nieuwe 
Merwede, behoorende tot de werken der Mer-
wedc en Killen. Minste< inschrijver was de heer 
W. Hardenbol, te Lekkèrkerk, voor ƒ 31,381. 

'•-Hage, 28 Ju l i : lo . dennen raasten, 2o. 
greenen-, 3o. Rigasche balken, 4o. Noordsche 
houtwaren, 5o. dekdeelen , 6o. greenen halk-
deelen , 7o. greenen ribben en schrooten, 8o. 
vuren deelen, 9o. dennen deelen en lOo. azijn-
hout, palm- en pokhout voor de directie der Ma
rine te Amsterdam. Minste inschrijvers waren : 
No. 1. Claassen ƒ6538 .50 ; 2. Van Gelder/* 1960; 
3. Dezelfde f 1535; 4. Cort / 1863; 5. Van Gel
der f 2970; 6. Sligcher ƒ 1781.40; 7. Dezelfde 
f 1248.33 ; 8. Loos en Zonen f 4093.75; 9. 
Grafdijk /' 2733; 10. Meursing en Huygens 
ƒ 11,685, 

Bergen-op-Zoom, 28 Juli : het maken van 
den onderbouw eener nieuwe ijzeren draaibrug 
over de binnenhaven, welk werk is aangenomen 
door de Heeren Kamps en Schreur, van Vlissin
gen , voor f 8888, als de laagste inschrijvers von 
de 4 ingeleverde biljetten. 

JAS VAN SER POT, 
te Rotterdam. 

' Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij 6EBR'. B. P O T , te Elsliout a/d. Kinderdijk, 
bij wie reed* AOO roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 

tot lOS A m l l . vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zyn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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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 Ü T J G - z . , 

mot medewerking van Ur. T. VAN DOESBURttH, C. J. VAN DOORN, 0. (1R0TIIE, J. II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. W. ROORDA VAN EYSINUA, H. P. VOGEL en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
De abonnementsprijs vnu dit weekblad, dnt geregeld 

iederen Zaterdag' bij D. A. THIEME le Arnhem ver-
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nummer, 
wordeu alleen bij vooruitbcsteUing en tegcu betaling vnn 
15 centa per exemplaar afgeleverd. 

EENE PARTICULIERE ACADEMIE VAN 
BOUWKUNDE. 

(Uit het hransch.J 

«Men moet in het oog houden, dat, daar de 
menschelijke kundigheden toegenomen zijn, ook 
de stof voor de bouwkunst aanmerkelijk vermeer
derd is." Ik vind dezen volzin in het boek van 
J. A . Coussin, Du génie de Varchitecture, uit
gegeven in 1822. Wat vóór zeven en veertig 
jaren waar was, is het nu nog cn in zulk een' 
indrukwekkenden graad, dat het ieder gemoed 
treft. Het is een feit, dat onmogelijk te loo
chenen valt, ofschoon het pijnlijk is te erken
nen ; ons tijdperk heeft geene bouwkunde. Ter
wijl de wetenschap en de nijverheid met reuzen
schreden voorwaarts stappen op de onophoudelijk 
door nieuwe ontdekkingen geopende banen, ver
stompt en verzwakt de kunst, onbeweeglijk ge
kneld in overleveringen, die wel eerbied verdie
nen , maar nog slechts eene historische waarde 
hebben, eu onder het gemaklievende voorwend
sel getrouw te blijven aan lessen, dooi' don tijd 
gewijd , blijft zij staan, waar zij is, keert den rug 
nan de toekomst en leeft in de herinneringen 
van een verleden , dat met onze dagen niets ge
meens heeft. Dat is eene bedroevende anomalie. 

Sinds veertig jaren zijn de stoffelijke omstan
digheden van ons aanzijn geheel gewijzigd; nooit 
hoeft zich sneller, radicaler omwenteling in zoo 
kort een tijdsverloop opgedrongen. De verschil
lende aanwendingen van den stoom en van de 
electriciteit, het gaslicht, het gebruik van ijzer 
en glas in gebouwen hebben onze uitwendige 
gewoonten veranderd ; onze zeden hebben natuur
lijk den terugslag van zulk een' staat van zaken 
ondergaan, en toch is dé bouwkunde onverzet
telijk besloten gebleven in den engen kring van 
de orden dor oudheid, doof voor alle klachten , 
voor alle opwekkingen, en zich vermeiende in 
eene slaafsche nabootsing, die misschien slechts 
eene vermomde bekentenis van onmacht is. Aun 
wien de schuld 't Tot wien moet men de ver
antwoordelijkheid van die armhartige uitkomsten 
doen opklimmen , die onze straten leelijk maken 
en onze oogen bedroeven ? Zoo men Viollot-
Le-Duc geloovcu mag (ce que réclame au dix-neu-
vième siècle Venseignement de Varchitecture; 
vlugschrift in octavo, 1809), is alleen de Acade
mie schuldig. 

Samengesteld uit eene congregatie, die ieder 
verstand onderwerpt aan een' bekrompen regel, 
opgelegd met het oog op eene vouiaf bepaalde 
uitkomst, beschouwt zij zich als de eenige be
schikster van het kunstonderwijs in Klankrijk ; 
zij neemt slechts hare volgelingen op; alleen hun 
verleent zij bescherming; zij wijst ii priori al
len af, die van hare geloofsbelijdenis afwijken ; zij 
bezet alle toegangen en verbiedt het binnentre
den van haren tempel aan ieder, die niet de 
melk van de zuivere leer heeft ingezogen , ge
distilleerd door de leden der Academie vun 
Schoone Kunsten. Volgens den schrijver is hot 
kwaad zichtbaar en treft ieders oog; hij vraagt 
zich af, Waarom men het niet verhelpt, en ant
woordt: «Dewijl iu dit alles de kunst datgene 
is , waarom men zich het minst bekommert; 
wat alles beheerscht, zijn de quaesties van per
sonen. Welnu, als men in de kunst, gelijk in 
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' alle andere dingen , de quaeslies van personen 
! stelt boven de quaesties van beginselen, kan men 

niets ernstigs en duurzaams tot stand brengen." 
En hij voegt er bij: »De Academie van Schoone 
Kunsten heeft omtrent de kunst geene leerstel
lingen meer; wat zij de overhand tracht te doen 
krijgen, is niet ecu beginsel, eene rechtzinnig
heid , maar eenvoudig eene belangzuchtige heer
schappij." Het Instituut van Schoone Kunsten , 
een overblijfsel van instellingen, vreemd aan on
zen tijd , is, wat men ook doen moge, meester 
van het onderwijs in de schoone kunsten, mees
ter van de meeslc takken van bestuur, die over 
de budgetten van den Staat en van de steden 
voor kunstwerken beschikken, hijgevolg meester 
van het lot der kunstenaars en inzonderheid van 
de bouwkundigen, die, om hun talent aan den 
dag te leggen, niets anders hebben dan de wer
ken , die vnn deze besturen afhangen." 

Welk geneesmiddel stelt de heer Viollet-Le-Duc 
voor tegen al deze kwalen, die niet te ontken-

. nen vallen? Eén enkel, .«umr het is streng en 
radicaal: de scheiding van de Academie en van 
den Staat, dat is te zeggen, Ae( volkomen vrije 
onderwijs in de schoone kunsten. Wij gelooven 
inderdaad , dat dit de eenige oplossing is , die 
voor de hand ligt. Het besluit van 1863 , dat 
zooveel kinderachtigen toorn beeft opgewekt, 
was eene schoorvoetende schrede op dezen weg, 
maar ten gevolge van het oorverdoovend ge
schreeuw der bolangzuchtigen is men spoedig 
teruggetreden en de zaken zijn, vrij onbeduidende 
wijzigingen daargelaten, tegenwoordig weder op 
den ouden voet gebracht. Het kwaad verergert 
van dag tot dag, men zal het eenmaal erken
nen , en zeer vermoedelijk zal men dan met ge
weld te werk gaan zonder die voorzichtige en 
bedachtzame gematigdheid, die alleen goede cn 
vruchtdragende uitkomsten schenkt. Dc heer 
Viollct-Le-Duc heeft gelijk. Vroeg of laat zal 
het onderwijs in de schoone kunsten vrij zijn , 
volkomen vrij, want zoo het niet aannemelijk 
is, dat dc Staat ons zal willen leeren , hoe men 
een dichtstuk of een' roman maakt , vt men 
niet, krachtens welk recht hij ons toont, hoe 
men eene schilderij, een standbeeld, ccne opera 
of een huis maakt. Elke poging om aan eeni
gen tak van dc kunst, wolken ook, ccne volko-
mene en vruchtbare vrijheid te geven, moet aan
gemoedigd worden door do zelfwerkzaamheid van 
de burgers; ik ben dan ook verwonderd , dat 
de heer Viollet-Le-Duc in zijn levenwekkend 
vlugschrift geen onkel woord gezegd heeft over
do Ecole centrale d'Architecture , die de heer 
Ettiile Trclat in 1865 heeft opgericht in do Hue 
d'Enfer , n". 10. Dat is toch eene ernstige, 
oveituigingstrouwc proefneming, die onder de 
aundachl van het publick verdient to wordeu 
gebracht, want de nieuwe inrichting, waarover 
ik spreek, beantwoordt aan al de gestelde eischen 
en vult de leemten van het academisch on
derricht. 

Op zeer breede grondslagen gevestigd, gesteund 
door eene maulschappij van aandeelhouders, die 
tot alle maatschappelijke betrekkingen behooren, 
vertegenwoordigt do Centrale School voor Bouw
kunde thans het onderwijs van den nieuweren 
tijd in zijne verheveiiste richting, in zijn hoogste 
streven, in zijn gewichtigsten werkkring. De ka-
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pi t a l e n , die hare toekomst verzekeren, de uit
komsten, die zij behaalt, plaatsen haar in de 
voorste rij van de vrijzinnige instellingen en be
wijzen, wat de zelfwerkzaamheid der burgers ver
mag als zij geschraagd wordt door een edelmoe
dig denkbeeld, door een juist plichtbesef endoor 
een edelen geest van naijver. Dat is een grootsch 
voorbeeld, hetwelk aller oplettendheid verdient. 

Ik lees in een boekje, uitgegeven in het tijd
stip, toen het besluit van 1863 zulk een warm 
twistgeschrijf had doen ontstaan: «Het was bijna 
een axioma in de werkplaats geworden, dat een 
bouwkundige niets moest leeren, dat alles in zijn 
potlood lag, dat het overige zonder practische 
waarde was, dat het geen nut had den geest te 
verheffen door lezen, dat het vorschen in het 
verleden van alle tijden, het kennen van de na
tuurwetten, die de lichamen boheorschen, van 
de mechanica, die er het evenwicht van verze
kert, van de chemische voorwaarden, die hunnen 
duur verzekeren — , kundigheden waren, die den 
geest van den kunstenaar vervalschten. of de 
vlucht van zijne verbeelding hinderden"; in één 
woord, dat de bouwmeester zonder gevaar voor 
zich zelven misdeeld kon blijven van onderricht, 
hetwelk een' handwerksman van hem maakte en 
niet een' kunstenaar. Men kan nu zien, wat 
zulke denkbeelden hebben teweeggebracht. Sinds 
vijftien jaren wordt Parijs weder van den grond 
opgebouwd, het scheelt ten minste weinig; men 
heeft er paleizen, gerechtshoven, hospitalen, ker
ken, schouwburgen, spoorwegstations doen ver
rijzen; men heeft cr huizen gebouwd bij duizen
den; hoe vele kunstwerken vindt men er? De 
bouwkunst schijnt tegenwoordig de gevelkunst te 
zijn geworden. De eentonigheid is tot een stel
sel gemaakt en alle stoutheid verdwijnt onder 
een' ongeneeslijken sleur. 

Tegen zulk eene verkeerde richting heeft de 
heer Emile Trclat willen opwerken door de Cen-
traalschool voor Bouwkunst te stichten. Hij heeft 
tot zich zelven gezegd, dat, zoo het onderwijs 
ook al niet den kunstenaar schiep, het hem toch 
ontwikkelde; hij heeft zich herinnerd, dat de 
meesters, die werkelijk den eernaam van groot 
venlio11don, de best onderrichte mannen van hun 
tijdperk waren, en dat, zco het slechts aan en
kele genieën, gelijk Michel Angelo of Leonardo 
da Vinei, gegeven is te gelijk dichters, schilders, 
beeldhouwers, ingenieurs en bouwkundigen te 
zijn, het voor ieder mensch plicht is de grootst 
mogelijke hoeveelheid kennis op te doen, die zijn 
verstand verdragen kan. Terwijl hij dan ook aan 
zijne leerlingen het technisch onderwijs geeft, 
dat de aanwending van al de middelen, waarover 
eene kunst beschikken kan, voorbereidt en ver
zekert, stolt hij er vooral prijs op hun eene en-
cyklopedische opvoeding te schenken, waaruitzy, 
zonder inspanning en met vrucht de algemeene 
denkbeelden kunnen putten, die alleen aan de 
hersens al hare voortbrengende kracht geven. 
Om de vrijzinnige en oordeelkundige wijze te doen 
begrijpen, waarop men aan de Centraalschool 
voor Bouwkunde te werk gaat, zal ik een voor
beeld nemen. 

Het is rationeel, dat men voor toekomstige 
bouwmeesters een cursus van vergelijkende bouw
kunde houdt. Immers, het is niet voldoende het 
verschil te kennen, dat tusschen de flriekscbe 
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orden bestaat, men moet ook de gedenkteekenen 
van de verschillende volken, die achtereenvolgens 
hun eigenaardig genie hebben geopenbaard, tegen
over elkander kunnen stellen. Wat zoude een 
bouwkundige zijn, die niet de veelvuldige scha
keeringen zou kennen, welke allen een bijzonder 
karakter hebben gegeven aan elke soort van bouw
kunst? Van de speos van Memphis, de tempels 
van Medinet-Ilaboe, de graven van Biban-el-Mo-
luck, van de kolom der Victoria Aptcra, van 
het Parthenon, het Erechteum, den tempel van 
Apollo Epicurius, van het Colysaeum en dc Gre-
costasis, van de grotten van Ellora cn de tem
pels van Koromandel, van de Chineeschc pago
den, van dc moskee van Sulthan Hassan, van 
El-Haram al Sjerif, van het Alhambra en de mos
kee van Cordova tot den dom van Keulen, tot 
de kerk Notre-Dame van Parijs, tot dc k'erk 
Saint-Georges vnn Bocherville, tot het collegie 
van Oxford, tot de St.-Pieterskerk te Rome is er 
een geslachtsschnkel en zijn er punten van ver
gelijking, waaromtrent men niet onkundig mag 
zijn. Maar het gedenkstuk, welk hct ook zij, is 
het voortbrengsel cn bijna altijd dc figuurlijke 
uitdrukking van eene gevestigde maatschappij. 
Aan de Ccntraalschool voor Bouwkunde wordt 
dan ook de cursus over bouwkunde voorafgegaan 
door een cursus over de geschiedenis der bescha
ving van de verschillende volken. 

Niets is meer logisch. Immers, een reiziger, 
die te eenenraale onbekend is met de zeden en 
geschiedenis van het land, dnt hij doorkruist, 
zal ze zonder moeite raden bij den enkelen aan
blik van de gedenkstukken, die hij onder de oogen 
heeft. Zooals cen phalanstoricr zou zeggen, la 
dominante, de hoofdkaraktertrek verschijnt overal 
het eerst, vertegenwoordigd door de bouwkunde: 
in Vlaanderen duidt de luister van de raadhui
zen den overwegenden invloed van hct gemeente
wezen aan; te Florence herinneren dc logge pa
leizen van gehouwen steen, opgericht boven zware 
grondmuren met kleine openingen ons die bur
gertwisten, die van elk huis eene sterkte maak
ten; op de kruinen, die den Rijn omzoomen, 
zijn de oude, thans geslechte burchten, die zich 
daar verhieven te midden van de Duitsche wou
den, en nu, door klimop verteerd, slechts tot 
schuilplaats strekken aan nachtvogels, de over
blijfselen van het ondranglijkst feodale stelsel, 
dat ooit bestaan heeft, overblijfselen van een 
tijdperk, toen de burchtheer, in hinderlaag 
verscholen als een gier in zijn nest, de vlakte 
of de rivier bespiedde, om den reiziger uit te 
plunderen of de vaartuigen aan tc randen; 
het getal en de weelde der kerken in Italië en 
Spanje zijn de zekerste kenteekenen van eene 
godsdienstige heerschappij, waaraan het voor
zichtig was alles ten offer te brengen : en be
grijpt men niet dadelijk tc Parijs, in ons tegen
woordig Parijs, als men de praal van de aan 
den Louvre verbonden Tuilerieën en verder het 
monumentale Hétel-de-Mille ziet, dat wij onder 
een zoowel wantrouwend als prachtlievend mo
narchaal bestuur leven, dat dikwijls door den 
tegenstand van de gemeenten werd bedreigd en 
omvergeworpen ? 

Dat zijn de zedelijke oorzaken , die beslist heb
ben over de geboorte van de gedenkstukken, maar er 
zijn ook uitwendige cn stoffelijke oorzaken, die 
op hunne inrichting een' invloed hebben gehad, 
dien het goed is ook te bestudeeren en dien men 
aan de Centiaalschool voor Bouwkunde in het 
geheel niet verwaarloost. Hier spelen dc natuur
lijke geschiedenis en dc aardrijkskunde hare rol. 
Zoo het natuurlijk is, dat men in Egypte, waar 
de regen bijna onbekend i s , aan al de huizen 
een plat dak heeft gegeven, zal men begrijpen, 
dat men in Griekenland. een land, dikwijls door 
wolken bezocht, het dak eenigszins hellende heeft 
gemaakt, zoodat men cen' zeer stompen hoek 
verkreeg, waardoor aan de kruin van dc gebou
wen dat driehoekig gevelveld te voorschijn trad, 
waarin de beeldhouwers frontons hebben aange
bracht, die men nooit moede wordt tc bewon
deren; om dezelfde reden is in de inistiger stre
ken van het noorden, bij gestadige regens cn 
ophoopingen van door de zware winden opge
zweepte sneeuw, het dak steiler, scherper ge
worden totdat de rankheid het toppunt bereikte 
in de spitsen van dc kerken en gotliische kastec-
len. Daarom zijn de monumenten van uitsluitend 
Griekschen vorm, die men aan ons luchtgestel 
opdringt, de Beurs en de Magdalenn-kerk te Pa
rijs , de gevel van het Britsch Museum te Lon
den , ongerijmd en te eenenmale misplaatst; zij 
zijn illogisch, want dc gedaante, die men hun 
gegeven heeft, is in uitdrukkelijke tegenspraak 

met de voorwaarden van den dampkring, die 
hen omringt. Niet daartoe alleen dient de na
tuurlijke geschiedenis , en de bouwkundige, die 
de gelukkige gedachte zal hebben haar te bestu
deeren , zal er onschatbaar onderricht in vinden; 
de kruidkunde, die hem de verschillende plant
aardige oliën en harsen zal doen kennen, de 
delfstofkunde, die hem de onderlinge verhoudin
gen van de metalen zal doen kennen, zijn hem 
onontbeerlijk. De natuur is voor hem, die haar 
weet te bestudeeren, vol wonderbaarlijke open
baringen. Vanwaar anders komt het Korinthi-
sche kapiteel dan van den acanthus ? Nemen de 
palmboom cn de lotus niet voor een aanzienlijk 
deel eene plaats in de samenstelling van de Egyp
tische kapiteelen ? De aanblik van dc ranke cu 
rechte stammen der dennen en epicéaa heeft het 
denkbeeld van de bevallige bundels Gothische 
zuiltjes ingegeven ; de weelderige en buitenspo
rige plantengroei van Indië heeft, door navol
ging , de doolhofachtigc bouwkunde van die tem
pelen doen ontstaan, waar Wisjnoc zijne vele 
armen rondslingert, waar Ganesa zijnen olifants-
snuit schudt; en , om terug te keeren tot den 
zuiver klassieken stijl, heeft niet Vitruvius ge
zegd , dat de Dorische zuil hot beeld was van 
het lichaam van den man, en dat de Ionische 
het lichaam van de vrouw verbeeldde? 

De middeleeuwen, zoo onbillijk geminacht dooi
de officiëele meesters van de bouwkunde (*) en 
zoo rijk aan onderricht, hebben aan de dieren-
en plantenwereld denkbeelden van versiering ont
leend , die bewonderenswaardig zijn gebleven ; en 
in onze dagen zullen de bouwkundigen, door de 
nieuw ingevoerde planten te bestudeeren , al ware 
het slechts de wonderlijke familie der orchideeën, 
schatten van decoratie vinden , die men nog niet 
schijnt tc vermoeden. 

Zoo dc natuurlijke geschiedenis nuttig is rooi
den bouwkundige, is de gezondheidsleer, bij uit
nemendheid eene wetenschap van den nieuweren 
tijd, voor hem onmisbaar; immers, het komt et-
niet alleen op aan de groote wetten tc kennen , 
die voorzitten bij de wijze verdeeling van het 
licht, van de warmtestof en van hct water, men 
moet bovendien de bijzondere voorwaarden ken
nen , waarin elk staatslichaam moet geplaatst 
worden, om zich in zijne gedwongene werkzaam
heden op zijn gemak te bewegen en om de ziekten 
te voorkomen, die het eigen zijn. Het is vol
doende dc verslagen van de geneesheeren over 
een leger te velde te lezen, om te leeren, dat de 
soldaat veel meer bezwijkt aan de ziekte dan aan 
de wonden, en men begrijpt dun dadelijk, dat 
de beweegbare of blijvende kazernes moeten wor
den ingericht volgens zokere beginselen en voor
waarden , die de ondervinding heeft aangewezen. 
Wat waar is vuor de soldaten, is het ook voor 
alle bedrijven, en de bouwkundige moet de hy» 
giaenische oorzaken van zekere ziekte-aandoenin
gen bestudeerd hebben, om er een geneesmiddel 
tegen te kunnen aanbrengen uit al dc hulpbron
nen , die zijne veelzijdige kunst tc zijner beschik
king houdt. 

Uit het voorafgaande zal men zien, dat dc 
heer Emile Trélat de dingen uit een hoog ge
zichtspunt beschouwt, en dat hij zich niet ver
beeldt , gelijk zoo velen zijner ambtsbroeders, 
dat het toereikende is Vitruvius gelezen cn op 
Vignola annteekeningen gemaakt tc hebben, om cen 
volledig bouwmeester te zijn. Het is zeker goed 
te weten, dat, als de hoogte van de kolom ge
geven is, men haar in zeven gelijke deden ver
deelt voor de Toskaansche orde, in acht voor de 
Dorische, in negen voor de .Ionische, in tien 
voor de Korintische en Compositische orden ; dat 
is het A I! C van het vak, en dnt laat zich lee
ren in een half uur, maar wat zich minder spoe
dig laat aanleeren is de algcmeene wetenschap, 
die in elke kunst bijzondere toepassingen kan 

(*) Niet alken dc „officiëele meesters van dc bouwkuudc", 
maar ook dc meeste schrijvers miskcuucn de middeleeuwen, 
cu zieu voorbij, dnt zij noodwendig ecu voortbrengsel waren 
vuu dc oudheid en dc voortbrengster vnn de nieuwere be
schaving, i.-u tijdvak, dat bogen mag op dc invocriug vnn 
het tientallig cijfcrstelscl, van het papier, vau de suiker, 
vuu deu brandewijn, op de outdckkiug van krachtige zuren, 
op dc eerste begrrppen van schcikuudc, op hct brengen vau 
harmonie in dc muziek, op dc trouciret en troubadours, 
op beroemde soholen, vooral die tc Parijs, op de reizen in 
het Noorden, Tartarije, China; op de uitvinding van hct 
kompas en vnn het buskruit, op de afschaffing van dc sla-
\ i mi j , op zijn genieeutewezcu, cn dat waardig besloten 
werd door dc uitvinding van dc boekdrukkuust, dc outdck
kiug vau eeue nieuwe wereld en hct vinden vau deu zeeweg 
uuui- Indie, door de geboorte vau ecu' Mucchiavdli, een' 
Dantc, een' Michel-Angelo, ecu' Leonardo da Vinei cu zou-
veel andere genreen uit dat heldentijdvak der geschiedenis 
vau wetenschap en kunst, 
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vinden en den kunstenaar gezichteinders kan 
openen, vol ontdekkingen en verrassingen. 

Men verwaarloost niets van wat den kweeke-
ling de kundigheden kan geven, die, zijn'geest 
bevruchtende, zijne verbeelding rijker en zijne 
hand meer geoefend zullen maken; lessen over 
scheikunde, algemeene natuurkunde en aard
kunde geven hun ten overvloede cene geschikt
heid, die hun later een zeer belangrijke steun 
zal zijn; in lessen over de constructie-leer en 
over stcreotomie, of de kunst in hout en steen te 
snijden, geeft men hun du ruime cn juiste be
grippen , die nauwer en inniger verwant zijn aan 
de uitoefening van hunne kunst. Het technisch 
onderwijs , dat hen inwijdt iu de geheimen van 
het vak, neemt een zeer groot gedeelte van hun
nen tijd in en wordt met de meeste zorg gege
ven. In uitgebreide werkplaatsen arboiden de 
leerlingen, vereenigd onder meesters, die zij 
zich zeiven gekozen hebben , gedurende drie 
achtereenvolgende jaren aan de volmaking van 
hunne opvoeding als kunstenaar, die zooveel 
mogelijk verheven cn breed ontwikkeld is. Maar 
het is niet genoeg kunstenaars te vormen , men 
moet ook mannen vormen , en daartoe strekt op 
vrijzinnige wijze de inwendige inrichting van de 
instelling. Er is een reglement, dat de kwee-
kelingen verplicht zijn zclven te doen toepassen 
door commissarissen, die zij benoemd hebben ; 
de vrijheid en bijgevolg de verantwoordelijkheid 
zijn volkomen; alzoo leert de kwcekeling met 
zich zelven te redeneeren cn hij behoeft slechts 
zijn eigen «ezug, om te weten, welk besluit hij 
moet nemen; er wordt slechts ééuc disciplinaire 
straf toegepast: de verwijdering, als de kweeke-
ling binnen ééne en dezelfde maand driemalen 
zonder voldoende redenen den studiecursus heeft 
gemist. 

Als men de kerk van St.-Aiigustinus ziet, die 
op cene liggende llesch gelijkt, waar men door 
den hals naar binnen komt, als men let op de 
valsche cn belachelijke sierlijkheid van het ge
rechtshof voor koophandel, de lompe leelijkheid , 
der slachtplaatsen van la Villette, den eeuwigen 
pilaster, die de nieuwe huizen tooit, begrijpt 
men, dat de officiëele kunst niets meer te zeggen 
heeft en dat hel hoog tijd is haar te vervangen. 
Waarom is zij niet zoovele middelen tot ver
nieuwing , met zooveel gelegenheden, om hare 
krachten te beproeven, in zoo grooten en smar-
telijken staat van verval geraakt? Omdat het 
academisch onderwijs, dat tegenwoordig als 
eenige geloofsbelijdenis geldt, de noodlottige strek
king heeft alle oorspronkelijkheid te krommen 
onder een onveranderlijk peil van opgedrongen 
studiën, van vooraf geheel gedane keuzen en vun 
overgeërfde overleveringen. Tegen zulk eene 
dwaling, met blinde hardnekkigheid voortgeplant 
en waarvan de uitkomsten wanhopig zijn , tracht 
de heer Emile Trélat op te werken. De wed
strijden, zooals zij door het Instituut worden 
opgevat, vormen veel meer theoretische men
seden dan practische: een paleis, eene kerk, 
een schouwburg, de herstelling van een' tempel, 
dat alles is zeer fraai; maar hoeveel bouwmees
ters zullen in hun leven gelukkig genoeg zijn 
een paleis, eene kerk, een' schouwburg to bou
wen of een' tempel te herstellen? Eén op de 
duizend, cn dan nog I De heer Trélat versmaadt 
dan ook die weidsche kunst, die bij dc leerlin
gen slechts buitensporige gaven van versiering 
ontwikkelt eu hen ongeschikt maakt een huis in 
te richten voor de eenvoudige en dngclijksche 
gewoonten van het leven, en draagt er daarente
gen groote zorg voor bij de maandclijksche wedstrij
den, waartoe dc kweekelingen worden opgeroe
pen, ontwerpen onder hen tc verdeelen, die 
juist door hunne verscheidenheid, den jeugdigen 
bouwkundige dwingen al dc vraagstukken, die 
zich iu zijne loopbaan kunnen voordoen, achter
eenvolgens voor zijne oogen te doen gaan. 

En daar het duidelijk is, dat de zedelijke zijde 
vnn de dingen een eersten invloed op hunne stof
felijke zijde heeft, wordt het programma van elk 
ontwerp altijd voorafgegaan door eene korte in
leiding, die dc intellectuëelc of maatschappelijke 
eigenaardigheden uiteenzet, waaraan het moet 
beantwoorden. Dit is eene uitmuntende leerwijze, 
die men niet te veel prijzen kan, want zij nood
zaakt den jongeling na te denken en zijne ge
schiktheid te plooien naur duizend uitwendige, 
gebiedende omstandigheden en naar duizend 
eischen, die hij anders nooit zou hebben kunnen 
vooruitzien. Uitgaando van dit beginsel, dat cr 
geen gedenkteeken is, zoo klein, geen huis, zoo 
nederig, of het knn cen kunstwerk worden in de 
handen van een wel onderwezen en schrander 

bouwmeester, wijzigt de heer Emile Trélat de 
ontwerpen tot in het oneindige: seinpaal, huisje 
vooreen boschwachter, lichttoren, dorpsraadhuis, 
kruis op cen grat, opene hnl op eeu plein, mu
seum, gemeentelijke waschplaats, Rooinschc pas
torie, Protestnnlsche pastorie, gerechtshof vun 
eersten aanleg, post- cn telegraafkantoor, werk
plaats voor een beeldhouwer, manege, los- en 
ladingplaats, woning voor cen' wijnkweckcr, wo
ning voor een landbouwer, dounnekamer bij cen 
zeehoofd, gedenkteeken ter nagedachtenis vaa 
Turgot, woning voor een onder-prefect, gouver-
nements-kantoor, zaal voor voordrachten, huis 
voor een' plattelands-geneesheer, huis voor een' 
notaris, geologisch station, armenhuis, zieken
huis enz. enz. De verscheidenheid, gelijk men 
ziet, is buitengewoon, en, gelijk ik boven zeide, 
elk van deze ontwerpen heeft niet alleen cen al
gemeen aanzien, maar ook cene bijzondere be
stemming, vooraf verklaard en die er de ziel 
van is. 

Onafhankelijk van deze ontwerpen, die negen 
malen in het jaar gedurende den tijd van de les
sen vernieuwd worden, moeten de kweekelingen 
na hunne vacant ie, die drie maanden duurt, 
een' arbeid medebrengen, die geheel aan hunne 
eigene keuze wordt overgelaten en bij hunnen te
rugkeer in de school beoordeeld wordt. Zij ma
ken, aan zich zclven overgelaten, plattegronden 
van gebouwen, bestudeeren bestaande monumen
ten , ontwerpen de herstelling van een antiek over
blijfsel cn leggen alzoo, door de vrije keuze, die 
zij gedaan hebben, den aanleg van hunne natuur 
aan den dag. Al deze studiën, onophoudelijk 
vernieuwd, ontwikkelen de oorspronkelijkheid in 
plaats van haar te onderdrukken. Nooit zal men 
genoeg vrijheid laten aan jongelingen, die de 
kunst bestudeeren; eene sterk sprekende indivi
dualiteit, gelijk, bijvoorbeeld, die van David was, 
kan een tijdvak medeslecpcn en het onderwerpen, 
maar de bedwongene geestvermogens worden 
moede, verliezen spoedig alle vindingrijkheid en 
vervallen tot eeue walgelijke eentonigheid. Het 
is goed en nuttig het verleden te kennen, maar 
niet om het slaafs na te volgen en met geweld 
zijne kunstlievende uitingen toe te passen op ge
bruiken en behoeften, die het zelfs niet heeft 
vermoed. De bouwmeesters, die het Parthenon 
en den tempel van Boesa hebben opgericht, zijn 
bovenmeuschelijkc (') kunstenaars; niemand denkt 
er aan het te ontkennen; maar als zij onderons 
leefden, zouden zij noch het Parthenon, noch den 
Epicurius maken, want zij zouden zonder veel 
moeite begrijpen, dat ons klimaat en onze zeden 
niet die van het oude Griekenland zijn. De 
nieuwe zeden moeten eene nieuwe kunst schep
pen. Wat is daartoe noodig? Wetenschap, be
grip, veel liberalisme in den geest cn smaak voor 
de kunst. Die vereischten, tegenwoordig onmis
baar voor ieder, die ernstig de kunst wil beoe
fenen , tracht de heer Emile Trélat aan de kwee
kelingen van de Centrale school voor Bouwkunde 
te geven, of in hen te ontwikkelen en hij slaagt 
er in. 

Men zoude moeten wanhopen aan het jeugdige 
geslacht, aan zijn' aanleg en zijne levenskracht, 
als zooveel goede wil , gepaard aan zooveel ken
nis, geene uitmuntende uitkomsten voortbracht. 
De oproeping van den heer Emile Trélat is be
antwoord geworden, en hij heeft eene schrandere 
keurbende van jongelingen om zich kunnen scha
ren , die in de grondige studie van de bouwkunde 
iets anders zoeken dan den bedriegclijken roem 
van een prixde Home. Zij trachten in staat te 
zijn de behoeften van den nieuweren tijd te vol
doen, één te worden niet het algemeene leven 
in zijne verhevenste uitingen, meer in betrek
king te zijn met den mensch dan met de oud
heidkunde en door hunne werken te kunnen be
wijzen, dat het ideaal van de bouwkunst niet 
onbeweeglijk is, dat het niet voor altijd op de 
rotsen van den Acropolis is vastgesteld geworden, 
maar dat het naar plaats en beschaving afwis
selt, onder straffe van tc niet te gaan. 

Brussel, 23 Mei 1869. 

S. E. W. ROORDA VAN EVSI.NGA. 

(MAXIME DU CAMP in het Journal des Débats 
van 19 Mei 1,1.) 

(*) Reuan zegt, dat de Grieken eeue uitzouderiug ziju m 
de geschiedenis van de metuchheid, eu Mathieu .Marais 
drukte zijne bewondering aldus uit: „ik verbeeld mij, dat 
zij dc ziel van eene ziel hadden eu niet dc ziel van cen 
lichaam." R- v. E. 

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

Dezer dagen heeft de hertog van Argyll 
eene memorie gericht aan Lord Mayo, betref-
lende de Indische spoorwegen , voor welken aan
leg men het tot nu toe gevolgde stelsel afschaf
fen en een niet systeem in praktijk brengen zal. 
Tegen het oude stelsel toch rezen zoo vele en 
zulke belangrijke klachten, dnt het niet langer 
geacht werd houdbaar te wezen. Het Indische 
Gouvernement zal zich zelf bezig houden met 
den aanleg cu de exploitatie der spoorwegen, 
zoodat het over eenige jaren de grootste eigenaar 
ter wereld van spoorwegen zal zijn. Trouwens 
dc taak , die men zich ten doel heeft gesteld, 
overtreft hetgeen menige Staat kan doen. De 
aanleg van 10,000 mijlen spoorweg, die in den 
tijd van ongeveer dertig Jaren moeten voltooid 
wezen, en waarvoor eene som benoodigd is van 
£• 120,000,000, is inderdaad wel geschikt om 
ieder met verwondering en verbazing te vervul
len. Bovendien zal het Gouvernement de lijnen 
niet alleen doen leggen , maar, zooals reeds ge
zegd is , tevens exploiteer-en. Wanneer de lijnen 
successievelijk zullen gelegd zijn, zal de ex
ploitatie zoowel van deze nis van de oude lijnen 
aanvankelijk jaarlijks tien millioen pond sterling 
kosten, terwijl men berekent dat dit bedrag in 
tien jaren zal verdubbeld zijn. Het Gouverne
ment laadt dus eene onbegrijpelijk groote verant
woordelijkheid op zich; maar de Regeering ging 
cr toe over, omdat zij de overtuiging koesterde, 
dat Indië dringend behoefte heeft aan een uitge
breid spoorwegnet. 

Het voornaamste punt, dat in de memorie wordt 
behandeld, is dc richting der nieuwe lijnen, 
aangezien men tot de overtuiging is gekomen, 
dat dc thans reeds aungegevene richtingen eigen
lijk niet overeenkomen met de behoeften des 
lands. De lijnen toch kruisen zigzagsgewijze het 
Schiereiland; dc provinciën zijn onderling ver
bonden , zoo ook dc hoofdsteden, maar men heeft 
geene rekening gehouden met de commerciëele be
langen van de verschillende districten. In deze 
leemten zal u i e n thans trachten te voorzien. 

— § De Builder vermeldt, dat een huis van 
drie verdiepingen, achttien voeten op veertig , 
waarvoor 42350 baksteencn gemetseld werden, te 
Laucastnr (Pennsglvania), de vorige maand in 
negentien en een half uur gebouwd, en bewoond 
werd binnen drie dagen na den aanvang van 
den bouw. 

— § De Oostenrijksche fabriek van Stijnan-
staal, dat gezegd wordt gelijke waarde te heb
ben als het Zweedsche en veel goedkooper is , 
is op het punt eene-groote uitbreiding te onder
gaan, met het oog op een algemeen debiet op 
de Europeesche markt. 

— § Maidenhead stort de faecalo stoffen van 
zesduizend menschen in den Theems, en het 
grootste gedeelte van Londen gebruikt daarna dit 
water. En dan roemt men nog de zuivering van 
die rivier in den onnoozelen waan, dat zij stroom
opwaarts volkomen is, al moge zij ook beneden
waarts gebrekkig zijn. 

— § De onderzecsche kabel tusschen Peterhead, 
in Schotland, en Iggersund, in Noorwegen, is met 
goed gevolg gelegd geworden door den heer W. T. 
Henley, uit Noord-Woolwich, en vormt een der 
schakels van de groote Noordsche Telegraaf-Maat-
schappij. 

— § M e n is voornemens de uitwerking van 
moerassige dampen in Lincolnshire tegen te gaan 
door op groote schaal zonnebloemen aan te 
planten. 

— § Op verzoek van den maarschalk Vaillant 
heeft de luitenant-kolonel Weynaud aan do Fransche 
Academie vnu wetenschappen een verslag gezon
den van deu dood van kapitein Lacroix door een' 
bliksemstraal gedurende eene zware onweersbui, 
die den 7" Mei over de legerplaats van Chiilons 
losbrak. De clcctrische stroom schijnt tc zijn 
gegaan van een' der ijzeren ballen of knoppen 
op den top van de tent uuar het hoofd vau den 
kapitein, die op dat oogenblik een képi met me
talen versiersels droeg, vandaar naar de beurs 
in den broekzak, en eindelijk n a a r de ijzeren 
slaapstede, in welker nabijheid de kapitein La
croix stond. Dc dood schijnt niet pijnlijk te 
ziju geweest, maar volgens de lijkschouwing 
moet hij oogenblikkelijk hebben plaats gehad. 
Op hel voorhoofd v a n het slachtoffer w a s eene 
volmaakte afbeelding v a n een tentbeugel, zoo val

komen juist, dat men dacht, dat de kapitein 
door don heugel moest getroffen zijn geworden; 
deze werd echter in zulk een' staat gevonden, 
dat die onderstelling onmogelijk was. Tijdens 
het ongeluk viel de regen met stroomen neder. 

— § De onuitvoerbaarheid de wateren van het 
Bovenmeer met den Missisippi te vereenigen , ten 
einde te gemoet te komen aan de bezwaren bij 
laag water m die rivier gedurende hct droge 
jaargetijde, wordt aldus aangetoond in een' brief 
aan de Press (een Ameriknansch blad) door een 
ingenieur uit St.-Paul: »De oppervlakte van het 
Bovenmeer wordt geschat 600 tot 650 voeten 
hooger te liggen dan de zeespiegel, het meer 
St.-Croix 086 it 694 hooger dan de oceaan, de 
Missisippi to St.-Puul ongeveer 14 voeten hooger 
dan het meer St.-Croix, de mond van de Chip-
pewa-rivicr ongeveer 30 voeten lager dan het 
meer St.-Croix , en daarom moet het meer Pepin 
ongeveer veertig voeten hooger liggen dan het 
Bovenmeer." 

— Eiken dag schijnt er thans een prospectus 
het licht te zien voor het leggen van een tele
graafkabel tusschen de Oude en Nieuwe Wereld. 
De Amerikiiausclie bladen toch achten het hoogst 
waarschijnlijk, dat de pogingen zullen gelukken, 
om een kabel le leggen tusschen Amerika en 
Duitschland, terwijl de London Scotsman als 
zeker meldt dat er eene maatschappij zal gevormd 
worden, om een telegraafkabel te leggen tus
schen Schotland en New-York. 

— De Engelsche beeldhouwer Noble heeft op 
dit oogenblik een kolossaal standbeeld onderhan
den van Olivier Cromwell, dat in Manchester 
zal worden opgericht. 

— De lengte van de ijzeren en asphalt-buizen, 
sedert 1838 gelegd, voor de gasverlichting dei-
stad Parijs en hare voorsteden, is ongeveer 
1,200,000 meters. 

— Te Duisburg is (op 3 dezer) met groote 
plechtigheid de eerste steen gelegd van het ge
denkteeken, aldaar opterichten ter eere van den 
grooten Duitschen geograaf, Gerard Mercator. 

— In de jaarlijksche algemeene vergadering 
van aandeelhouders der Suez-kunual-niaatschappij, 
Maandag te Parijs gehouden , heelt de directeur-
de Lesseps, na eene uiteenzetting van den slaat 
der werken, gezegd, dat hetgeen nog daaraan 
te doen bleet, in October dezes jaars voltooid 
zou zijn, en dat alzoo de openstelling van het ka
naal voor de groote scheepvaart op den l"d»" 
November dezes jaars is bepaald. 

Daarbij herinnerde hij, dat de eerste spade
steek voor de doorgraving der landengte van 
Suez den 25'tcn April 1859 was gedaan. Hij 
deed verder opmerken, dat de waarde van de 
aandeelen der maatschappij door de beurslieden 
thans boven den prijs van uitgifte wordt geschat; 
dat het werk met het oorspronkelijk kapitaal van 
200 millioen franken, met eene leening van 100 
millioen franken en met eene, vooral aan de Egyp
tische Regeering te danken, bate van 150 milli
oen volbracht is en dat er een reservefonds in 
kas blijft. 

Ten slotte zijn de handelingen, rapporten en 
voorstellen van het bestuur door de aandeelhou
ders goedgekeurd en is het gemagtigd om zich 
eene som van 30 millioen franken te verschaffen 
door het te gelde maken eener bate , die het on
langs door eene nadere overeenkomst niet den 
Onderkoning van Egypte heeft verkregen. De 
dien ten gevolge uit te geven bons zijn aau de 
aandeelhouders voorbehouden cn vooreerst enkel 
voor hen verkrijgbaar gesteld. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. M. de Koning heeft bij 
besluit van 18 Juli 1869, n". 17, bewilliging ver
leend op het bij het verzoekschrift van den heer 
W. 11. van Meukeren, notaris to Rotterdam, c. s., 
uitmakende de directie der te Rotterdam te ves
tigen naamlooze vennootschap de Noord-Bra-
bantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, overge
legd authentiek afschrift der akte van oprichting 
van even gemelde naamlooze vennootschap. 

— Z. M. de Koning heeft goedgevonden dat, 
te rekenen van den 1*"* Januari 1870, de admi
nistratie van den Rijkstelegraaf en de behandeling 
der zaken die de telegrafie iu hct algemeen be
treffen, van het Departement van Binnenl. Zaken 
overgebracht wordt naar het Departement van 
Financiën. 

— Bij beschikking van den 30><"> Juli 1809, 
12 u ' nfd., is de termijn voor het in werking bren
gen van den stoombootdienst tusschen Lemmer 
en Amsterdam, waarvoor onlangs vergunning werd 
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verleend aan A. Beekkerk Postma te Lemmer, 
verlengd tot 30 Januari 1870. 

— Door den minister van binnenl. zaken is 
aangewezen ter vervulling van de functiën van 
secretaris vai de hoofdjury van de internationale 
tentoonstelling de heer mr. F. II. van Notten, 
advocaat te Amsterdam. 

— Binnen korten tijd zal het sedert lang han
gende vraagstuk tot verbetering van ons riool
stelsel bij den Raad in behandeling worden ge
bracht. Tal van stukken waren daaromtrent 
ingekomen, het eene om zich eenvoudig tot de 
toepassing van een desinfectiestelsel tc bepalen; 
het ander weder om proeven te nemen met een 
nieuw rioolstelsel, volgens de denkbeelden van 
den heer Suvern te Halle; een derde weder om 
Liernur's stelsel toe te passen; terwijl bovendien 
nog steeds hangende is een door den gemeente-
architect ontworpen stelsel. Omtrent al die stuk
ken hebben Burg. cn Weth. thans een praead-
vies uitgebracht, waarvan de slotsom is , dal. den 
Raad wordt voorgesteld: 1". den heer Dr. Vcrwey 
te melden, dat men met genoegen het nemen 
eener proef met het desinfectiestelsel van den 
heer L . Verstraet, te Parijs, zal zien en daar
voor aanwijst de putten bij de Oranje-kazerne; 
maar dat men nu reeds moet opmerken, dat de 
toepassing van het stelsel alhier geene belang
rijke uitkomsten opleveren, wegens de gesteld
heid der putten; 2". hier geen proef tc nemen 
met het stelsel Loiseau en omtrent de invoering 
van dat stelsel eene beslissing aan te houden tot 
na het eindigen van het contract met de aanne
mers tot het ophalen van vuil, waarin het ledi
gen der beerputten begrepen is; 3". het nemen 
eener proef met de methode tot desinfectie der 
riolen van Suvern, wegens de plaatselijke gesteld
heid dezer gemeente, achterwege te laten, en 
4 0 . af te wijzen de adressen tot invoering van 
het stelsel Liernur. 

Amsterdam. De internationale tentoonstel
ling te Amsterdam wordt dagelijks gemiddeld 
door 9000 personen bezocht. 

De Jury heeft een begin gemaakt met hare 
werkzaamheden, en reeds zijn de meeste buiten-
landsche leden aangekomen. 

— De jury der internationale tentoonstelling 
alhier, heeft zich voor de verschillende klassen als 
volgt, geconstitueerd: 

Klasse I. Woningen. De heeren Cohen, pres.: 
kapt.Dashwood, vice-pres.; Mondron, rapporteur; 
Berger, seer.; David, Smidt van Gelder, Veth, 
Ridder von Wertheim; plaatsvervangers de hee
ren Chapon, Worlizek. 

Klasse II. Meubelen. De heeren Tetterode, 
pres.; Aimé Girard, vice-pres.; dr. Rose , rap
porteur; O. de Kerchove de Denterghcm, secr.; 
Hermans, Johnson, Ridder von Liebig, Stopwas
ser; plaatsvervangers de heeren M. Ed. Kanitz, Mour-
ceau, Serrurier. 

Klasse III. Kleederen. De heeren Grön, pres.; 
Kruseman Aretz, vice-pres.; Carcenac, rappor
teur; Al . Wolff, secr.; L.d'Adrimont, Eigeman, 
Simmond9, Strakosch; plaatsvervangers de hee
ren: Grasveld, Duvellcroy, Worlizek. 

Klasse IV. Voeding. Raeymaeckers, pres.: 
Gilka, vice-pres.; dr. Mouton, rapporteur; dr. Vro-
l ik , secr.; dr. Gunning, Halphen, Simmonds, 
Strakosch; plaatsvervanger de heer Ed. Kanitz. 

Klasse V. Werktuigen. De HH. De Chevalier 
de Wertheim, pres.; Martelet, vice-pres.; J. Gil • 
Ion, rapporteur; J. van den Wall Bake, secret.; 
Buddingh, Dr. Grothe, Hartsen, Jensen ; plaats
vervanger de Heer M. Ed. Kanitz. 

Klasse VI. Onderwijs. Baron de Watteville, 
pres.; A. v. Camp, vice-pres.; Dr. Kreenen, rap
porteur ; Dr; v. Oven, secr.; Hodgson Pratt, 
Dr. Rive, Strackee , Ridder von Wertheim ; plaats
vervangers de HH. Bauernschmidt; Bract v. Ucber-
feldt; Armand Desmarcsq. 

Klasse VII. Arbeiders-verceniging. De HH. Hovell 
Thurlow, president; Donnat, vice-president; 
Clerfeyt, rapporteur; Pfaff, secretaris; David, 
Baron Mackay, Muller, Ridder von Wertheim; 
plaatsvervangers de HH. Morillot; Pareau, Pier-
son en Dr. Sax. 

Le iden . Tot Hoofdopzichter van Rijnland word 
in de vereenigde vergadering van 31 Juli j . 1. 
benoemd de heer P. Maas Geesteranus, civiel-
ingenieur te Almelo. 

Naar men verneemt bestond de voordracht van 
Dijkgraaf en Hoogheemraden uit de heeren G. A. 
de Geus, opzichter van Rijnland te Leiden en 
P. Maas Geesteranus, welke laatste daarop was 
gebracht met 4 stemmen, tegenover 3 op den 

heer A. L . van Gendt, Bouw- en Werktuigkun
dige 2 d t klasse bij de Staatsspoorwegen te Alkmaar. 

Dordrecht , 29 Juli. De gemeenteraad heeft 
in zijne zitting van heden, ten aanzien der gas
verlichting binnen deze gemeente , met eenparige 
stemmen besloten: «. Om dc adressanten Van 
dor Made en Van Breda te kennen te geven, dat 
het belang der gemeente vordert: lo. om de 
overeenkomst met de tegenwoordige concessiona
rissen niet te verlengen , en 2 0. om geen gebruik 
tc maken van het recht, tot overneming der fa
briek , volgens art. 0 der concessie aan het ge
meentebestuur toegekend; b. om Burgemeester 
cn Wethouders uit te noodigen zoo spoedig mo
gelijk nadere voorstellen aan den Raad te doen, 
opdat bij expiratie der loopende concessie in dc 
verlichting op andere wijze behoorlijk worde voor
zien. 

Advertentiën. 

A a n b e s t e d i n g v a n R i o o l w e r k e n 

te MIDDELBURG. 
H E T GEMEENTEBESTUUR V A N MIDDKLBUllG 

zal Maandag den 10 Augustus 1809, 's namid
dags ten één ure, bij enkele inschrijving, aan
besteden : 

Het maken van eenige werken 
nabij den ouden Arnemuidschen 
weg, i n verband met de verande
r ing van het rioolstelsel dier ge
meente, bestaande i n : 

1». den O N D E R B O U W van eene B A S 
C U L E B R U G ; 

2». het B O U W E N v a n een V E R V E R -
S C H I N G S - D U I K E R ; 

3». het A A N L E G G E N v a n een G E M E T -
S E L D E N V E R G A A R B A K met A P -
V O E R R I O O L enz. 

De voorwaarden dier aanbesteding zijn op franco 
aanvraag bij den Gemeente-Bouwmeester verkrijg
baar, tegen betaling van ƒ0.50 en aftrekken der 
drie daartoe behoorende Teekeningen tegen f 3. 

Hot Gemeentebestuur voornoemd, 
BIJLEVELD VAN SËROOSKERKE, 

Burgemeester. 
G. N . DE STOPPELAAR, 

Secretaris. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER nEn GEMEENTE ARN

HEM, zal Woensdag 18 Augustus 1869, ten één 
ure, in het openbaar ten Raadhuize aanbesteden: 

lo. Het G R A V E N en M E T S E L E N 
v a n twee dubbele en zes enkele G R A F 
K E L D E R S op de 3de Afdeeling der 
Algemeene Begraafplaats. 

2o. Het I N R I G T E N voor W O N I N G 
en B U R E A U voor den Commissaris 
v a n Pol i t ie van een gebouw aan de 
Bovenbeek. 

3 0 . Het B O U W E N v a n eene M U Z I J K -
T E N T i n het Park Mus i s Sacrum. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

OPZIGTER. 
Een JONGMENSCH, bekend met de beginselen 

der Burgerlijke- en Waterbouwkunde en met de 
Moderne Talen, zag zich gaarne geplaatst als 
Opzigter of Teekenaar bij een of under
work. Reeds verscheidene jaren bij den Water
staat werkzaam, kan hij daarvan do noodige ge
tuigschriften overleggen. 

Adres: aan het bureau dezer courant onder 
letter x. + ij. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 2'/, tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan cn bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , le Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen hij den Architect ALB. 
NIJLAND, Kromme Nieuwcgraclit te Utrecht. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , I>E G E N I E , D E N A A N I . E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B o 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. 

PORTLAND CEMENT 
vnn dc Roeren DIJCKERIIOFF & 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 & C°. te Ehren-
felri bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Hoeren V1LLEROY & 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 van T E R R A 
C O T T A en Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds le bekomen bij den Agent 

JAS VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de hommers 9 en 
10 van 1869. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
V A N 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Let te rs , gegoten en gedreven , Z i n 
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen, Consoles, Falbala 's , Balusters, 
Vent i la tors , K r u i z e n voor Kerken enGraf-
teekens, A l o ë s , Paardenkoppen en vérder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Z i n k voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & POEIÏSC/E.7 tc Düsseldorf, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, cnz. enz. met G A R A N T I E . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANT1E, 

bij GEBR". B. POT, te Elshout a/d. Kinderdijk, 
bij wie reeds AOO roeden gemaakt zijn vnn verschillende lengten 

tot 109 Amst. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C«. te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

BEHOORENDE B U 

DE OPMERKER 
van ZATERDAG 7 Augustus 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 9 Ang. 
's-Hage, ten 11'/, ure, aan het prov. bestuur: 

het onderhouden vun de Rijks rivier- en oever-
werken, gelegen in de rivieren de Nieuwe Maas, 
het Scheur, den Hartel en het Spui, in de pro
vincie Zuidholland, ingaande met den dag van 
de goedkeuring dor aanbesteding en eindigende 
den 30 Juni 1870. 

Barneveld, ten 2 ure, in het Nutsgebouw : 
het bouwen eener nieuwe pastorie. 

Enschedé , ten 3 ure, bij II. Amelink: het 
bouwen van een woonhuis, met bergplaats, voor 
J. H. van Westendorp. 

Dinsdag, 10 Aug. 
Utrecht. ten 10 ure, in het gebouw voor 

kunsten en wetenschappen : lo . het verbeteren 
van het fort bij Jutphnas; en 2o. het verbeteren 
dar aarde- en metselwerken van het fort aan de 
Blaauwkapel. 

Vlaardingen, ten 12 ure, in het koffijhuis 
ode Hollandsche tuin : het leveren van eene di
recteurswoning , eene boekhouders- en portiers
woning, zestien arbeiderswoningen, eenige lood
sen , taanderij, cnz. ten behoeve van de 's-Gra-
venhuagsche Maatschappij van Zecvisscherij «recht 
door zee", gevestigd te Vlaardingen. 

Botterdam, ten 2 ure, in een der lokalen 
van het voormalige Instituut Stadwijk , aan den 
Oostsingel: het bouwen van een .veilingslokaal 
en ccn lokaal tot tooning van monsters en an
dere roerende goederen. 

Bnanteer, (Friesland), ten huize vnn den 
kerkvoogd K. S. Elzinga: het bouwen eener 
nieuwe pastorie voor de Herv. gemeente aldaar. 

Woensdag, 11 Ang. 
Capelle a/d Use l , ten 10 ure, ten huize 

van J . Noorlander: het maken van een woon
huis met broodbakkerij en schuur annex, met 
de daarvoor benoodigde materialen, aan dc bin
nenzijde van Schielandsch Hoogen Zeedijk. 

's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het herstellen en verbeteren der 
telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg tusschen 
Amsterdam en Utrecht, Utrecht en Arnhem cn 
Utrecht en Rotterdam, in drie perceelen. 

Donderdag, 12 Aug. 
Wonseradeel, (Friesland), ten 11 ure, op 

het raadhuis: het maken van een grintweg van 
af de brug over de Zeevaartsdijk even bezuiden 
Makkum , tot in het dorp Idsegahuizcn. 

Haarlem, ten 2 ure, op het raadhuis: het 
maken van eene beschoeiing langs de Westzijde 
van het Ziüder-Buitcnspaarne. 

Vrijdag, 13 Aug. 
's-Hertogenbosoh, ten 10', ure, aan het 

prov. gouvernement: lo . het onderhoud van den 
provincialen weg van Helvoirt naar Nicuwkuik , 
ingaande den 1 September 1869 en eindigende 
den 31 December 1870; 2o. het uitvoeren van 
buitengewone bestratingen op dc provinciale we
gen van de Drie Hoefijzers naar Klundert, als
mede op den weg van den eersten zijtak van 
den grooten weg der 1 e klasse , No. 3, onder 
Oudenbosch naar Zondert, in twee perceelen. 

Arnhem , ten 12 ure, aan het prov. be
stuur: de aanleg van een telegraaflijn met één 
draad tusschen Doesburgh en de telegraaflijn 
langs den Staatsspoorweg bij Dieren. 

Maandag, 16 Ang. 
Middelburg, ten 1 ure, op het raadhuis: 

het maken van eenige werken nabij den Ouden 
Arnemuidschen weg, in verband met de veran
dering van het rioolstelsel dier gemeente, be
staande in : lo . den onderbouw van eene bascule 
brug: 2o. het bouwen van oen ververschingsdui-
ker; .'to. het aanleggen van een gemetseldcn ver
gaarbak mot afvoei riool, enz. 

Dinsdag, 17 Aug. 
Finsterwold, ten 3 ure, bij W. Nieborg: 

het leggen van kunstwegen in den Rciderwol-
der poldor, ter lengte van 11,000 ellen, in één 
perceel. 

Woensdag, 18 Ang. 
Pijnackerk, ten 12 ure, door dc gemeente

besturen van Vrijenban en Pijnacker: het be
grinden der wegen in die gemeenten vun nf de 
stad Delft tot de nieuw begrindc wegen, onder 
de gemeente Zegwaart, ter gezamenlijke lengte 
van 8500 motors, niet eenige daarin liggende 
kunstwerken. 

Arnhem, ten 1 ure, ten raadhuize: lo. het 
graven cn metselen van twee dubbele en zes en
kele grafkelders op de 3de afdeeling der alge
meene begraafplaats; 2o. het inrichten voor wo
ning cn bureau voor den Commissaris van politie 
van een gebouw aan de Bovenbeek; 3o. het 
bouwen van eene muziektent in het park Musis-
Sacrum. 

Donderdag, 19 Aug. 
Haarlem, ten 2'/, ure, aan het prov. be

stuur : het vernieuwen van beschoeiingen langs-
en het verdiepen van dc haven op het eiland 
Marken. 

Maandag, 23 Aug. 
Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur : de uitvoering van de vereischte vernieuw
ingen en herstellingen aan de Rijks-rivierwcrken 
langs dc Maas in dit gewest, met het onderhoud 
daarvan tot uit. Juli 1870; in twee perceelen. 

Donderdag, 26 Ang. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken der buitenhaven bin
nendijks te Vlissingen, met daar langs strek
kende bazaltkadcn en verdedigingswerken cn van 
een gedeelte van het stations- en hnvenemplace-
ment, benevens het leveren en stellen van twee 
duc-d'alvcn nabij de dubbele schutsluis aldaar. 

Afloop van aanbestedingen. 

Leeuwarden, 23 Juli: het doen van eenig 
buitengewoon werk aan den grooten rijksweg 
Leeuwarden — Marssum —'t Bildt; aangenomen 
door B. Pieterson , te Leeuwarden , voor f4875. 

Wierden, 27 Juli : den aanleg van den 
kunstweg Wierden—Enter; ingekomen 3 biljet
ten als: B. A. Wiegeling, te Groenlo, voor 
f 18,949; E. van Eerden, te Aalten , voor 
f 19,980 cn D Gielcn, te Hengelo, voor fi 9,459. 
Het werk is niet gegund. 

Appelscha. 27 Juli: dc verlenging der vaart 
in de vcenen van Fochteloo; aangenomen door 
dc hoeren W. A. van der Sluis, te Appelscha, 
en S. Postbumn Ezn. tc Oostcrwolde, voor 
./ 9,400. 

Wijk bij Duurstede, 28 Jul i : het bouwen 
van ccn hoerenhuis en remise; ingekomen 12 
inschrijvingsbiljctten, als: E. Rijnfrank, te 
Utrecht, / 35,900; G. Bocschoten, te Wyk bij 
Duurstede, f 32,975; II. Heuvels, tc Arnhem , 
f 32,480 ; C. Bosman , idem , f 28,914; G. van 
Berkum, idem, f 28,850; W. dc Bruün, te 
Wijk bij Duurstede, f 28,850 ; II. G. Waanders, 

te Tiel , f 28,649 ; F. J. Gerritsen, te Doorn, 
f 28,117; F. W. van Vloten, te Utrecht, 
/ 27,589; A. C. Vink, idem, ƒ 27,170; J. Ster-
kenburg, te Amerongen, / 26,483; J. A . van 
Straaten, te Utrecht, f 26,398. Het werk is aan 
den laagsten inschrijver gegund. 

' • -Hage, 29 Ju l i : het keepen en karboni-
seeren van 40 eikenhouten wissels, met bijbe-
hoorende 200 eikenhouten wisseldwarsliggers, 
op de stapelplaatsen te Dubbeldam. Van de vier 
inschrijvingsbiljetten was het minste dat van den 
heer .1. J. van der Eeerde Pzn., te Boxtel, voor 
ƒ 940. 

Haarlem, 29 Jul i : lo . het aanleggen van 3 
rijzen hoofden op het noorderstrand van het eiland 
Vlieland, minste inschrijver W. A. Swets, te 
Hnrdinxveld , voor f 13,309; 2o. het uitvoeren 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de kerk der Hervormde gemeente te Blaricum, 
minste der drie inschrijvers, P. van Wessum, te 
Naarden, voor ƒ 5397; 3o. door het bestuur 
van den Hondshossche te Alkmaar: a. eenige 
herstellingen cn het driejarig onderhoud van de 
sluis te Zaandam, J. de Graaf, te Alkmaar, 
voor f 2590; b. de levering van bazaltsteen, 
P. Langeveld Pz., te Hnrdinxveld, voor/'11,687; 
c. de levering van lijsmaterialen : L . A. van 
Haaften, te Sliedrecht, ƒ 3090; en d. de leve
ring van palen: B. H. Clerx , te Boxtel, voor 
ƒ 2520. 

Nanrdem, 30 Juli: het bouwen van een 
woonhuis op het landgoed Zandbergen: P. N . 
Wolff, te Amsterdam, f 16,600; van Staa en 
Fobbe , idem , f 16,500; C. C. van der Heide, 
idem, f 16,320; W. D. van Mourik, te Drumpt, 
f 14,948; A. E. Nijkerk, te Naarden, f 13,990; 
T. B. Vrakking, te Bussum , f 13,990; D. R. 
van Dartelen, tc Amsterdam, f 13,800; J. van 
Vugt, te Naarden, ƒ 13,770; J. D.Hufen, idem, 
f 13,540 ; T. Roeten, idem, ƒ 13,537; W.Roest, 
te Amsterdam, f 13,431 ; C. Verhaar, te Naar
den , f 13,289; J. Heijink, te Amsterdam, 
f 12,900; W. Kampschreur, te Amersfoort, 
f 12,480; P. van Wettum, te Naarden, fi 2,250; 
B. van Rhijn, te Naarden, f 11,549; C. L. Hei
jink , te Amsterdam, f 11,440. 

's-Hage, 30 Ju l i : lo . het maken eener 
bascule brug over de Zuidoost-Singelgracht, het 
dempen eener sloot en dc verder daarbij behoo
rende werken. Daarvoor waren negen biljetten 
ingekomen. Minste inschrijver was de heer van 
Malscm , aldaar, voor f 13,100; 2o. het dempen 
eener sloot langs het hofje »de Nijverheid" en 
de daaraan verbonden werken. Voor deze be
steding waren acht biljetten ingekomen. Minste 
inschrijver was dc heer Kasper, aldaar, voor 
ƒ 2990. 

Leeuwarden. 31 Juli: het dempen der 
gracht van de Groote Kerkstraat tot de Lan-
gepijp, benevens het maken van de noodige 
riolen en waterputten, het bestraten van het 
tc dempen gedeelte en verdere werken. Aan
nemers zijn geworden G. Bekhuis en A. J. Fed-
dema, aldaar , voor f 24,321. 

Amsterdam, 2 Aug.: het uitvoeren van 
herstellingen en voorzieningen van eenige stations
inrichtingen op den Noord-Hollnndschen Staats
spoorweg. Aangenomen door de heeren Gebrs. 
Moorman , te Nieuwe Diep, voor ƒ 2223. 

'a-Bosch, 2 Aug.: de ijzeren bovenbouw dei-
brug over dc stads vestingwerken, in den 
nieuwen toegang tot het stationsgebouw van 
den Staatsspoorweg; aangenomen door de gzer-
gieterij »de Prins van Oranje" te 's-Hage, voor 
f 17,440. 

Uitgegeven te ilrnnem bjj D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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CHARLES CLÉMENT EN BEULÉ OVER 
DORISCH EN JONISCH. 

II. 

(Vervolg en slot van n». 31). 
Dc geilenkstukken vnn de Jonische orde, die 

tot het oudere tijdvak hehooren en genoeg be
waard zijn gebleven, om al dc gegevens dezer 
soort van bouwkunde Ie leveren , zijn zeer zeld
zaam , of liever, zij bestaan niet, zoodat de 
heer Beulé er de wetten van vaststelt dooi
den tempel van Minerva Aptera, gesticht in 
het begin der eeuw van Perikles, tc bcstu-
deeren. Het kontrast met de Dorische orde is 
zoo groot mogelijk ; in plaats van kracht, van 
eenvoud, van strenge grootheid is alles sierlijk
heid , losheid, saaingcsteldc vormen, bevallig
heid. De zuilen zijn slank cu staan zeer wijd 
uit elkander: zij hebben ongeveer acht middellij
nen hoogte en de onderlinge afstand Tan de ko
lommen is twee middellijnen en zelfs iwce cn 
eene halve. De basis, in plaats van krachtig 
cn eenvoudig in den grond te drukken , rust op 
verscheidene randlijsten, die de uitwerking dei-
plooien van cen kussen doen cn aan de kolom 
meer hoogte cn een' schijnbaar vcerkrachtigen 
grondslag geven. De platte cannelures zijn hol
ler en afgerond aan de kruin en de basis. Dc 
dekplaat van het kapiteel is zeer dun , de archi
traaf heeft een lichter aanzien door indcelingen 
en versieringen , de zuil is gekroond met eieren, 
bladeren, paarlstavcn ; dc volute bootst, volgens 
Vitruvius, de haarlokken na, die het hoofd van 
cene vrouw omgolvcn. liet fries heeft noch 
triglyphcn noch metopen meer; het is een een
voudige band, glad of versierd met schilder- of 
beeldhouwwerk. De kroonlijst vertoont noch mu-
tulen noch bouten meer cn het entablement is 
slechts beschermd door cen' geringen vooruit
sprong. De heer Beulé besluit dit gedeelte vau 
zijn bock met de volgende schoone bladzijde, 
waarin hij cene vergelijking trekt tusschen de 
twee orden: 

»In hare naaktheid legt de Dorische orde hare 
meest inwendige samenstelling, haar geraamte, 
hare banden bloot, gelijk dc beeldhouwkunst van 
Phidias het uitkomen van dc beenderen en van 
de spieren doet zien. De Jonische orde doet al 
die scherpe trekken verdwijnen, zij spreidt over 
haar geraamte mollige, elfenc, harmonieuse vor
men uit gelijk de beeldhouwkunst van Praxiteles. 
De Theseus in het fronton van het Parthenon cn 
dc Faunus of Boschgod van het Kapitool zijn twee 
uitingen vnu de beeldhouwkunst, waai mede ik 
twee niet minder verschillende uitingen van de 
houwkunst, het Dorisch en het .Ionisch, zou ver
gelijken. Geene balken meer, geene spijkers 
meer, geene lijsten , die dc verschillende deelen 
van het gebouw scherp afscheiden , geene kantige 
ribben, geene vierkant bekapte platte vlakken, 
geene stoutmoedige eenvoudigheid meer. 

Alles loopt zacht uit cn wordt minder scherp; 
men brengt stuunscls, veerkrachtige , afgeronde 
tusschenstukken aan , men bedekt den weder
stand, men verbergt de kracht, ja zelfs de 
hechtheid onder de versieringen, In een woord, 
het beginsel van het Jonisch is te verschillen 
van het Dorisch. 

Z a t e r d a g 1 4 A u g u s t u s 1 8 6 9 . 

-I iwlanks mij zeiven laat ik mij vergelijkingen 
ontvallen , die de twee orden gelijk stellen met 
de twee seksen; het is dan ook beter ronduit 
cene nieeuing uit tc drukken, die tot hare recht
vaardiging de goedkeuring ondervindt van de 
oude bouwkundigen. Ik zal daarom na hen her
halen , dat het Dorisch het beginsel van den 
man, het mannelijk beginsel, de mannelijke orde 
is, het Jonisch het beginsel van di vrouw , het 
vrouwelijk beginsel, de vrouwelijke orde. En 
waarom niet ? Wij hebben toch gezien, dat de 
bouwkunst, die groote kunst, die sche|it, inaar 
niets schijnt na te bootsen, toch noodwendig had 
moeten beginnen met rondom zich in de bewerk
tuigde of onbowerktuigde natuur, in den mensch 
of in de voortbrengselen van 's menschen hand 
hare elementen voor nabootsing tc zoeken : ele
menten, die in het afgetrokkene worden be
schouwd , van natuur veranderen, vervormd en 
geïdealiseerd worden, maar niettemin door de 
ervaring zijn geleverd gowc. ion. Het beginsel, 
dat deze gelijkstelling leidt en bezielt, is weder
om dc ervaring. Het is de behoefte aan gelijk
stelling , aan assimilatie, die deze gewoonten 
van den geest verklaart. De mensch brengt al
les tot zich zelven terug ; met zijne kortzichtig
heid kan hij niet verder reiken dan de werke
lijke wereld cu meet daarmede alle dingen af. 
De heidensche oudheid , vertegenwoordigd dooi
de grootste geesten , heeft aan de goden geene 
andere gedaante kunnen geven dan de mensche-
lijkc of dierlijke. Zelfs Raphael en Michael An-
gelo, geschraagd door het christelijk geloof, 
hebben slechts de Godheid kunnen schilderen 
naar het beeld van den mensch. 

«Gelijk wij aan den eenen kant in den man 
de stuikte zien , krachtige en forsche vormen, 
een' eenvoud, die niet schroomt zich naakt te 
vertoonen, het uitsteken van dc beenderen en de 
werking van de spieren, die met stoutheid wor
den blootgelegd, cn aan den anderen kant in de 
vrouw de fijne zwakheid, rijzige afmetingen, de 
bevalligheid, vormen , die men omsluiert en die 
zelven dc meest ideale sluier van het menschc-
lijk geraamte zijn, eene volmaaktheid , die den 
tooi liel' heeft en hem uitlokt, — eveneens is dc 
Dorische bouwkunde streng, grootsch, krachtig 
in de kalme macht, die zij overal ten toon spreidt; 
in één woord zij is mannelijk, het beginsel van 
den man. Daarentegen is de Jonische, teedere 
bouwkunst, die hare inwendige samenstelling 
verbergt, die naar buiten over al hare leden 
slechts harmonieuse omtrekken , losse en luchtig 
versierde oppervlakten voortbrengt, die zich met 
lij ii.- schilderwerken bedekt, die hare marmeren 
kapiteelen mot bloemkransen van verguld brons 
omhangt, bare zolderingen met gouden sterren, 
hare geschilderde vlakken met edelgesteenten be
zaait, — hut beginsel van de vrouw, dat is te 
zeggen van wat het incest op den man gelijkt 
en tovens het meest van hem verschilt. 

«Dit zijn geene fijn gesponnen redeneeringen 
of ijdelu fantazieën; het zijn zelfs geene lichtge-
louvl.e toelichtingen op een tekst van Vitruvius, 
die in al onze bouwkundige scholen zeer gezien 
is. Ik geloof door deze ontleding den bodem 
van de Gricksche kunst eu van de menschheid 
zelve te raken. De incnsch vindt zich overal te
rug; dc uitwendige wereld is voor hem eene 

P R I J S D E R A D V E R T E N T I Ë N . 
V a n een t o t vijf g e w o n e r e g e l s ƒ 1 . - e u v o o r e i k e n 

r e g e l m e e r ƒ - . 2 0 . G r o o t e l e t t e r s w o r d e n b e r e k e n d n a a r 
d c r u i m t e d i e z i j b e s l a a n . B o v e u d i e u w o r d t b y e l k e 
a d v e r t e n t i e 1 0 c e u t s v o o r e e n e x e m p l a a r d e r c o u r a n t 
b e t a a l d . — A b l i o n u c i i i e i i t c n v o o r 2 5 0 , 5 0 0 e u 1 0 0 0 
r e g e l s p e r j a a r g a n g w o r d e n t e g e u v e r m i n d e r d e n p r y s 
a a n g e n o m e n . 

kamer, behangen met spiegels; hij kan zich niet 
van zich zelven losmaken. Dat is de verklaring 
van de twee bouwstijlen." 

Dc gedenkteekenen van de beeldhouwkunst ge
durende de twee eeuwen , die het groote tijdvak 
voorafgingen, zijn veel zeldzamer en twijfelach
tiger dan die van de bouwkunst. Maar, voor 
zoover men er over kan oordeelen , schrijdt zij, 
gelijk hare oudere zuster, stap voor stap, door 
aanhoudende vorderingen, naar de volmaaktheid 
voort. Ook daar zijn de Grieken, begonnen mot 
nabootsing, maar, gelijk de heer Beulé zegt, 
in afwijking van de andere volken dor oudheid 
hebben zij slechts lessen ontvangen, om tegen 
hunne meesters te reageeren, hunne modellen te 
evenaren, ze voorbij te streven en op hunne 
beurt onvergelijkelijke modellen voort tc bren
gen. Zij hebben de kunst niet uitgevonden, zij 
hebben de schoonheid uitgevonden. De kunste
naars van Kgypte of Assyrië hadden sterke, 
godsdienstige, aangrijpende indrukken verwekt, 
maar zij hadden niet die hoogere beginselen be
reikt, die de gedachte van den mensch doen 
stijgen tot de goddelijke grondvormen en hem in 
staat stellen het schoone te aanschouwen van 
aangezicht tot aangezicht. 

Het Grieksche volk was vooral godsdienstig. 
De godenleer bezielt zijne dichters en kunste
naars; de goden treden tusschen beide in al de 
handelingen van het openbare en bijzondere le
ven ; zij zijn tegenwoordig bij den huiselijken 
haard en op de slagvelden; zij zitten werkzaam 
voor bij de lotsbeschikking van de menschen. 
In deze alles hehcerschende gedachte en in de 
zeldzame plastische gaven van de Helleensche 
bevolking moet men de eerste wet zoeken, die 
zich later niet meer bepaalde tot het geven van 
een' merkbaren vorm aan de godsdienstige denk
beelden , maar een onafhankelijk aanzijn verkreeg. 
De voorgangers van Phidias waren, gelijk de 
eerste kunstenaars van de Renaissance, vooral 
de medewerkers van den priester; zij zochten 
in de figuurlijke voorstellingen slechts de god
heid te verhellen. De priester, de dichter, 
de kunstenaar gingen hand aan hand aan het 
hoofd van de beschaving en wedijverden met elk
ander, om den eerdienst met praal te omgeven, 
om de godsdienstige idee met al de betoovering 
van de verbeelding en de beeltenissen van dc 
goden met schoonheid te hcklceden. Vandaar 
het priesterlijk karakter van dc eerste gedenk
stukken der beeldende kunst eu die traditioueclc 
gegevens, waarvan de Gricksche beeldhouwkunst 
zich slechts langzamerhand hoeft losgemaakt. (') 
De schrijvers doen de eerste standbeelden op
klimmen tot Dedalus, maar met hem bevinden 
wij ons nog in den tijd van de fabelen. Het 
ziju, schijnt het, de beeldhouwers van Samos 
en van Ohio, die het eerst het brons cn het 
marmer bewerkten, aan hunne voorstellingen 

(*) M e n z a l o m t r e n t d i t o n d e r w e r p v a n d e o u d s t e G r i e k 
s c h e k u n s t c e n e z c o r g e l e e r d e c u z e e r b e l a n g w e k k e n d e ver
handeling v u u l.eun H c u z e y k u u u c u l e z c u : F Exaltation de 
la Fleur, e e u G r i e k s c h b u s - r c l i o f v a n d e n o u d s t e n s t i j l , 
g e v o u d e n t c P h a r s a l u s . ( Z y ' , d i e d i t b o c k u i e t o u d e r b u n 
b e r e i k h e b b e u , m a a r z i c h t o e g a n g w e t e n t c v e r s c h u i l e n t o t 
e e n e g r o o t e b i b l i o t h e e k , k u u u e n d e v e r h a n d e l i n g i e e r e u 
k u n n e n u i t c e n ' d e r l u a t s t e j a a r g n n g e u v u u h e t Journal 
des Stnjants.) 

R. v. E, 
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een meer bepaald karakter van kunst gaven, en 
de nabijheid van Azië, welks beschaving zeker 
ouder is dan die van Griekenland, zet aan deze 
overlevering waarschijnlijkheid bij. De heer Beulé 
heeft met de meeste zorg in zijn boek mOver de 
Grieksche kunst vóór Perikles" alles bijeenge
bracht , wat men over de oudste meesters van 
Korinthe, van Sicyon, van Argus, van Sparta, van 
de oude Attische school weet, en hij besluit met 
een uitvoerig hoofdstuk over de Dorische school 
van Aegina. Hier bevinden wij ons werkelijk in 
de geschiedenis. De bewonderenswaardige fron
tons aan den tempel van den Panhellenischen 
Jupiter, die bewaard worden in de Glyptotheek 
te Munchen, zijn bij ieder bekend , altnans door 
de afgietsels. 

Ziedaar het Dorisch realisme in al zijne kracht! 
Die zinnebeeldige figuren, zonder verscheiden
heid en zonder persoonlijke uitdrukking, eerder 
waar dan schoon, stevig, zwaar, vast staande, 
maar vierkant, zonder buigzaamheid , zonder de
tails , met te forsche hoofden en rompen, inet 
juiste en afgemetene bewegingen, maar stijf en 
hoekig, vertegenwoordigen zeer goed dat Do
rische ideaal, dat zoolang stand hield in dat 
kleine, zoo nabij Athene gelegene eiland tot het 
oogenblik, waarop Phidias, Dorisch door zijne 
opvoeding, maar .Ionisch door zijne geboorte en 
door zijn genie, de verdiensten van de beide 
scholen in zich opnam en daardoor de incarnatie, 
de belichaming zelve van de beeldhouwkunst 
werd ( C H A R L E S C L E M E N T ) . 

Br., 8 Juni, 1869. R. v. E. 

DE ZONNEWARMTE ALS DRIJFKRACHT. 

Vóór eenige weken hebben de couranten (ook 
De Opmerker) den dood van Ericson vermeld. 
Het schijnt, dat zij hem verward hebben met Krek -
son, die in dezelfde plaats woonde. In allen ge
valle kan hij tevreden zijn over zijne doodbe
richten, die zeer vleiend waren ingekleed. En, 
zeldzaam genoeg! ditmaal behelsden dc lijkrede
nen de waarheid. Wij hebben toen herinnerd, 
dat hij van de zonnestralen partij trachtte te 
trekken, om een door hem vervaardigd werktuig 
in beweging te brengen. 

De aankondiging van dit werktuig werd als 
gewoonlijk met ongeloovigheid begroet, en eenige, 
overigens ernstige, Engelsche bladen dreven den 
spot zoover, dat zij voorstelden de zonnestralen 
in flesschen te bewaren en, gelijk onze taalbe
dervers zeggen, te «verduurzamen." Vóór vijf 
maanden ontving de Fransche academie eere ver
handeling van den hoogleeraar Mouchot, die over 
hetzelfde onderwerp handelt: Emploi de la cha-
leur solaire pour remplacer le combustible dans 
certaines contrées. «Volgens mijne proeven — zegt 
de schrijver — valt hct gemakkelijk zeer goedkoop 
meer dan drie vijfden der warmte, die naar de 
oppervlakte van de aarde komt, te verzamelen. 
Reeds vóór dertig jaren heeft Pouillet, op de 
kracht van zulk eene schijnbaar zwakke warmte
bron gewezen. Te Parijs ontvangt eene opper
vlakte van één' vierkante meter, loodrecht aan 
de zonnestralen blootgesteld, gemiddeld, wat ook 
het jaargetijde zij, in den loop van een' geheclen 
dag, tien warmte-eenheden of caloriën in de mi
nuut. Om zulk cene som warmte behoorlijk te 
schatten, is het voldoende te doen opmerken, 
dat zij in tien minuten een liter water, geno
men bij den warmtegraad van smeltend ijs, zou 
doen koken, en dat zij bijna gelijk staat met den 
theorctischen arbeid van een stoompaard of paar-
dekracht. Onder gelijke voorwaarden zoude eene 
oppervlakte van eene are of vierkante roede ge
durende een zonneschijn van tien uren, dc warmte 
verzamelen, voortkomende uit het verbranden 
van honderd twintig kilogrammen gewone olie." 

Bij zulke praemissen verwacht men dan ook , 
dat de schrijver besluiten zal tot het nuttelooze 
van steenkoolverbruik. 

Inderdaad voegt hij er bij: »Deze getallen zijn 
welsprekend; zij moeten de ernstige vrees zoo 
al niet doen verdwijnen, althans verzwakken, 
die men tegenwoordig koestert voor de snelle 
uitputting van de kolenmijnen en voor de nood
zakelijkheid op steeds toenemende diepten deze 
kostbare brandstof aan de onderaardsche mijnen 
te betwisten. Maar het uitstralend vermogen 
der zonnestralen is veel geringer te Parijs dan 
in de keerkringslanden of op de hooge tafellan-
den; het schijnt dan ook den heer Mouchot 
mogelijk toe, dat dc uitvinding van de vergaar
bakken voor zonnewarmte eenmaal aan de nij
verheid i>de gelegenheid zal aanbieden hare werk
plaatsen op te richten in de woestijnen, waar de 

hemel altijd onbewolkt blijft, gelijk de vergaar
kommen voor water haar in staat hebben ge
steld de oevers der stroomen met fabrieken te 
omzoomen." In afwachting van deze industriëele 
volksverhuizing doet de schrijver ons de uitkom
sten kennen, die hij verworven heeft. Sinds 
1861 heeft hij de mogelijkheid bewezen de be
weging van de hce.e-luchUnachiues met behulp 
van de zonnestralen te onderhouden; later is hij 
er zelfs in geslaagd, eenige liters of kannen 
water, blootgesteld aan de zon, vrij spoedig 
te doen koken. Eindelijk , na zich verzekerd te 
hebben, dat een verzilverde reflector met eene 
opening van één' vierkanten meter toereikende 
was, om in honderd minuten een liter of kan 
water, genomen bij gewonen warmtegraad, te 
doen verdampen, met andere woorden , om ze
ventien liters stoom in de minuut voort te bren
gen, heeft hij beproefd een klein stoomwerktuig 
door de kracht van de zon te doen loopen , en 
in Juni 1866 heeft dc goede uitslag zijne pogin
gen bekroond. Te gelijkcr tijd heeft hij door 
middel van zeer eenvoudige toestellen zeer merk
waardige uitwerkingen kunnen voortbrengen, 
zooals de distillatie van alcohol, het smelten van 
zwavel, het volkomen braden van vleesch en 
bakken van brood enz. De schrijver voegt er 
zeer voorzichtig eu bescheiden bij : «Deze proe
ven , en inzonderheid de mechanische aanwen
dingen van dc zonnewarmte, zijn nog niet dooi
de ondervinding op groote schaal bekrachtigd 
geworden , en het zou zijn nut hebben ze in de 
zuidelijker landen te herhalen met vergaarbakken 
van behoorlijke afmetingen." § 

[Ann. du génie civil.) 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ De Maatschappij voor spoorwegen in Zuid-
Italië heeft onlangs eenige ijzeren viaducten ge
bouwd, waaronder die van Castellaneta de hoogst 
bekende pijlers heeft. De lezer kan daaromtrent 
bijzonderheden vinden in Cottrau's Album der 
teekeningen vnn 36 metalen bruggen in hel Zuid-
Italiaansche spoorwegnet, voor welk werk de 
schrijver op de tentoonstelling van 1867 eene 
zilveren medaille heeft ontvangen, en waarin de 
detailteekeningen te vinden zijn. Ziehier eenige 
opgaven, ontleend aan de Ann. d. génie civ. Ge
tal openingen 4; de twee middelste hebben 54 
meters wijdte, de twee buitenste 47; gezamen
lijk gewicht van het gesmeed ijzer 413325 K. G. 
of ponden, van het gegoten ijzer 2508 (?) pon
den ; gezamenlijke inhoud van het gebruikte hout 
56,"*.925; gewicht van het gesmeed ijzer per 
strekkende meter van het bruggedek 2004 K . G. 
teerling inhoud van het hout per strekkende me
ter Om J.276; kosten van h a bruggedek (of den 
bovenbouw der traliebrug?) fr. 258,949.35, per 
strekkende meter fr. 1255,51. De ijzeren pijlers 
hebben 53'", 19G hoogte. De twee middelste heb
ben elk een gewicht van gesmeed ijzer van 40,229 
K . G. en aan gegoten ijzer van 100,576 K . G. 
(dit klopt niet met het getal van 2508 hier bo
ven, of doelt dit laatste slechts op den boven
bouw?), wat per strekkenden meter hoogte geeft 
790 K . G. voor het gesmeed en 1979 voor het 
gegoten ijzer. De kosten zijn berekend gewor
den naar de prijzen: van het gesmeed ijzer fr 0,61 
per K . G. of pond, van het gegoten ijzer fr. 0,45, 
van het hout fr. 100 per teerling meter. 

— § De dagbladen van Nevada spreken over 
de bezorgdheid, die dc steeds toenemende hitte 
opwekt, ondervonden door de werklieden in de 
zilvermijnen. Zoo levert de stijging vau den 
warmtegraad in bekkens op 300 meters uf ellen 
diepte, meer moeilijkheden op dan het stuiten 
op water. Dc maatschappijen, die dc mijnen be
werken, hebben moeten besluiten er werktuigen 
in te doen afdalen, uitsluitend bestemd om krach
tige ventilators in beweging te brengen, die door 
wijde buizen van gegalvaniseerd ijzer de koelere 
lucht tot in de diepste gedeelten brengen. Men 
heeft opgemerkt, dat naarmate de warmte toe
neemt, het water afneemt. Zoo treft men in 
de diepste mijn, de Bullion, die op 360 meters 
diepte bewerkt wordt, geen' enkelen waterdrop
pel aan, de wanden zijn droog en hebben de 
hitte van een oven. In de benedenste lagen van 
de mijn Chollar-Potosi, die op eene loodrechte 
diepte van 330 meters liggen, wees de thermo
meter in hel begin van dit jaar 100" F. (38" C) 
aan, eene onverdraaglijke hitte voor een men,-
schelijk wezen, gedwongen tot het uitoefenen van [ 

spierkracht. Ook hier is het water zoo vermin
derd , dat men slechts vier uren op de vierentwin
tig met de pompen behoeft te werken. 

— De Berlijnsche Börsen-Zeiting meldt, dat 
er ernstig wordt gedacht over het leggen van 
een telegraafkabel tusschen Duitschland en Noord-
Amerika, en dat eenige handelshuizen te Ham
burg en Berlijn zich tot bevordering der zaak 
zullen constitueren tot een voorloopig comité. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den mi
nister van koloniën van 5 dezer, is de civiel-in-
genieur H. E. van Berckel, gewezen kweekeling 
der polytechnische school te Delft, gesteld ter 
beschikking van den gouverneur-generaal van 
NederI. Indië, om te worden benoemd tot ad-
spirantingenieur bij den waterstaat en de bur
gerlijke openbare werken daar te lande. 

Amsterdam. X De aldus genoemde interna
tionale tentoonstelling is sedert 4 Juli 11. in gang. 
Haar doel is grootendeels mislukt. Voor de huis
houding en het bedrijf van deu handwerksman 
is er al weinig meer dan de Nederlander in de 
winkels en depóts vinden kan. Zelfs is deze ten
toonstelling eene kermis, een bazar , eene open
bare mystilicatie genoemd. Zij is eene schim van 
die te Parijs, te Londen, te Arnhem en terzelf
der plaatse vroeger gehouden door de Vereeni
ging voor Volksvlijt. Wie lezen wil , in hoeverre 
zij aan haar program getrouw is gebleven, sla 
de artikelen van den heer Van Hoven in het 
weekblad de Nederl Industrieel op. Er zijn an
dere bladen, die de zaak in bescherming nemen, 
o. a. de Hollandsche Illustratie cn het Dagblad 
van 's-Gravenhage. Het eerste blaadje schijnt alles 
voortreffelijk te achten; het laatste geeft in zijn 
nommer van 8 en 9 Aug. eene zóó scheeve voor
stelling van de modelwoning door de Vereeniging 
de Bouwkas op het voor- of kermisplein zoo
goed als naast hare eigene woningen opgetrok
ken , dat ieder deskundige er zich mede zal ver
maken, en den onbekenden steller zal tegenvoe-
ren: mijnheer, de woning is te klein en te laag; 
er ontbreken kasten , de zolder is eene slechte 
slaapplaats voor kinderen. Jongens en niei-jes 
vlak naast elkaiir in twee bedsteden te doen sla
pen, strijdt tegen de wetten der zedelijkheid. De 
luchtverversching en de verwarming van het 
voorvertrek zijn vergeten. Het sekreet alleen uit 
de open lucht bereikbaar, is slecht geplaatst. Eene 
open ruimte van 9 vierk. el achter de woning loont 
het doel niet, en belemmert een vrij uitzien voor 
het achterkamertje of keuken. Zulk cen blokje 
arbeiderswoningen zou in eene breede straat tus
schen hooge huizen van 4 a 5 verdiepingen be
lachelijk staan, en als de rente eenigszins moet 
worden goedgemaakt, door hoekwoningen van 
f 3 en hoogcr per week, dan is het doel der 
Bouwkas volmaakt gemist. Dat is ook te bewij
zen uit de som, die deze woningen en het terrein 
hebben gekost. 

De jury is bezig met haar taakwerk. Als men 
let op hare gebrekkige samenstelling, in menige 
klasse, dan zal het protesten regenen. Voorge
licht door de regelings-, beter gezegd : regellooze 
commissie, zul het beschikbare aantal medailles 
wel hier en daar te plaatsen zijn. Algemeen 
heerschi er ontevredenheid onder de bewoners 
van de tenten en kramen op het voorplein ; zij 
zeggen dat zij bij den neus zijn gononien. Die 
onrechtmatige teleurstelling wordt op de regelings-
commissie geschoven, 't Spreekt van zelf, dat 
zij de hoogste wijsheid in zich bevat De cata
logus is vol fouten en onnauwkeurigheden. Het 
een bij het ander genomen , wacht deze tentoon
stelling een paar goede drukke kermisweken. 
Dan moet hare regelende commissie de slag 
slaan, en ecu failliet weten te keeren. Er ont
breken nog koekhakkerijen, zoogenaamde zoopjes 
of tapperijen op schragen, zooals die op het ijs 
staan. Ook mosselen wagens, volksspelen, eieren-, 
kastanjes- en zuurkramen, zelfs koffiehuizen met 
zangers en bevallige zangeressen zijn voor arm 
en rijk wel aardig te zien. Eenige der win
keltjes zijn reeds tot publieke sekreten en gele
genheden , om zich te reinigen, gemetamorpho-
seerd. Het voorplein kan zeer goed wat meer 
prettigs voor het ambachtsvolk bevatten, want 
er is ruimte bij honderde ellen gebleven. En 
als dan eindelijk de Fransche afdeeling op dreef 
zal zijn, dan is het eerst mogelijk te zeggen: de 
internationale expositie in het Paleis voor Volks
vlijt, — door de laatste Dietsche Warande het 

meest monstrueuse gebouw der XIX eeuw ge
noemd — is klaar. 

De bezoeker moet het zoo nauw niet nemen 
met programma's, die zeven heilige klassen be
vatten , want had de regelings-commissie zich 
stipt gedragen, zooals iedereen van haar met 
recht mocht verlangen, dan was de expositie to-
tial mislukt. Nu is zc dat slechts voor een deel. 
Aan wie de schuld ? Aan wie de eer voor het
geen er nog goeds is ? Voornamelijk aan den 
Nederlandschon inzender, die het zich tot eene 
gewetenszaak heeft gemaakt buiten het programma 
te gaan. 

Wij vernemen, dat er reeds nu groote on-
eenigheden bestaan over dc wijze van exploita
tie van het kermisachtige voorplein , tusschen 
de directie van het Paleis voor Volksvlijt als 
eigenaresse en de commissie der Expositie als 
huurderes. Het is waai lijk voor de eer der zaak 
te hopen, dat nu eindelijk de vrede kome, want 
al de geschillen , die openbaar worden, benadee-
len zeer sterk èn personen èn het doel. 

— Het bureau van de jury voor de Internati
onale Tentoonstelling is samengesteld nis volgt: 
Mr. C . J. A. den Tex, burgemeester, eerc-voor-
zitter; Mr D. J. baron Mackay, voorzitter; Prof. 
J. W. Gunning en Dr. A. van Oven, secretaris
sen. De hoofd-jury bestaat uit de volgende 
Heeren: Mr. D. J. baron Mackay, voorzitter; 
J. van de Wall Bake, gedelegeerde -oor Neder
land; A. van Camp, idem voor België; H. Grothe, 
idem voor Noord-Duitschland; L. J. Grom, idem 
voor Denemarken; J. Martclet, idem voor Frank
rijk ; Honorable Hovell Thurlow, idem voor En
geland ; F. Ridder von Wertheim, idem voor Oos
tenrijk ; Mr. F. H. van Notten , Secretaris. 

Arnhem. Het veel besprokene adres, in zake 
het onderwijs van Rijkswege in de beeldende 
kunsten, is van den volgenden inhoud: 

Aan Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

E x c e l l e n t i e . 

De ondergeteekenden, allen beoefenaars der 
beeldende kunsten in Nederland, betuigen Uwe 
Excellentie liui.nen dank voor de indiening van 
de conceptwet tot regeling van het onderwijs 
vnn Rijkswege in de beeldende kunsten, en ver
heugen zich, dat de Regecring zich voorstelt tc 
vestigen: eene kunstacademie tot opleiding van 
schilders, beeldhouwers en graveurs. 

Overtuigd, dat de Regeering deze Rijksinstelling 
als een bij uitnemendheid geschikt middel tot 
volksbeschaving zal beschouwen, vestigen de 
ondergeteekenden Uwer Excellenties bijzondere 
aandacht op het volledig onderwijs in de Bouw
kunst , dat tot hun leedwezen in Art. 2 van 
het ontwerp van wet wordt gemist. 

De ondergeteekenden zijn allen doordrongen 
van de noodzakelijkheid, dat zoodanig onderwijs 
zich onmiddellijk bij dat in de schilder-, beeld
houw- en graveerkunst behoort aan te sluiten. Zij 
meenen, dat iedere afscheiding of verdceling in 
deze op twee of meer Rijksscholen ongunstig 
zal terugwerken op elk der genoemde kunstvak
ken en dat het in het belang van den architect, 
den kunstschilder en den beeldhouwer is, dat zij 
op ééne en dezelfde Rijksinstelling dc gelegen
heid tot hunne onderlinge opleiding verkrijgen. 
Daarenboven is bij de ondergeteekenden de over
tuiging diep gevestigd, dat de Rijksinstelling hel 
meest gunstig zal geplaatst zijn en werken in 
de hoofdstad des Rijks — redenen waarom zij Uwer 
Excellentie dringend en eerbiedig verzoeken: 

1'. In het ontwerp van wet, hierboven ge
noemd, te willen bijvoegen het onderwijs in de 
Bouwkunst in al haren omvang, zoowel in ver
band tot de schilder-, beeldhouw- en graveerkunst, 
als uit het oogpunt der wetenschap en der kunst 
en dat van het ambacht en der industrie in de 
hoogste kunstrichting beschouwd. 

2«. De Rijks kunst-academie te willen vestigen 
te Amsterdam. 

3'. Het onderwijs in de bouwkunst aan de 
Polytechnische school te Delft op te heffen of 
voor zooverre te behouden als het noodig is 
voor de hoogere wetenschappelijke vorming van 
den Ingenieur en Technoloog, 

't Welk doende 

Uwer Excellence's onderdanige 
Dienaren, 

Amsterdam 12 Juni 1869. 

C . Rochussen, C. Springer, L. Lingeman, 
J. H. Rcnnefold, B. te Genipt, Willem Gruij-
ter Jr., C . F. Phlippeau, Schwartre, David van 

der Keilen Jr., Ch. Leickert, Louis Chan tal, 
W. A. Froger, D. J. Sluijter, G. A. Roth, 
H. A. van Trigt, W. Steelink, M. G. Tetar van 
Elven, J. Stracké, S. Altmann, M. Calisch, 
Taanman, Joh. Hilverdink, J. II. Leliman, 
W. Sluijter DJzn., A. N . Godefroij, W. Sprin
ger, G. J. Schouten, H. P. Vogel, B. de Greef, 
J. Gosschalk. I. van Maurik, A. Schelfhout, 
J. B. Tetar van Elven, A. Roodenburg, W. N . Rose, 
J. Ph. Koelman, J. Bosboom, Rob. van Eijsden, 
J. A. Canta, J. Tavenraat, J. F. Metzelaar, 
W. J. J. Offenberg, G. B. Salm, F. W. van 
Gendt JGzn. 

Wij laten hieronder den brief van den heer 
Van Dam, in antwoord op bovenstaand adres 
volgen, waartoe wij door \ riendelijke hand zijn 
in staat gesteld en diezelfde hand heeft er eenige 
noten onder geplaatst, die de Redactie volgaarne 
opneemt. 

Aan de onderteekenaars van het adres aan 
Zijne Excellentie den Minister van Binnenl. 
Zaken, gedateerd 12 Juni 1869. 

WclEdele Heeren! 
De ondergeteekende heelt in 1841 met de 

thans overleden heeren Warnsinck, Heynincks en 
Penn cen adres nan den Minister gericht, waar
bij verzocht werd de oprichting eener polytech
nische school, in verband inet eene gelegenheid 
ter vorming van architecten; dit adres heeft ten 
gevolge gehad, of althans bevorderd de vestiging 
eener zoodanige school te Delft. (') De hem op
gedragen taak, het examineeren der leerlingen 
van genoemde inrichting, heeft, voor zoover 
dat onderzoek een maatstaf ter beoordeeling van 
het onderwijs kan zijn, bij hem de overtuiging 
gevestigd, dat de polytechnisshc school een der 
belangrijkste inrichtingen in Europa belooft te 
worden ter vorming van architecten. (J) 

Hoewel het nut erkennende eener school ter 
opleiding van schilders, beeldhouwers, architec
ten en graveurs, kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen met het adres. (3) Het mist alle 
toelichting, (*) zoowel ten opzichte van dc wijze 
waarop het onderwijs moet gegeven worden, (5) 
als ten opzichte der noodzakelijkheid van de op
heffing van het bouwkundig onderwijs bij do 
school te Delft. Bovendien hebben genoemde 
bh. en hij, in 1842, bij adres aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken hunne Inzichten doen 
kennen omtrenl de vereischten eener school tot 
opleiding van architecten, en daarbij hunne 
overtuiging uitgedrukt van de noodzakelijkheid 
der thans te Delft onderwezen wetenschappen 
voor de vorming van den architect. 

Voor zoover zijne bekendheid strekt met de 
vereischten van het onderwijs voor schilders, 
beeldhouwers cn graveurs, meent de onderge
teekende voor hunne vorming de noodzake 
l i j k h e i d te mogen oetwijfelen van het hoog 
wetenschappelijk onderwijs, dat voor den archi
tect gevorderd wordt. (') 

Wanneer alzoo de architect zich te Amster
dam aan de in het adres voorgestelde school 
zou moeten vormen, zou ook a l d a a r het on
derwijs moeten gegeven worden, dat de toe
komstige ingenieurs en architecten thans te Delft 
genieten. (7) Dit zou groote uitgaven vorderen 
voor lokalen, directie, professoren, modellen , 
hulpmiddelen, bedienden enz. Aan den anderen 
kant meent de ondergeteekende , dat de schil
ders , graveurs en beeldhouwers aan dat hooge 
onderwijs geene behoefte hebben: dat het hun 
zelfs schadelijk kan zijn, daar óf de directie 
zich op een voor hen te wetenschappelijk stand
punt zal plaatsen óf dc inrichting zelve, door 
hare kostbaarheid , strijdig zal zijn met de be
langen van het onderwijs in de laatstgenoemde 
kunsten. (8) 

De ondergeteekende is dus van meening: 
1". Dat eenig bouwkundig onderwijs voor den 

schilder, beeldhouwer en graveur noodzakelijk 

( ( ) D e P o l y t e c h n i s c h e s c h o o l i s i n 1 8 6 3 o p g e r i c h t , d u s 
2 2 j a r e n u a h c t a d r e s . D e M a a t s c h a p p i j t o t h e v o r d e r i i g 
d e r B o u w k u n s t , h e e f t d o o r h a r e a d r e s s e n , o v e r h e t o n d e r w i j s 
c u z i j n e v e r b e t e r d e i u r i c h t i n g m e e r r e c h t t o t d e o n d e r s t e l l i n g , 
d i e d c h e e r V o n D a m , m a a k t , „Belooft te worden" z e g t d e 
h e e r V a u D a m . A U e x a m i n a t o r m o e s t h i j m e e r v e r z e k e r e n d 
s p r e k e n . ( 8 ) D c h e e r V a n D a m s t a a t t o t h e d e n a l t c c u , c u 
i s h i e r i u s t r i j d m e t z i c h z c l v e n , w a u t h e t a d r e s v a n d e 
M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t e r k e n t e v e n 
z e e r h c t u u t a l s d c h e e r V u n D a m . (') D i t i a o n j u i s t . M e u 
l e z e h c t u d r e s n o g ceuB o v e r i u h e t b i j v o e g s e l v a u d i t b l a d 
v a n | 1 5 M e i 18011 c n z i j n v e r v o l g i n d a t v a n 1 9 J u u i 11. ( ! ) 
D a t w n s g e c u s z i u s d e s t r e k k i n g v a n h e t a d r e s en m o c h t 
h e t n i e t ziju. (*) H c t a d r e s s p r e e k t d a a r v a n n i e t . E r i s t u s 
s c h e n hoog w e t e n s c h a p p e l i j k o f c e n g e m e e n s c h a p p e l i j k o n d e r - ; 
w i j s i n d e e e r s t e b e g i n s e l e n e c u g r o o t v e r s c h i l . (7) Volstrekt 
n i e t . H e t a d r e s b e v a t d e s p l i t s i u g v a n h c t o u d e r w i j s v a u 
a r c h i t e c t e n cu i u g e n i c u r s . H u n n e w e r k k r i n g v e r s c h i l t . 
( 8 ) D e z e b e w e r i n g i s n i e t uiteengezet, eu m i s t a l l e t o e -

is: met name het onderwijs in de geschiedenis 
der bouwkunst, in de vormleer, de schoone 
bouwkunst, het rechtlijnig teekenen, de regelen 
der schaduwen, de doorzichtkunde en in de be
ginselen der beschrijvende meetkunst. (9) 

2°. Dat op de school te Delft bij den cursus 
wordt vereischt de toevoeging van één jaar, ge
wijd aan de voortzetting van het onderwijs in de 
schoone bouwkunst, het handteekenen, het boet-
seeren en het ontwerpen. (10) 

3°. Dat door de verplaatsing van de vorm
school voor architecten naar Amsterdam de op
leiding van schilders, graveurs en beeldhouwers 
niet verbeterd, en de architectonische en weten
schappelijke opvoeding van den toekoinstigen 
bouwkundige zeer benadeeld zal worden. (11) 

UWelEd. Dw. Dienaar, 
A. W. V A N D A M , Architect. 

Het komt ons voor dat dit stuk is opgemaakt 
onder den invloed van het bestuur der Poly
technische school en wij constateeren alleen dat 
de heer Van Dam geheel alleen staat tegenover 
de 50 onderteekenaars, dat ook op de onlangs 
gehouden vergadering van de. Maatschappij tot 
bevordering dtr Bouwkunst ten sterkste is uit
gekomen. 

De nieuwsbladen hebben bekend gemaakt, dat 
de minister Fock het plan heeft het ontwerp 
gewijzigd bij de nieuwe Tweede Kamer, die in 
September hare werkzaamheden hervat, in te 
dienen en de inhoud daarvan zal, zoodra die 
bekend mocht worden, in dit blad worden be
sproken. 

Varia. 
KARL VOGT SCHRIJFT UIT PARIJS: »Zoo 

het Keuerijk ook al niet toereikende zorgt 
voor het licht in de hoofden, legt het aan den 
anderen kant het licht in straten en vertrek
ken niet alleen geen hinderpaal in den weg, 
maar bevordert ook de verbetering daarvan. Ik 
moet dan ook zeggen, dat ik nog geen licht ge
zien heb, dat ook slechts in de verte nabij komt, 
wat door de Maatschappij van Tessié-du-Motay, 
Ruc La/fitte, 44, wordt voortgebracht. Tessié-du-
Motay is misschien de scheikundige van den nieuwe
ren tijd, die voor vraagstukken op het gebied van nij
verheid het meeste begrip, den heldersten blik 
en het meest vindingrijke hoofd bezit. Waar 
heen men het oog wenden moge, in de vervaar
diging van ijzer en staal, in de leerlooierij, in 
het blazen van glas, het bakken van porselein, 
de bleekerij, enz., overal vindt men door hem 
uitgedachte nieuwe wijzen van voortbrenging en 
van vereenvoudiging in den handenarbeid. 

De wijze van verlichting, die hij thans te Pa
rijs tracht in te voeren, is wel is waar in hare 
grondbeginselen niet nieuw, — zij berust op ver
branding van zuurstof en waterstof op of langs 
een gloeiend lichaam of op toevoer van zuurstof 
naar het gewone gas, maar de toepassing van 
het beginsel voor algemeen gebruik is daarin 
nieuw, dat Tessié zuurstof, zoowel als waterstof, 
in zoo groote hoeveelheid en zoo goedkoop kan 
voortbrengen, dat de kosten, noch van de toe
stellen, noch van de dagelijksche bereiding, die 
van het gewone gas bereiken , terwijl men tevens 
een ongemeen schooner en sterker licht verkrijgt 

Geen spoor van kleuring; de fijnste schakee-

l i c h t i n g , o f b e w i j s . (9) H e t z e l f d e w a t h e t a d r e s v e r l a n g t . 
H c t w o o r d eenig i s r e k b a a r . (10) D e b i j v o e g i n g v a n e e u 
s t u d i e j a a r z o u i u s t r i j d z i j u m e t d e w e t o p d i e s c h o o l t o e 
p a s s e l i j k . Z i j i s c e n e m i d d e l b a r e s c h o o l . D e h e e r V a u D a m 
b e w e e r d e d a t d e P o l y t e c h n i s c h s s c h o o l t e D e l f t e e n d e r b e 
l a n g r i j k s t e i u r i c h t i n g e n i n E u r o p a (?) b e l o o f t t e w o r d e n , e n 
e r k e n t s u b 2 z e l f h e t o n v o l l e d i g e v a n d i e s t a a t s s c h o o l . 
(11) D i t p u n t i s o n d u i d e l i j k . A l s d e a r c h i t e c t , s c h i l d e r , 
b e e l d h o u w e r , g r a v e u r , a l l e n t c z a a m o p d e R i j k s - A c a d e m i e 

e A m s t e r d a m e e u g o e d e n i n g r i j p e n d o n d e r w i j s v e r k r i j g e n , 
d u n w o r d e n a l l e n g e b a a t . T e D e l f t k u n n e n d a n d e i n g e n i 
e u r s e u d e t e c h n o l o g e n , d i e b e t r e k k e l i j k z e e r w e i n i g m e t h e t 
e s t e t h i s c h c g e d e e l t e v a n h c t k u n s t o n d e r w i j s u i t s t a a n h e b b e n , 
n o g v o l l e d i g e r w o r d e n o p g e l e i d d a u t h u n s g e s c h i e d t , z o o a l s 
d e h e e r V a n D a m h e e f t e r k e n d . D e s l o t v o o r s t e l l i u g i s n a a r 
o n z e m e e n i n g e e u e g e h e e l o n j u i s t e . H e e f t d e h e e r V a n 
D a m c . s . i n 1 8 4 1 v o o r d c P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l h e t o o g 
o p d c b i j u ; . l u v c n l o o z e s t a d D e l f t g e h a d , o f o o r d e e l t h i j d i e 
i u 1 8 6 9 z o o b i j z o n d e r g e s c h i k t v o o r d e o p l e i d i n g v a u j o n g e 
l i e d e n t o t k u n s t e n a a r s , d a u d w a a l d e e n d w a a l t d e g e a c h t e 
h e e r a r c h i t e c t V a n D a m , n a a r d e u i c c u i u g v a u b i j n a a l 
z i j n e k u n s t b r o e d e r s . H e t p r o t e s t t e g e n h c t a d r e s v a n d e 
. M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t s t a a t a l l e e n , 
e n i s n i e t e r n s t i g g e i n e e n d , a n d e r s h a d d e h e e r V a n D a m 
w e l g e d a a n h c t m e t m e e r z o r g o p t c m a k e n . D o c h e r w o r d t 
n u d u i d e l i j k d o o r a a n g e t o o n d , d a t d e h e e r V a u D a m z i c h 
u i c t v e r e e n i g c u d c m e t h e t a d r e s z i j n e r 5 0 k u n s t b r o e d e r s , 
h e e f t g e z o c h t u a a r e e n i g e g e g e v e n s , o m d c drie c \ e n b i l l i j k e 
a l s g o e d i n g e z i e u e e n h e l d e r u i t g e s p r o k e n e v e r z o e k e n a a u 
d e u m i n i s t e r v a n b i n n e n l a n d s c h e z a k e n , i u h e t o p e n b a a r — 
e n o p z e e r z w a k k e g r o n d e u t e g e n t e s p r e k e n . 
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ringen van geel en oranje, van groen en blauw 
blijven, gelijk bij het gewone daglicht, herken
baar ; geen spoor van dat dansen cn flikkeren, 
dat dc gewone gasvlammen 700 ondraaglijk en 
bij langdurigen arbeid voor de oogen schadelijk 
maakt; geen rook of andere gassen nadeelig voor 
verguldsels en andere versieringen ; geene ver
ontreiniging van de lucht door gassen, gevaar
lijk voor de ademhaling, gelijk koolzuur en kool-
oxyde, maar integendeel verbetering van de 
lucht, daar steeds overschot van zuurstof gele
verd wordt, en eindelijk geen warmte, gelijk bij 
het gaslicht. De kleine cilinder van zircona of 
zirkoonaarde, waarheen de beide gassen geleid 
worden, straalt, gelijk eene kleine zon, een ge
lijkmatig, wit licht uit, dat door geen glazen 
cilinder behoeft beschut te worden, waaraan 
geen luchtstroom afbreuk doet en hetwelk zoo 
weinig verhit, dat men boven de opening van 
den matglazen bol, waardoor het felle licht ee-
nigszins getemperd wordt, een stuk papier kan 
leggen zonder te vreezen, dat het in brand ge
raakt. De Tuilerieën worden nu naar deze nieu
we manier verlicht; eene fabriek op groote schaal, 
die te Pantin is opgericht en sinds maanden on
afgebroken werkt, heeft de grondslagen voor de 
geldelijke berekeningen geleverd, maar nog 
kampt het nieuwe licht tegen het monopolie van 
de machtige Gas-Maatschappij te Parijs. Voor
rechten en monopoliën, — wanneer zal de we
reld die remschoenen van den vooruitgang kunnen 
wegwerpen bij het oud ijzer?" (') § 

N i e u w e stof voor dakbedekking. Wan
neer men leisteen tot fijn poeder stampt, en met 
eene harsachtige oplossing vermengt, verkrijgt 
men eene stof, die zeer goed te gebruiken is tot 
het bestrijken van grof en fijn doek, papier, 
vilt, enz., en in dien vorm tot het bedekken 
van daken en andere doeleinden kan gebezigd 
worden. Zonder twijfel is dit praeparaat hetzelfde 
wat onder den naam van »elastieke lei" als cene 
Amerikaansche uitvinding tot ons is overgekomen. 
Deze stof, die zeer spoedig hard wordt, is even
als de leisteen tegen vocht en vuur bestand, en 
eveneens min breekbaar. 

Buiten en behalve de aanwending als dekma
teriaal , kan het ook als cement voor kelders, 
waterleidingen en pompen aangewend worden, f 

Correspondentie. 
R. A . te M. Aan uw verzoek kan vooreerst 

niet voldaan worden, doch de Redactie zal met 
U in overleg treden. 

Advertentiën. 
De ONTVANGERS dei Registratie en Doireinen 

te Breda en te Bergen-op-Zoom, zullen, als 
daartoe gemagtigd, in het openbaar, om con
tant geld, 

Y E R K O O P E N , 
te weten: 

De O N T V A N G E R te Breda, op Woensdag 18 
Augustus 1869, des voormiddags ten 10 ure, 
op het plein voor het Artillerie-Magazijn te Breda; 

en de O N T V A N G E R te Bergen-op-Zoom, op Don-
derdag, 19 Augustus 1869, des voormiddagi? 
ten 11 ure, op het plein voor het Artillerie-Ma
gazijn te Bergen-op-Zoom , 

eene aanzienli jke, i n genommerde 
kavels verdeelde, daags vóó r de 
Yerkooping te bezichtigen, hoe
veelheid onbruikbaar 

ARTILLERIE-MATERIEEL, 
waaronder te Breda circa 150,000 
en te Bergen-op-Zoom circa 228,000 
ki logrammen G I E T I J Z E R aan pro
jectielen , alsmede ter laatstgemelde 
plaatse ongeveer 3000 ki logrammen 
aan S P R I N K H A N E N (ijzeren af
fuiten). 

De Voorwaarden, naar welke deze Veraoopin-
gen zullen plaats hebben, liggen dagelijks (uit
genomen des Zondags) ter lezing ten kantore van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
Breda en te Bergen-op-Zoom , alwaar tevens na
dere inlichtingen te bekomen zijn. 

(*) Eerstdaags komen wij uitvoeriger op deze verlichting 
terug. 

ONTMANTELING 
DER 

V E S T I N G V E N L O . 
OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Vrijdag, den 27 Augustus 1869, des mid

dags ten 12 ure, ten Koffijhuize van F. BLOE
MEN, in den Gouden Leeuw, te Venlo, zal hij 
enkele inschrijving cn onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring, worden 

A A N B E S T E E D : 
Het S L E C H T E N van een deel der 

B A S T I O N S 6, 7 en 9 en van de 
C O Ü R T I N E S 6—7 en 8-9 der ves
t ingwerken te Venlo . 

De inschrijvingsbiljetten moeten zijn ingcrigt 
als hij het bestek is voorgeschreven en moeten 
daags vóór de aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek be
paalde wijze. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van den ondergeteekende en aan dc kan
toren van de Ontvangers der Registratie en Do
meinen te Maastricht, Roermond en Venlo cn is 
aan laatstgenoemd kantoor tegen betaling van 
ƒ 1 verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag den 23 Augustus 1869, des namiddags 
ten vier ure. 

Maastricht, den 10 Augustus 1869. 

De Directeur der Registratie en 
Domeinen in Limburg. 

GRATAMA. 

ONTMANTELING 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 28 Augustus 1869, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute-zaal in het Comedie-
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
cn onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
Het S L E C H T E N v a n de Bastions 

St. M A A R T E N , G A L G E N B A S T I O N 
en P A R M A , met de overgebleven 
gedeelten van den H O O F D W A L v a n 
W I J C K en van de lunetten E N G -
H I E N en T Ü R E N N E . 

De Inschrijvingsbilletten moeten zijn ingerigt 
als bij het bestek is voorgeschreven en moeten 
daags vóór de aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek 
bepaalde wijze. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van den ondergeteekende, en aan dc kan
toren van de Ontvangers der Registratie en Do
meinen te Venlo, Roermond en Maastricht en is 
tegen betaling van / 1 . — aan laatstgenoemd kan
toor verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gcelaan worden op 
Dingsdag, den 24 Augustus 1869, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Maastricht, 10 Augustus 1869. 
De Directeur de Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

MAGAZIJN eu FABRIEK 
van Optische, Matliemathisclie cn l'liysisclie 

I N S T R U M E N T E N . 
A R N H E M . R I D D E R S T R A A T , 11 1 2 5 . 

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. 

Wed. J. W. WOLFF & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N°. 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
Ol l .V A M K \ T i : . \ van U I I'S en l ' U K ' l ' -

1,AiV BK C K M K W T voor PLAFONDS, GEVELS, 
LIJSTEN, enz. 

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

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B o 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. 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 2' / s tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect AI.B. 
NIJLANI), Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

Bouwterreinen te Koop, 
Aan de Spijkerstraat en Spijkerslaan Ie Arn

hem, alsmede aan de daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN té koop 
tot diverse prijzen. 

Inclinerendcn kunnen, op franco aanvrage, 
alle inlichtingen bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT te Arnhem. 

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. STE1NBACH & C". te F.hren-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan dc 
Saoe; 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 

JAN VAI DER POT, 
te Rotterdam, 

SM?' Zi ntrenl do portland eemenl het 
attest voorkomende iu de nommers 9 en 
10 van 1869. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GU Alt ANTI E , 

bij UEIIR*.B. POT, te Elshouta/d. Kinderdijk. 
bij wie reeds AOO roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 

tot 103 A Hint. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

DE OPMERKER 
van ZATERDAG 14 Augustus 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag , 16 Aug. 
Middelburg, ten 1 ure, op het raadhuis: 

het maken van eenige werken nabij den Ouden 
Arnemuidschen weg, in verband met de veran
dering van het rioolstelsel dier gemeente, be
staande in : lo . den onderbouw van eene bascule 
brug; 2o. het bouwen van een ververschingsdui-
ker; 3o. het aanleggen van een gcmctselden ver
gaarbak met afvoerriool, enz. 

Hulst, ten 2 ure, op het raadhuis: het daar
stellen van een grooten regenbak in dc nabijheid 
van het kerkgebouw. 

Dinsdag, 17 Aug. 
Finsterwold, ten 3 ure, bij W. Nieborg: 

het leggen van kunstwegen in den Reiderwol-
der polder, ter lengte van 11,600 ellen, in één 
perceel. 

Woensdag, 18 Aug. 
Amsterdam, ten 12 ure, aau het bureau der 

Amsterdainsche Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 
X 522: het maken van den put voor de draai
brug over het Noordzce-Kanaal, onder de ge
meente Velsen, in de richting van den spoorweg 
tusschen Haarlem en Uitgeest. 

Pijnacker, ten 12 ure, door de gemeente
besturen van Vrijenban en Pijnacker: het be
grinden der wegen in die gemeenten van af de 
stad Delft tot de nieuw begrindc wegen, onder 
dc gemeente Zegwaart, ter gezamenlijke lengte 
van 8500 meters, met eenige daarin liggende 
kunstwerken. 

Arnhem, ten 1 ure, ten raadhuize: lo . het 
graven en metselen van twee dubbele en zes en
kele grafkelders op de 3de afdecling der alge
meene begraafplaats; 2o. het inrichten voor wo
ning cn bureau voor den Commissaris van politie 
van een 'gebouw aan de Bovenbeek; 3o. het 
bouwen van eene muziektent in het park Musis-
Sacrum. 

Donderdag, 19 Aug. 
Haarlemmermeer, ten 10 ure, op liet 

raadhuis: het doen uitvoeren van eenige onder
houdswerken aan de scholen, het raadhuis, enz. 

Biervliet, ten 11 ure, door het dijksbestuur 
van den in den Brakman, nabij den kapitalen 
dam gelegen Angclina-polder, bij J. Caes : het 
maken van een ijzeren suatickokcr, met bijbe
hoorende werken. 

Zaandijk, ten 1 ure, op het raadhuis : 
het inrichten tot toegangsweg naar het spoor
wegstation Koog—Zaandijk van hel gedeelte Guis-
pad, gelegen te Zaandijk , tusschen den Lagcdijk 
en den Staatsspoorweg. 

Haarlem, ten 2'/, ure, aan het prov. bestuur : 
het maken van fundeeringen en verdere werken, 

behoorende tot het 1 e perceel van een nieuw ge
bouw bij het Huis van Correctie te Hoorn, voor 
de nachtelijke afzondering der gevangenen in 
ijzeren alcoves. 

Haarlem, ten 2'/2 ure, aan het prov. bestuur: 
het verbeteren van het ameublement in het palcis 
van justitie te Amsterdam. 

Haarlem , ten 2'/, ure, aan het prov. be
stuur : het vernieuwen van beschoeiingen langs-
en het verdiepen van de haven op het eiland 
Marken. 

Vrijdag', 20 Aug. 
Westkapelle, (Zeeland), ten 11 ure, op 

het raadhuis: het vergroot en van het schoollo
kaal in die gemeente, door middel van een aan
bouw van 10 meters lengte. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aan het prov. 
bestuur: het doen van eenige buitengewone her
stellingen aan de havenwerken te Harlingen. 

Maandag, 23 Aug. 
Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur : dc uitvoering van de vereischte vernieuw
ingen en herstellingen aan de Rijks-rivierwcrken 
langs de Maas in dit gewest, met het onderhoud 
daarvan tot uit. Juli 1870; in twee perceelen. 

Donderdag, 26 Aug. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken der buitenhaven bin- I 
nendijks te Vlissiugen, met daar langs strek
kende bazaltkaden en verdedigingswerken en van 
een gedeelte van het stations- en havenemplace
ment, benevens het leveren en stellen van twee 
duc-d'alven nabij de dubbele schutsluis aldaar. 

's-Hage, ten 12 ure , .aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het uitvoeren der werken tot ge
deeltelijke beteugeling der Noordelijke Geul van 
het Hollandsch Diep, in dc richting van den 
spoorwegas. 

Vrijdag, 27 Aug. 
Venlo, ten 12 ure, in het koffijhuis de Gou

den Leeuw bij F. Bloemen : het slechten van 
een deel der bastions 6, 7 en 9 en van de 
courtines 6—7 en 8—9 der vestingwerken te 
Venlo. 

Zaterdag, 28 Aug. 
Maastricht, ten 12 ure, in dc kleine Re

doute-zaal in het Comcdiegcbouw: het slechten 
van de bastions St. Maarten, Galgenbastion en 
Panna, met de overgebleven gedeelten van den 
hoofdwal van Wijck en van de lunetten Enghien 
cn Turenne. 

Donderdag, 2 Sept. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van eenigc inrich
tingen in het gebouw voor hoofdmagazijn te 
Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 

Utrecht, 30 Juli: het verruimen van den 
Krommen Rijn tusschen Cothen en Odijk en het 
bouwen van verschillende kunstwerken aldaar; 
aangenomen door R. van der Vlugt Jr.. te Em-
pel, voor f 238,000. 

Haarlem, 6 Aug.: het verdiepen van eenige 
gedeelten van het Noord-Hollandsch-Kanaal, in 
twee perceelen en in massa; daarvoor waren de 
minste inschrijvers: voor het 1ste perceel, de 
heeren gebrs. Janzen, te Nieuwe-Diep, voor 

ƒ 32,240; voor het 2de perceel, de heer G. 
Schalk, te Buiksloot, voor / 28,600, en voor het 
werk in massa de heer H. R. Bennik, te Vrees
wijk, voor /' 60,400. 

Botterdam, 6 Aug.: het maken van eene 
schietbaan bij de Prinsenlaan in Crooswijck. Er 
waren 9 biljetten ingeleverd, waarvan het laagste 
was ad f6193, van H. Sleeuwets & J. Batenburg, 
aannemers te Sliedrecht. De hoogste inschrijving 
bedroeg f 9960. 

's-Hage, 9 Aug: lo . de afgraving van rijks-
gronden , aan de Deeneplaat onder dc gemeente 
Hooge en Lage Zwaluwe, ten behoeve van de 
verbreed ing van het benedendeel der Nieuwe 
Merwede en Killen in de Provincie Zuid-Hol
land. De minste inschrijver was de heer A. 
Volker Lz. , te Sliedrecht, voor f 28.000; 2o. 
het onderhouden van de Rijks rivier- en oever
werken , gelegen in de rivieren de Nieuwe Maas, 
het Scheur, den Hartel en het Spui, in de pro
vincie Zuidholland, ingaande met den dag van 
de goedkeuring der aanbesteding en eindigende 
den 30 Juni 1870. De minste inschrijver bleek 
te zijn de heer C. Roskam Jz. te Sliedrecht, voor 
f 6942. 

Utrecht, 10 Aug . : lo . het verbeteren van 
het fort bij Jutphaas, prov. Utrecht; aangenomen 
voor / 24,500, door den heer H. R. Bennik, te 
Vreeswijk ; 2o. het verbeteren van de aarde- en 
metselwerken van het fort aan de Blaauwe Kapel, 
prov. Utrecht, aannemer de heer F. van Wijlick, 
te Kessel bij Venlo, voor f 24,000. 

's-Hage, 11 Aug.: het herstellen en verbete
ren der telegraaflijnen langs den Rijnspoorweg 
tusschen Amsterdam en Utrecht, Utrecht en 
Arnhem en Utrecht en Rotterdam, in drie per
ceelen. Voor elk der drie perceelen waren drie 
biljetten ingekomen. Minste inschrijvers waren : 
voor de twee eerste perceelen de heer A. A. W i l -
berg, te Bunnik, als perceel 1 a f 999, en 
perceel 2 a f 913; voor het derde perceel de 
heer C. Bosman, te Arnhem, voor ƒ 1565. 

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

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 
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WEEKBLAD voor ARCHITECTED II&EnEÏÏRS, 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 DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. UROTIIE, J. II. LEMMAN, H. UNSB, S. E. ff. ROORDA VAN RÏSINÖA. H. P. VOOBI, en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
Ik abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag bij I I . A. THIEME le Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post/1.05. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooruitbestcUing cn tegen betaling vun 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

VERWARMING EN LUCHTVERVERSCHING. 

Het was in de eerste helft van Juli dezes jaars 
zoo heet, dat de gedachte aan een verwarmings
toestel onverdraaglijk was. Nu de zon ons he
den eenige verademing gunt, wensch ik de be
lofte te vervullen, onlangs gedaan, terug te 
komen op den nadecligen invloed van tot gloeien 
gestookte kachels cn er een woord van luchtver
versching aan toe te voegen voor 't geval, dat 
dit opstel op een benauwend heetcn dag wordt 
gelezen. Dc uitkomsten van de jongste onder
zoekingen omtrent metalen vuurhaarden zijn niet 
zoo geruststellend als de in »])e Opmerker" van 
het vorige jaar medegedeelde. Wij waren toen 
nog niet in staat de meening van de commissie 
te doen kennen, door de Fransche Academie van 
Wetenschappen benoemd, om dit vraagstuk te on
derzoeken. Wij kunnen thans die leemte aan
vullen door de voornaamste punten uit het ver
slag mede te deelen, dat de generaal Morin, 
namens de heeren Payen, Claude Bernard, Freiny, 
Sainte-Claire Deville en Bussy onlangs heelt uit
gebracht. 

De proeven, die tot grondslag voor den merk-
waardigen arbeid van den heer Morin gestrekt 
hebben, zijn genomen geworden in het Conser
vatoire des arts et métiers; zij zijn bijna een jaar 
lang voortgezet geworden cn de meeaten werden 
gedaan in tegenwoordigheid en met persoonlijke 
medewerking van de genoemde geleerden, die de 
commissie uitmaakten. Het is ons onmogelijk de 
talrijke, onderscheidene, dikwijls hoogst ingewik
kelde proeven na te gaan, die met natuurkunde, 
scheikunde cn physiologie in verband staan ; het 
zij voldoende te zeggen, dat de heer Morin onder 
zijne omvangrijke nasporingen inzonderheid de 
algemeene physische uitwerkingen van dc meta
len verwarmingstoestellen heeft bestudeerd, ge
lijk ook de warmtegraden , waargenomen op ver
schillende afstanden van een gietijzeren kachel , 
de chemische veranderingen, die deze wijze van 
verwarmen aan de lucht doet ondergaan, de 
physiologische processen en dc processen der che
mische analyse, die den waarnemer in staat stel
len het aanwezen van koolzuur, van zuurstof en 
van kooloxyde in het bloed te erkennen en bij 
benadering dc beti ckkelijkc hoeveelheden van die 
gassen te bepalen, dc rechtstreckscho opsporing 
van kooloxyde in de lucht, de uitwerking van 
tot donkerrood gegloeid gesmeed ijzer op hot 
koolzuur, die van gegoten cn gesmeed ijzer op 
de samenstelling van de lucht, enz. 

Uit deze gezamenlijke onderzoekingen trekt dc 
generaal Morin dc volgende besluiten: 

Ie. Dat, buiten de onmiddellijke en ernstige 
bezwaren, die al de metalen kachels opleveren 
door de gemakkelijkheid, waarmede zij dikwijls 
de muil gloeihitte bereiken, de gegoten ijzeren 
kachels, gestookt tot donker gloeien, in de ver
trekken, waar zij geplaatst zijn, cene aanmer
kelijke , maar naar omstandigheden zeer afwisse
lende hoeveelheid kooloxyde ontwikkelen , een 
gas, dat buitengewoon vergiftig is. 

2e. dat er ook eene ontwikkeling van dien 
aard, maar in mindere mate, kan plaats hebben 
met kachels van gesmeed ijzer, gestookt tot rood-
gloeihitte ; 

3e, dat in vertrekken, verwarmd met kachels 

Z a t e r d a g ' 2 1 A u g u s t u s 1 8 6 9 . 

van gegoten of gesmeed i éi , het koolzuur, dat j 
van nature vervat is in de lucht, en dat, het
welk voortgebracht wordt door de uitademing 
van de individuen, die er verblijf houden, ont
bonden kan worden en alzoo aanleiding geven 
tot cene ontwikkeling van kooloxyde; 

4e. dat het kooloxyde, waarvan het aanwe
zen uitgemaakt is als men kachels van gegoten 
ijzer gebruikt heeft, uit vele verschillende en 
soms samenwerkende oorzaken kan ontstaan , tc 
weten : de doordringbaarheid van het gegoten 
ijzer voor dit gas, dat van den binnenkant van 
den haard naar den buitenkant zou gaan; dc 
rechtstreeksche werking van de zuurstof der lucht 
op de koolstof in het tot roodglocien gestookte 
gegoten ijzer; dn ontbinding van het in de lucht 
vervatte koolzuur door zijne aanraking inet het 
tot rood gegloeide metaal; den invloed der van 
nature in de lucht vervatte organische stofdeelt
jes , enz.; 

5e. dat deze. uitwerkingeri waargenomen j u 
eene onbewoonde zaal, die verlicht is door vier 
vensters en twee deuren, waarvan de eene 
dikwijls open stond, nog gevoeliger en bedenke
lijker zouden zijn in de gewone bewoonde, van 
luchtverversching misdeelde vertrekken, ten ge
volge van het aanwezen en van de ontbinding 
der organische stofdeeltjes van allerlei soort, die 
er in gevonden worden; 

fie. dnt dus het gebruik van gegoten-ijzeren 
en zelfs van gesmeed-ijzeren kachels cn verwar
mingstoestellen , zonder inwendige beklceding van 
vuurvaste baksteenen of andere stollen , die hen 
beletten zouden de roodgloeihitte te bereiken, 
gevaarlijk voor dc gezondheid is. 

Al deze uitwerkingen , voegt de generaal Mo
rin cr bij, worden slechts te weeg gebracht als 
het metaal tot roodgloeien verhit is cn zijn het 
gevolg van de gemakkelijkheid, waarmede de op
pervlakte van de metalen kachels dien warmte
graad bereikt. De meest onmiddellijke zijn die 
van de rechtstreeksche uitstraling, en in dit op
zicht valt er geen onderscheid te maken tusschen 
het gegoten en het gesmeed ijzer. 

De invloed der ontwikkeling van kooloxyde kan, 
ofschoon hij niet in de eerste plaats in aanmer
king komt, bedenkelijk worden in vertrekken, 
van voldoende luchtverversching misdeeld en door 
eeu zeker getal individuen bewoond, die er lang 
verblijven. 

Uit het bovenstaande volgt, dat men door doel
matige inrichtingen, bij voorbeeld door den bin
nenwand der vuurhaarden met baksteenon of 
vuurvaste klei te bekleeden, zoodat men hunne 
roodgloeiing belet, de aangewezen ongemakken 
zou vermijden, terwijl men tevens cene grootere 
regelmatigheid iu de verwarming met deze toe
stellen zou verkrijgen. 

Wij hebben, bij de vroegere behandeling van 
dit vraagstuk, dat door de volhardende overtui
ging van den doctor Garret nu hij vele geleerde 
genootschappen aan dé orde is gesteld, reeds 
gezegd, dat de verwarming vnu openbare en bij
zondere woningen in de gezondheidsleer eene 
eerste plaats inneemt, en de door den generaal 
Morin genomen proeven, de zoo juiste .gevolg
trekkingen , die zijn verslag aan het Instituut 
besluiten, de door den achtenswaardigen ge-
Icorde gelukkig overwonnen moeilijkheden van 

PRIJS DER ADVERTENTIËN. 
Van een tot vijf gewouc regels ƒ 1 . - eu voor eiken 

regel meer ƒ -.20. Groote letters worden berekend naar 
dc ruimte die zij beslaan. Bovcndicu wordt bij elke 
advertentie 10 ccuts voor ecu exemplaar der courant 
betaald. — Abbouuemcntcn voor 250, 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aaugeuomen. 

chemische en physiologische analyse , de gevaren 
en behoedmiddelen, die hij zoo klaar heeft aan
getoond, bewijzen genoeg de juistheid van die 
bewering. Theoretisch is het vraagstuk door het 
eerste geleerde lichaam in Frankrijk reeds be
slist, maar de practischc zijde, dat is te zeggen 
het aanhoudend gebruik van verbeterde verwar
mingstoestellen , zonder gevaar voor de gezond
heid , maar ook blijkbaar veel duurder dan de 
gewone , blijft nog ten volle bestaan. 

De gewone kachels van gegoten ijzer geven 
in eenige oogcnblikkcn eene felle hitte; hierdoor 
leveren zij vooreerst eene groote besparing van 
brandstof cn ook van tijd; bovendien is hun in
koopsprijs buitengewoon matig; hun omvang en 
gewicht zijn minder aanzienlijk dan die van aide 
toestellen van dezen aard; eindelijk, zij zijn bijna 
algemeen aangenomen door de armste heden, tot 
wie de eerste beginselen van gezondheidsleer al
tijd moeilijk doordringen; de oude sleur, de ge
woonte zijn. hardnekkig, en welke waarde de 
verstandige cn hclanglooze raadgevingen van de 
mannen der wetenschap ook hebben, het zal 
moeilijk vallen door hen, die er alle belang bij 
hebben het te doen , het gebruik van nieuwe 
toestellen te doen aannemen. 

Er bestaan in verscheidene departementen of 
provinciën Raadslichamen voor dc openbare ge
zondheid. Op hen rust de plicht heilzame voor
schriften te verspreiden, om de bevolking te waar
schuwen tegen een aanhoudend gevaar, te groo
ter, omdat het in elk huishouden eenigermate 
burgerrecht heoft verkregen. Het is ook de taak 
van dc nijverheid, die dagelijks zooveel wonderen 
zoo goedkoop verwezenlijkt, het publiek verbe
terde, minder kostbare toestellen aan te bieden, 
die de goedkeuring van het bevoegd gezag heb
ben verworven. 

Nog een paar woorden. Dikwijls komt in het 
zoo merkwaardig verslag van den heer Morin, 
zoowel als op elke bladzijde der hoofdstukken 
van alle verhandelingen over gezondheidsleer, die 
betrekking hebben op het vraagstuk der verwar
ming, het woord luchtverversching voor. Inder
daad omvat alleen dit woord het machtigste, het 
eenvoudigste en ongelukkig het minst begrepene 
en het minst gebezigde van alle middelen, om de 
gevaren te vermijden , die, voor elke vereeniging 
van menschen, een eenigszins langdurig verblijf 
doet ontstaan in eene ruimte, waar dc lucht èn 
begrensd èn overhit wordt. Het zij ons vergund 
er cen zeer belangrijk bewijs, vol actualiteit, 
van te geven. getrokken uit cen' anderen, on
langs door den heer Morin verrichten ar
beid. In het vorige jaar werd de achtenswaar
dige generaal, — die eene bijzondere studie 
gemaakt heelt van de vraagstukken der ge
zondheidsleer cn die zoo gelukkig de leus der 
Romeinen in practijk brengt: «hetzwaard zwicht 
voor dc toga'' —, geraadpleegd door een groot 
nijverheidsondernemer uit Lisicux, den heer Four-
net , omtrent de aan te wenden middelen, om eene 
uitgebreide werkplaats voor wevers te Orival ge
zond te maken, waar in cene enkele zaal vier
honderd werklieden vereenigd en vierhonderd 
weefstoelen geplaatst zijn, die gedurende den herfst 
en den winter des morgens en des avonds ver
licht worden door vierhonderd gasvlammen. Deze 
werkplaats heeft eene lengte van 01 meters of 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 21 Augustus 1869. DE OPMERKER. — Zaterdag, 21 Augustus 1869. 

ellen op eene breedte van 33; de oppervlakte van 
den vloer is 2025 vierkante nieters, wat over
eenkomt met slechts vijf vierkante meters voor 
eiken werkman; de gezamenlijke inhoud van de 
werkplaats is ongeveer 6000 teerling-meters, na 
aftrek van de ruimte, ingenomen door het ma
terieel, zoodat voor eiken arbeider slechts eene 
uitgebreidheid van vijftien teerling-meters over
blijft. 

Te Mülhausen vergunt, volgens Dr. Pcnot, de 
inrichting van de vertrekken in de wccfplaatsen 
gelijkvloers iederen werkman over ongeveer 12 
tot 14 vierkante meters vloeroppervlakte te be
schikken en over 45 tot 55 teerling-meters uit
gebreidheid ; bovendien is de vernieuwing dei-
lucht verzekerd door een' krachtigen ververschings-
toestel. 

Te Orival, zegt de heer Morin, maakten het 
groote getal arbeiders, de noodzakelijkheid de 
kettingdraden of schering op een' behoorlijken 
graad van vochtigheid te houden, de invloed vnn 
de producten der gasverbranding en het gemis 
van eene voldoende en regelmatige luchtverver-
sching de werkplaats zoo ongezond, dat het go-
tal ongestelde of zieke arbeiders in het van de 
in- en uitgangen meest verwijderde middendeel 
der zaal er gewoonlijk dertig tot veertig bedroeg, 
waarvan gemiddeld twaalf verplicht waren den 
arbeid te staken en hunne kamer te houden. Dc 
voor den dienst geschikte werklieden, die dik
wijls des zomers last hadden van de hitte en des 
winters van de gasdampen, waren herhaaldelijk 
verplicht naar buiten te gaan, om zuivere lucht 
in te ademen: velen hunner gevoelden eene on
aangename aandoening, die hun den eetlust en 
de geestkracht ontnam, waarvan mindere opbrengst 
der werkplaats het gevolg was. 

De normale hoeveelheid weg te voeren en bin
nen te leiden lucht werd vastgesteld op dertig 
teerling-meters of ellen voor elk uur en iederen 
werkman, dus in het geheel 12000 teerling-me
ters in het uur, met de mogelijkheid ze te ver
meerderen of te verminderen volgens de behoef
ten en de jaargetijden. 

Deze gezamenlijke hoeveelheid kwam gemiddeld 
overeen met 3 M \ 33 in de seconde. Bovendien 
werd door cene bijzondere inrichting de aange
voerde lucht nat gemaakt, eene voorwaarde, die 
noodzakelijk was door den aard van den arbeid 
der weefgetouwen en bevorderlijk aan de verla
ging van den warmtegraad in den zomer. 

Wij laten het onderzoek van de aangenomene 
raateriëele schikkingen en de verkregen physische 
uitkomsten ter zijde om ons slechts bezig te hou
den met het louter hygiënische vraagstuk. 

Reeds in de eerste dagen na het plaatsen van 
de luchtververschings-tocstellen werd de verbete
ring in den toestand van de lucht der werkplaats, 
vroeger verpest door wanriekende geuren, die 
den werklieden een onbeschrijflijk onaangenaam 
gevoel veroorzaakten en hun een deel van hunne 
geestkracht ontroofden, onmiddellijk merkbaar. 
Sinds bijna tien maanden, zegt de heer Morin, 
werkt de luchtverversching geregeld. 

De maandelijksche verslagen van den genees
heer der inrichting en die van den onder-be
stuurder vermelden, dat het getal zieken aanmer
kelijk is afgenomen, en dat er tegenwoordig 
nauwlijks drie of vier daags op de vierhonderd 
ontbreken, in plaats van gemiddeld tien of twaalf, 
die vroeger te huis werden gehouden. Eene ver
mindering nu van zever of acht in het getal 
zieken per werkdag komt .-iter op 2100 tot 2400 
werkdagen per jaar en is voor de werklieden 
alleen reeds eene besparing, zoowel wat verple-
gingskostcn als loonderving betreft, van vierdui
zend tot vijfduizend franken in het jaar. 

Onmiskenbare teekenen, onafhanklijk van alle 
vooringenomenheid met de zaak, bewijzen, dat 
inderdaad de gezondheidstoestand der werklieden 
aanzienlijk verbeterd is. Een der meest karak
teristieke wordt geleverd door de toeneming van 
de opbrengst der werkplaats, die meer dan zes 
percent is gestegen, alleen door de meerdere 
werkzaamheid by den arbeid. 

Een onder karakteristiek bewijs voor de ver
betering van de gezondheid der werklieden is ge
leverd geworden door de bakkerij, opgericht door 
den heer Fournet. om hun goed brood tegen be
taling van de voortbrengingskosten te bezorgen. 
De beheerder van deze bakkerij, ( l ' c verbaasd 
was cene zeer aanmerkelijke toeneming in het 
verbruik te moeten vermelden, heeft er aan het 
hoofd van de inrichting den volgenden staat van 
aangeboden: 

1867. — De lucht van de werkplaats wordt 
niet ververscht: 

October 4880 K . G . of ponden. 
November 5182 » » » » 
December 5644 i> » » » 

15650 K . G. of ponden. 
1868. — De lucht van de werkplaats wordt 

ververscht. 
October 6576 K . G. of ponden. 
November 6720 » » » » 
December 7718 » » » » 

21014 K . G. of ponden. 
Deze uitkomsten hebben gcene toelichting noodig. 
Brussel. Juli 1860. 

S. E . W. R O O R D A V A N E Y S I N U A . 

(Naar het fransen). 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A De groute kunstprijs van 100,000 franken, 
die door Keizer Napoleon was uitgeloofd voor het 
beste kunstwerk , dat op het gebied van schoone 
kunsten, de muziek mede inbegrepen. binnen de 
laatste vijf jaren was voortgebracht, is door de 
benoemde jury uit de Academie des beaux arls 
verleend aan den heer Due, de bouwmeester van 
het nieuwe p leis van justitie tc Parijs. 

Van de 29 stemmen werden 7 op den heer 
Due uitgebracht: de heer Lefuel, de tegenwoor
dige architect vnn den Louvre, ilie de werken 
van dezen bouw, na den dood van Visconti, ge
leid heeft, veikreeg 7 stemmen, de toonkunste
naar Blanc verkreeg mede 7 stemmen , de heer 
Garnier, architect van de groote Opera had 
3 stemmen en de overige 3 stemmen werden 
uitgebracht op den beeldhouwer Perraud, 

De toewijzing van dezen prijs heeft weder doen 
zien, dat de waarde van zulke belooningen ver
mindert , wanneer men weet op welke wijze zij 
verleend worden , terwijl het nut, dat hieruit voor 
de kunst voortspruit, zeer gering is. 

— A Den 7 J " Augustus werd iu de machine
fabriek van den heer Louis Schwartzkopff te Ber
lijn , een ; root feest gevierd bij gelegenheid, dnt 
de honderdste locomotief werd afgeleverd. Er 
waren ongeveer 150 gasten, bijna allen uit het 
bouw- of machinevak, genoodigd, om de plech
tige doop van het jongste fabriekskind bij te 
wonen. 

De doop werd door den heer Schwartzkoplf zelf 
voltrokken; hij hield eene korle rede, waarin hij 
de vooruitgang zijner fabriek van de oprichting 
af herdacht, als ook dat juist 2 ' / i jaar geleden zijne 
eerste locomotief »Weishaupt" hier had gestaan. 
Hij herdacht hierbij de ondersteuning, die hij 
van de verschillende spoorweg-directien had on
dervonden en had aan deze locomotief den naam 
gegeven van den man, die aau het hoofd al dezer 
administration staat, namelijk Graaf Von Itzenplitz. 

De concessie voor den aanleg van den 
spoorweg in Bessarabië is verleend aau een Rus
sisch ondernemer, Schlidowsky genaamd , en wel 
bij afslag tot een bedrag van 43,000 roebels per 
werst. De heer Weykersheiiu te Weenen had 
04,000 en de heer Oppenheim 80,000 roebels 
per werst verlangd. 

— In het Crystal Palace te Sydenham wordt 
van den 6d'« September tot den O'1™ October 
cene internationale tentoonstelling gehouden van 
velocipedes en andere verplaatsingswerktuigen, 
die niet door paarden worden in beweging ge
bracht , in de ruimste betcekenis; voorts van ma
terialen voor het maken van voorwerpen, die
nende bij het gebruik dier werktuigen, van pho-
tographieën, teekeningen, boeken, platen enz., die 
daarop betrekking hebben. Aanvragen om plaats 
moeten worden ingezonden uiterlijk op 25 Au
gustus e. k. en de voorwerpen 31 Augustus. 
Naar wij vernemen, zijn inlichtingen en program
ma's te verkrijgen aan het Engelsch Consulaat 
alhier. 

Voor eenigen tijd heeft men te Weenen 
het plan gevormd, om het vaarwater van den 
Donau, in dc nabyheid der stad, aanmerkelijk 
te verbeteren. 

Ten einde deze aangelegenheid te regelen, en het 
toezicht op de uit tc voeren werken te houden , 
is eene speciale commissie benoemd. Bij besluit 
van 26 Juli j l . , noodigt die commissie, zoowel 
buiten- als biniieiiluudsche aannemers uit, om te 
dingen naar de aanneming der werken en de 
daartoe benoodigde leveraiitiën voor het perceel, 
dat zich uitstrekt van de Roller tot aan de Stad-

latier spoorwegbrug. De termijn van inschrij
ving eindigt dcnK 1'"" October e. k., des mid
dags ten 12 ure. 

— De vereeniging tot bevordering van arbeid 
in Duitschland, die onlangs door eenige voor
name industriëelcii te Hannover eu Linden is op
gericht, is voornemens een congres van Duitsche 
arbeidgevers bijeen te roepen, om te beraadsla
gen over de meest geschikte middelen ter bevor
dering van de belangen der patroons en der 
werklieden, met betrekking tot de arbeidstakingen. 

— A In het jaar 1860 was het aantal spoorweg
reizigers van alle klassen 238,137,000 en de 
kosten van vervoer bedroegen door elkander 
f 0.30 per hoofd. Het totaal der bruto ontvang
sten van de reizigers beliep 157,500,000 gulden, 
zoodat de gemiddelde prijs van vervoer van eiken 
reiziger bedroeg ruim /'0.60. 

De prijzen van vervoer waren in de verschil
lende klassen als volgt: l r klasse f 1.49 bij eenen 
gemiddelden afstand van 24 Ned. mijlen : 2' klasse 
/ 0.72 hij eenen afstand van 14'/, Ncd. mijlen; 
3' klasse f 0.42 bij cenen afstand van evenzoo 
14'/ 2 Ned. mijlen. 

Het aantal reizigers per trein was gemiddeld 75. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Uit het verslag, betreffende 
den aanleg der staatsspoorwegen van 1 Januari 
tot .'10 Juni 1869 , blijkt dat het personeel alsnog 
op I». Juli j l . bedroeg: 108 personen, als: 3 
hoofd-ingenieurs, 7 eerst-aanwezende-ingenieurs, 
3 bouw- en werktuigkundigen B* kl. kl. 
geene); 15 adj.-ingenieurs: 10 bouw- en werk
tuigkundigen 3{ l' k l . : 10 hoofdopzichters: voorts 
98 opzichters, |22 eerste, 26 tweede, 41 derde, 
7 vierde en 2 vijfde kl.); 6 schrijvers. 

Behalve dit personeel zijn nog een groot aan
tal buitengewone opzichters in dienst, waarvan 
het aantal evenzoo nog al belangrijk is. 

— Te 's-Hertogenbosch ziet het licht het plan 
van den geconcedeerden spoorweg van Tilburg 
naar Nijmegen langs 's-llertogenbosch. Men leest 
daarin o. a.: 

Deze belangrijke spoorweg vormt eene onmis
kenbare schakel in de gemeenschap tusschen Frank
rijk , België en Nederland, en door Nederland 
met het noorden van Duitschland. 

Van de zijde van Frankrijk en België is de 
spoorweg reeds geopend tot Tilburg, in eene 
richting, die weinig van de rechte lijn afwijkt. 

De spoorweg van 's-Hertogenbosch naar Utrecht 
nadert zijne voltooiing, waardoor dus, wanneer 
de sectie Tilburg—'s-Bosch van den spoorweg 
Tilburg—Nijmegen zal gereed zijn, de gelegen
heid bestaat, om de reis van Parijs naar Amster
dam, die thans 1(1 uren vereischt, in 11 uren 
te volbrengen. 

De sectie Tilburg—'s-Bosch, zoowel als de 
beide anderen, namelijk die van 's-Bosch tot lla-
venstein en van Niftrik tot Nijmegen, kunnen 
alle in écn jaar worden voltooid, dewijl daarin 
geene kunstwerken van eenig gewicht voorkomen. 

De aansluiting der beide laatste sectiën te Ra-
venstein, zal eerst later geschieden, omdat dc 
bouw van de brug over de Maas te Ravenstein 
twee zomers zal vorderen. Zooals bekend is, 
worden ijverige pogingen in het werk gesteld, 
om de Regeering te bewegen, eene subsidie van 
f 3,000,000 te verstrekken voor den bouw der 
bruggen over de Waal tc Nijmegen on den Rijn 
te Arnhem, ten einde tot eene spoorwegverbin
ding van Nijmegen met Arnhem te geraken. Men 
vleit zich, dat deie niet achterwege kan blijven 
en houdt zich overtuigd, dat de voltooiing van 
de lijn Nijmegen—'s-Bosch—Tilburg, een groote 
prikkel zal zijn, om dc Regeering tot het ver-
leenen vau krachtdadige hulp aan te sporen. Dooi
de verbinding der steden Arnhem en Nijmegen, 
zul de kortste spoorweg-communicatie, zoowel uit 
Frankrijk cn België als van Vlissingen naar Bre
men en Hamburg, ontstaan. 

Reizigers, die thans van Groningen en Leeu
warden over Rotterdam of Utrecht naar België 
gaan, zullen eenen veel kortcren weg over Nij
megen en Tilburg vinden. 

Na het gewicht van den weg voor de belang
rijke fabriekstad Tilburg, voor het bloeiende Oss 
en andere zuidelijke gemeenten te hebben ge
schetst, wordt gezegd: 

Ook voor Nijmegen, dat eenmaal van de knel
lende vestingwerken hoopt bevrijd te worden, is 
deze weg van het hoogste gewicht. Door de 
verbinding van den spoorweg van Kleef naar Njj-
iiiegeu met dien naar Arnhem en 's-Bosch, zal 
eindclyk ook deze zoo rijke streek, die door ge

brekkige communicatiemiddelen aan de algemeene 
welvaart onttrokken is, in staat worden gesteld 
zich te ontwikkelen, met die vlucht, waartoe 
hare rijke hulpmiddelen haar in staat stellen. 

Te Nijmegen komt de lijn Tilburg—Nijmegen 
in onmiddellijke verbinding met de Rh.einisr.he 
Eisenbahn. De aanzienlijke hoeveelheden granen 
uit Hongarije en goederen uit Oostenrijk, Zwit
serland, Zuid-, Middeu-Duitschland en den Hijn, 
welke te Nijmegen per ftheinischc Eisenbahn wor
den aangevoerd, zullen voor een goed deel aan 
de lijn Tilburg—Nijmegen toevloeien. 

Dat ook het locale verkeer der lijn aanzienlijk 
zal zijn, valt niet te betwijfelen. 

Is het te verwonderen, dnt men, onder die 
omstandigheden, dezen spoorweg als een der 
meest belovenden in ons vaderland beschouwt? 

Het is overbodig ijdele opgeblazen voorstellin
gen te doen; de meest eenvoudige toonen reeds 
aan, dat den aanleg in het algemeen uiterst 
wenschelijk te achten is, en dat er gegronde 
vooruitzichten bestaan, dat de weg ook voor de 
geldschieters zeer gunstige resultaten belooft, want 
wanneer men nagaat, dat. dc opbrengst van de 
beide Hollandsche en Rijn-spoorwegen ongeveer 
ƒ 18,000 per mijl cn per jaar bedraagt, dan mag 
men veilig aannemen, dat de Tilburg—Nijmccg-
sche spoorweg, wanneer hij over de geheele 
lengte van 65 kilometers geheel voltooid is, spoe
dig een gemiddeld bedrag van /12,000 per mijl 
en per jaar zal opbrengen. 

Het daarvoor benoodigde kapitaal ad /' 8,000,000 
wordt uitgegeven voor de helft in aandeelen en 
voor de wederhelft in obligation. 

De laatste zullen geven eene rente van 3 pCt., 
doch ad 55 pCt. uitgegeven en zullen door jaar-
lijksche uitbetalingen a pari worden afgelost. 

Voor elk aandeel, waarvoor wordt ingeschre
ven, heeft men het recht voor twee obligatiën 
deel te nemen. 

De vraag of het bepaalde kapitaal van 
f 8,000,000 voldoende is, om de werken binnen 
den bepaalden tijd uit te voeren cn de lijn ge
heel in gereedheid te brengen, vindt hare beves
tigende beantwoording in de omstandigheid, dat 
nu reeds solide Hollandsche aannemers zijn ge
vonden, die bereid zijn de werken voor een be
drag beneden de begroeting te voltooien, zoodat 
de constructie van den weg in dit opzicht geene 
moeielijkheid kan opleveren. 

Van de richting van den weg en het getal en 
de plaats der kunstwerken is een volledig plan 
ontworpen, en eene daarop gebaseerde begroo-
ting opgemaakt. 

Van het benoodigde kapitaal heeft men in En
geland meer dan /' 5,000,000 geplaatst en wordt 
dus van dc onmiddellijk belanghebbenden slechts 
eene som van ungeveer /'3,000,000 gevraagd. 
De schoone vooruitzichten, welke deze nog aan
biedt, zullen er voorzeker toe leiden, dat dit ka
pitaal, waarvan het tot stand komen der onder
neming geheel afhankelijk is, spoedig en ruim
schoots uit Nederland zal worden bijeengebracht. 

Groningen. Blijkens de aankondigingen in 
de nieuwsbladen zal de hoofdonderwijzer te Noord-
laren niet alleen inlichtingen geven, maar ook 
de aanwijzing houden van de aldaar te bouwen 
school. Hoewel wij het een verblijdend teeken 
des tijds achten, dat de bouwkunst meer algemeen 
wordt beoefend, vermeenen wij dat het zijne ge
vaarlijke zijde heeft, om onkundigen bij bouwwer
ken directie te doen voeren. Men denke daarbij 
aan het onlangs gebeurde ongeval bij den bouw 
der R. C. kerk in het Boschje te Rotterdam. 

Maassluis. Volgens eene dezer dagen gedane 
oproeping door den Burgemeester dezer gemeente 
wordt alhier gevraagd een hoofdopzichter voor de 
gemeentewerken tegen een jaarlijksch inkomen van 
/' 500, mits bekwaam, om onderwijs te geven in 
het bouwkundig teekenen. 

Wij kunnen niet verwachten, dat zich een bouw
kundige, die aan dc gestelde vcreischten werke
lijk voldoet en alzoo ook in het bezit is eener 
akte voor het middelbaar onderwijs in het recht
lijnig teekenen, voor deze betrekking zal aan
melden. 

Eerst dan, als er geene sollicitanten zich aan
melden , zal het gemeentebestuur van het bespot
telijke der oproeping overtuigd zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

STUCWERK VAN KEENE'S MARMERCEMENT. 

In de burgerlijke bouwkunst wordt veeltijds 
•net vrucht gebruik gemaakt van zoogenaamd stuc

werk van stoenkalk en gips, doch vooral in 
nieuwe gebouwen is het dikwijls moeielijk, ja on
mogelijk, daarop de aanvankelijke glans eeniger-
uiate te behouden 

In ile vier stationsgebouwen van den staats
spoorweg in de Zaanstreek zijn tegenover de ge
wone stucspecie proeven genomen met stuc van 
Keens'8 marmercemenl, dat op nieuwe muren 
aangebracht zijnde, verre verkieselijk schijnt bo
ven het eerstgenoemde, cn waarvan dus eene 
mededeeling hare waarde kan hebben. 

Het eenige onderscheid is gelegen in de specie 
der bovenlaag, terwijl de bewerking overigens 
geheel dezelfde blijft. 

Bij vergelijking van beide bepleisteringen, die 
daar door dezelfde werklieden en in dezelfde ge
bouwen zijn aangebracht, komt men tot het niet 
twijfelachtige resultaat, dat het marmercement 
veel schooner stuc voortbrengt, de glans niet 
minder dan van gepolijst marmer is en blijft en 
de oorspronkelijke kleur uiterst helder wit en 
het verschil in kosten niet buitengevyoon groot is. 

Voor een vierkante meter stucwerk, als wit 
marmer bewerkt, zijn de vergelijkende kosten, 
door nauwkeurige aanteekening volgenderwijze te 

len: 

Stuc van Stuc van 
steenkalk marmer-
en gips. cement. 

Onder de rij berapen. . . ƒ 0.30 ƒ 0.30 
Specie der bovenlaag. . . » 0.10 > 0.351 

Politoir • 0.11 » 0.11 
Arbeidsloon voor een stuka-

» 0.60 » 0.60 
Arbeidsloon vooreen schilder. » 0.60 i 0.60 

» » » opper-
» 0.16 » 0.16 

Totaal ƒ 1.87 ƒ 2.12' 

De kosten der specie van de bovenlaag zijn bij 
gebruik van steenkalk en gips op 10 cents, als 
genoegzaam bekende prijs aangenomen; bij mar
mercement wordt daarvoor 2'/, kilogram droge 
stof vereischt en dewijl 1 vat van 130 kop in
houd en 127'/j kilogram gewicht ƒ 18 kost, komt 
dus de prijs op ongeveer (0.141 per kilogram 
of ƒ 0.352 per vierkante meter. 

De arbeidsloonen zijn uit den aard der zaak 
hoog. daar de stukadoors en schilders hun werk 
goed moeten verstaan en dus hooge dagloonen 
verdienen. 

Als aanbeveling kan nog worden vermeld, dat 
de schoonheid van het hier bedoelde marmerce
ment zoozeer in het oog valt, dat reeds nu eenige 
omliggende bewoners, dit materiaal in hun eigene 
woningen hebben aangewend. 

Het cement is geleverd door den heer Jan Dek
ker te Worinerveer, volgens wiens verklaring 
voor den ondergrond eigenlijk een 2 d e soort der
gelijke cement moest gebruikt zijn, doch waartoe 
op grond der hier genomen proeven op gewone 
berapingen geene noodzakelijkheid schijnt te be
staan. 

Alkmaar, 12 Aug. 1869. 
A. L . V A N G E N D T . 

B O U W K U N D I G A L B U M . Verzameling van kleine 
ontwerpen voor architecten , timmerlieden , 
aannemers, opzichters, aankomende bouw
kundigen , enz., door Th. M. M. van Grieken. 
Groningen, bij M. Smit en P. Noordholf. 

Volgens het prospectus zal het bouwkundig 
album eene reeks van kleine, doch smaakvolle 
ontwerpen bevatten , die inzonderheid bij prac
tische uitvoeringen van dienst kunnen zijn. In 
deze verzameling zullen achtereenvolgens gevels 
met details, platte gronden en doorsneden van 
woonhuizen , winkelpuien, buitenverblijven, tuin
huizen , boerenwoningen en schuren, stalgebou-
wen , fabrieken, pakhuizen , school- en kerkge
bouwen , kleine bruggen, lijstwerk, kapiteelen, 
boutversieringen, yzeren en houten leuningen en 
hekwerk, trappen van steen, ijzer en hout, 
vensters, deuren en paneelen, inwendige versie
ringen van woonkamers cn meerdere zaken wor
den opgenomen. Het album zal in tien afleve
ringen verschyncu, elk van vijf platen met on
geveer een vel tekst, waarvan de prijs bij intee-
kening op /' 1.25 gesteld is. 

Wy hebben met de beide eerste afleveringen 
kennisgemaakt en kunnen ons met de keuze dei-
ontwerpen zeer goed vereenigen, al ontmoeten 
wij daarbij ook verschillende bekenden van Duit-
schen oorsprong. Het artikel over winkelpuien, 
dat uit Romberg's Zeitsehrift is overgenomen, 
bevat vele nuttige wenken en wij misprijzen het 
in geenendeele, dat de schrijver de toevlucht tot 
vertalingen uit Duitsche tijdschriften neemt. 
Voor velen toch is het zeer bezwarend zich de 
verschillende tijdschriften aan te schaffen , zoodat 
het bouwkundig album voor aankomende bouw
kundigen en timmerlieden van nut kan zijn. Be
halve de omschrijving der platen vindt men in 
de tweede aflevering een artikel over stalge-
bouwen, waarin de gedachten van verschil
lende schrijvers over dit ontwerp worden aange
geven. 

Wij vermeenen, dat het bouwkundig album 
aanspraak op ondersteuning heeft en de bouw
kundigen te mogen aanraden zich dit werk aan te 
schaffen, zoodat schrijver en uitgever door een 
ruim debiet voor hunne moeiten en kosten be
loond worden. 

Varia. 
Amerikaansche spoorwegen. De groote 

Amerikaansche spoorweg, die tusschen den At-
lantischen- en den Stillen Oceaan het vasteland 
van de nieuwe wereld doorsnijdt, is nu vol
tooid op eenige bruggen na, die in aanbouw zijn. 
Eene der grootste bruggen, van 2800 voeten 
lengte, wordt bij Omaha over de Missouri ge
bouwd. 

De pijlers bestaan uit ijzeren cilinders, van 
139 voet hoogte, die 70 voeten in den bodem 
van den stroom zijn ingewerkt. Van New-York 
naar San-Francisco is de afstand ongeveer 3400 
Eng. mijlen, de vracht is ongeveer 31 £ en de 
geheele reis tusschen de beide eindpunten duurt 
eene week. 

Slechts zeer ondernemende leden zullen dezen 
rid ondernemen, want ieder reiziger mag blij 
zijn, zoo hij zonder gebroken ledematen de plaats 
van bestemming bereikt. A 

Adveitentiën. 

VERKOOP van KEUEN. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N G C O -

ningen zijn voornemens door hunnen gecommit
teerde onder hunne nadere goedkeuring te ver-
koopen: 

Ongeveer 140 kubieke meters groote V E L D -
K E I J E N , zoogenaamde KISTSTEEN; 

ongeveer 60 kubieke meters afval van 
V E L D K E I J E N en GEHOUWEN STEEN, en 

ongeveer 75 kub. meters P U I N ; 
alle liggende op de opslagplaats der gemeente 

buiten de Oosterpoort, onmiddellijk aan het kanaal 
de Griffe. 

De verknoping zal geschieden volgens de voor
waarden , die ter Secretarie der gemeente ter 
lezing liggen , terwijl nadere inlichtingen zijn te 
bekomen bij den STADS BOUWMEESTER. 

De iuschrijvingsbilletten, ingerigt overeenkoms
tig de voorwaarden, moeten voor of uiterlijk op 
Woensdag den lsten September 1869 aan het 
Raadhuis worden bezorgd, terwijl de opening 
dier billetten zal plaats vinden op DONDERDAG 
den 2den September 1869, des voormiddags te 
9 1/, uur. 

G R O N I N G E N , 17 Augustus 1809. 
Burgemeester en Wethouders, 

W. DE S I T T E R . 
De Secretaris, 

V A N U I L D R I K S . 

H. H. BOUWKUNDIGEN. 
Een jongmensch ervaren Bouwkundig Op 

zigter, Teekenaar en Constructeur , buiten 
schuld zonder betrekking zijnde, zag zich gaarne, 
zoo spoedig mogelijk, weder als zoodanig of in 
cene of andere technische betrekking, hier of 
elders geplaatst. De beste getuigen zoo vau 
bekwaamheid als zedelijk gedrag kan hij overleg
gen ; adres met franco brieven onder Letter A . B. C. 
bij den Boekhandelaar J. VLIEGER, Halvemaansteeg 
Y 520, te Amsterdam, 
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DE OPMERKER. — Zaterdag, 21 Augustus 1869. 

OPZIGTER. 
Iemand, die gedurende ruim 10 jaren als OP

Z I G T E R of T E E K E N A A R bij verschillende 
belangrijke werken heeft gefungeerd cn daarvan 
de beste bescheiden kan producccren, zag zich 
gaarne spoedig geplaatst in eene met zijn vak 
overeenkomende betrekking. 

Franco te adresseeren onder letter- It. bij de 
Boek- en Papierhandelaars P. H. en .1. X. GEI.IER 
te Leiden. 

ONTMANTELING 
OER 

V E S T I N G M A A S T R I C H T . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 28 Augustus 1 stift, des middags ten 

12 ure, in de kleine Redoute-zaal in het Comedio-
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
Het S L E C H T E N v a n de Bastions 

St. M A A R T E N , G A L G E N B A S T I O N 
en P A R M A , met de overgebleven 
gedeelten v a n den H O O F D W A L van 
W I J C K en v a n de lunetten E N G -
H I E N en T U R E N N E . 

De Inschrijvingsbilletten moeten zijn ingerigt 
als bij het bestek is voorgeschreven en moeten 
daags vóór dc aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek 
bepaalde wijze. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van den ondergeteekende, en aan de kan
toren van de Ontvangers der Registratie en Do
meinen te Venlo, Roermond en Maastricht cn is 
tegen betaling van ƒ 1 . — aan laatstgenoemd kan
toor verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag, den 24 Augustus 1869, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Maastricht, 10 Augustus 1869. 
De Directeur de Registratie en 

Domeinen in Limburg. 

GRATAMA. 

ONTMANTELING 
D E R 

VEfSTING VENLO. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Vrijdag, den 27 Augustus 1869, des mid

dags ten 12 ure, ten Koffljhuizc van F. BLOE-
M E X , in den Gouden Leeuw, te Venlo, zal bij 
enkele inschrijving en onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring, worden 

A A N B E S T E E D 

Het S L E C H T E N v a n een deel der 
B A S T I O N S 6, 7 en 9 en van de 
C O U R T I N E S 6—7 en 8-9 der ves
t ingwerken te Ven lo . 

De inschrjjvingsbiljetten moeten zijn ingerigt 
als bij het bestek is voorgeschreven en moeten 
daags vóór de aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek be
paalde wijze. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage ten 
burele van den ondergeteekende en aan de kan
toren van dc Ontvangers der Registratie en Do
meinen te Maastricht, Roermond en Venlo en is 
aan laatstgenoemd kantooi' togen betaling van 
/ 1 verkrijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag den 23 Augustus 1869, des namiddags 
ten vier ure. 

Maastricht, den 10 Augustus 1809. 
De Directeur der Registratie cn 

Domeinen in Limburg. 

GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 23'"" Augustus 1809 zal , 

door de Heeren PREVIXA1HR & C'. le // ortem, 
worden aanbesteed: 

He t maken v a n een Fabriekge-
bouw. Ketelgebouw, Ketelommetseling, 
Schoorsteen, Regenbak en een gedeelte 
W a l m u u r , op de fabriek buiten de 
Z i j lpoor t , alles met bijlevering v a n 
al le daartoe benoodigde mater ia len , 
arbeidsloonen enz. 

De teekeningen cn het bestek zijn, van 
Maandag den 16** Augustus af. ter inzage bij den 
Portier. 

Nadere inlichtingen zijn, op franco aanvrage, 
te bekomen bij den architect A. v. li. STEUR Jr. 
die op Zaturdag den 21*"" Augustus, des morgens 
ten 9 ure, aanwijzing zal geven. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS IIER GE
MEENTE KOOG a/d ZAAN, zijn voornemens op 
den 2G'"Augustus 1800, des middags ten 12 ure, 
in het Logement, de » Waakzaamheid" te Knoq a/d 
Zaan A A X TE BESTEDEN: 

Het maken van eenen T O E G A N G S 
W E G , naar het Station van den 
Staatsspoorweg, aldaar. 

Bestekken cn inlichtingen zijn te verkrijgen 
ton kantore van den lieer L. .1. 1MMINK, Archi
tect cn Burg.- Ingenieur tc Zaandam, terwijl op 
den 25 Augustus e. k. des middags ten 12 ure 
aanwijzing in loco zal gedaan worden. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N BER

GEN- OP- ZOOM, zullen op Zaturdag den 28 Au
gustus 1869, 's middags ten 12 ure, ten Raad
huize aanbesteden: 

He t maken v a n den B O V E N B O U W 
eener Nieuwe IJzeren Draaibrug over 
de Binnenhaven. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter visie 
ter Gemeente- Secretarie van Vrijdag den 20 
Augustus e. k. af en het bestek is alsdan verkrijg
baar aldaar, op franco aanvrage, tegen betaling 
van 30 cents. 

Aanwijzing in loco geschiedt op Woensdag den 
25"' n daaraanvolgende, des voormiddags tien ure. 

ZEGT HET VOORT. 

T E H O O P : 
3 Handbaggermolens met 2 B a k k e n , be

nevens 11 Waggons, te bevragen te Temeuzen 
bij C.' T. VAN TRAAIJEXHOVEN. , 

BECKER & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , U E G E N I E , O E N A A N I . E O 

VAN S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e 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. 

S l o o m l a b r i e k v a n Z i n k w e r k e n 

V A N 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Le t te r s , gegoten cn gedreven, Z i n 
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen , Consoles, Falbahvs, Balusters , 
Vent i la tors , K r u i z e n voor Kerken en Graf-
teekens, A l o ë s , Paardenkoppen en verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Z i n k voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERIIOFF & 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 & C". te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito vnn de 
Heeren V1LLEROY & BOSCH te Mettlach aan dc 
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 le bekomen bij den Agent 

JAN VAU DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent dc portland cement hel 
attest voorkomende in de hommers 9 en 
10 van 1869. 

D. A . THIEME, tc Arnhem heeft uitgegeven: 

Prof. D. GROTHE, 
DE RHURSTREKEN, BERG'SLAND, 

E N 

't GRAAFSCHAP MARK. 
Een Technologisch Uitstapje met eenige Stu

denten der Polytechnische School te Delft. 
Met 2 platen ƒ 1.10. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANTIE, 

bij CtEBR'. II. POT, tc Elshont a/d. Kinderdijk 
bij wie reeds* AOO roeden geuinakt zijn van verschillende lengten 

tot 1 0 3 Amst. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

VERSCHENEN DE 3 e A f l e v e r i n g VAN 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. 

BERNOULLI'S VADEMECUM 
v o o r M o u w - e n W e r k t u i g k u n d i g e n . 

Derden weder veel vermeerderden druk. 
Vooral deze aflevering, bevattende dc Weerstand van Bouwstoffen, de Berekening van K a p 

en Brugconstructies is buitengewoon VERMEERDERD cn met TALRIJKE NIEUWE FIGUREN voorzien. 

Compleet in O All. a ?5 Cents. 
De 1NTEEKENIXG staat nog open by alle Boekhandelaren door het geheele Rijk cn bij de Uit

gevers TEN BRINK & DE VRIES, Warmoesstraat J 568 Amsterdam. 

THIEME. — Hoofdcoircspondcntcn L. V A X BAKKENES & C". te Amsta-dam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E B I J 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 21 Augustus 1869. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 
Maandag, 33 Aug. 

Dordrecht, op het raadhuis: dc levering van 
vijftien stuks gegoten ijzeren syphons, met go-
smeed ijzeren roosters. 

Haarlem, aan de fabriek van de heeren Prc-
vinaire & Co. : het maken van ecu fabrieksge
bouw , ketelgebouw , ketelommetseling, schoor
steen , regenbak en een gedeelte walinuur, op 
de fabriek buiten de Zijlpoort 

Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be
stuur : de uitvoering van dc vcreisclite vernieuw
ingen en herstellingen aan de Rijks-rivierweikcn 
langs de Maas in dit gewest, met liet onderhoud 
daarvan tot uit. Juli 1870; in twee perceelen. 

's-Hage. ten 11'/, ure, aan het prov.bestuur : 
de uitvoering van de vereischte vernieuwingen 
en herstellingen aan de Rijkswerken, langs de 
boven-, beneden- en Nieuwe Merwede, behoo
rende tot do werken der Merwede en Killen in 
de provinciën Zuidhoiland en Noordbrabant, met 
het onderhoud daarvan tot cn met 30 Juni 1870, 
in vier perceelen. 

Dinsdag, 24 Aug. 
Haarlem, ten 2 ure, ter Secretarie van 

den Haarlemmermeerpolder : het vervaardigen 
van drie verdeelingschotten in de kolenbcrgplaats 
aan het Stoomtuig den Lijnden, met de levering 
van de daarvoor noodige materialen. 

Woensdag, 23 Aug. 
Barendreoht, ten 12 ure, bij B. van den 

Berg: het begrinden van wegen in de polders 
Binnenland , Buitenland en Zuidpolder, te zamen 
ter lengte van 12,155 meters en bijbehoorende 
werken. 

Donderdag, 26 Aug. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken der buitenhaven bin
nendijks te Vlissingen, met daar langs strek
kende bazaltkaden cn verdedigingswerken en van 
een gedeelte van het stations- en havenemplaco-
ment, benevens het leveren cn stellen van twee 
duc-d'alven nabij de dubbele schutsluis aldaar. 

's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het uitvoeren der werken tot ge
deeltelijke beteugeling dor Noordelijke Geul van 
het Hollaudsch Diep, in de richting van den 
spoorwegas. 

Venhuizen, (bij Hoorn), ten 1 ure, bij P. 
Beerepoot: het bouwen eener school met onder
wijzerswoning. 

Vrijdag, 27 Aug. 
Hindeloopen, door het dijksbestuur van het 

waterschap Hemelumor Oldephacrt en aanhoo-
rige zeedijken: de levering van a. 250 stuks 
nieuwe greenen heipalen van 62 decimeter lengte; 
6. 200 stuks dito van 35 decimeter lengte.- r. 
200 meter nieuwe greenen gordingen van 10 bij 
25 centimeter; d. 200 meter dito van 8 bij 20 
centimeter en e. 300 meter nieuwe greenen [dan
ken van 4 bij 30 centimeter zwaarte. 

's-Hertogenbosoh, ten 10% ure, aan het 
prov. bestuur: het herstellen van het rijsstorte-
bed in den Baardwijkschen overlaat, gelegen in 
de provincie Noordbrabant, benevens het ver
richten van eenige werkzaamheden en leveringen 
van dien overlaat. 

's-Hertogenbosoh, ten 10% ure, aan het 
prov. bestuur: het versmallen van den Rijks 
grooten weg der l e klasse No. 8 , van dc Maas-
d ijk sche brug over de rivier de Donge tot 160 
meter beoosten mijlpaal Xo. 24, bij het Kerkhof 
te Tilburg, prov. Xoordbrabant. 

Venlo, ten 12 ure, in het koffijhuis dc Gou
den Leeuw bij F. Bloemen : het slechten van 
een deel der bastions 6, 7 en 9 en van de 
courtines 6—7 en 8—9 der vestingwerken te 
Venlo. 

Arnhem , ten 12 ure, aan het prov. be
stuur : het aanleggen van vier dwarskribbcn ann 
den linker Waaloever te Zuilichem, behoorende 
tot de werken tot verbetering van de Waal In 
Gelderland. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
hot aanleggen van twee dwarskribben aan den 
rechter Waaloever te Varik, en drie aan den 
linker Waaloever tc Heercwaarden, in 2 percee
len , behoorende tot dc werken tot verbetering 
van de Weal in Gelderland, 

Fort Bath, ten 12 ure, bij Snoeck : het 
bouwen van een heeren woonhuis aan den Se-
paruticilijk in den tweeden Engelschen polder , 
in de nabijheid van liet station Rilland. 

Leeuwarden, teu 12 ure, aan het prov. 
bestuur : bet doen der vereischte vernieuwingen 
en herstellingen aan de rijzen beslag- en stecn-
oeverwerken op het eiland Ameland, prov. Fries
land , met hun gewoon onderhoud, ingaande 
met den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding cn eindigende ultimo April 1870. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het vernieuwen van de houten brug Xo. 3 over 
de Westen vclder A a , in den grooten weg 1ste 
klnsse, 2den zijtak , gedeelte van Zwolle naai
de Friesche grenzen. 

Middelburg, ten 1 ure, door den fung. 
Ontvanger der Registratie en Domeinen : het ver
wen aan de buitenzijden van de onderscheidene 
gebouwen , te zamen uitmakende hot voormalig 
Oost-Indisch Huis te Middelburg, met bijlevering 
der benoodigde materialen en gereedschappen. 

Zaterdag, 28 Aug. 
Echten, (Friesland), ten 11 ure, bij Eg-

bert H. Kluwer : het bouwen van eene nieuwe 
stelphuizinge, met afzonderlijken vuiirhut en var
kensstal tc Echten. 

Maastricht, ten 12 ure, in dc kleine Re
doute-zaal in het Comediegebouw: het slechten 
van de bastions St. Maarten, Galgenbastion en 
Panna, met dc overgebleven gedeelten van den 
hoofdwal van Wijck en van de lunetten Enghien 
en Turcnne. 

Donderdag, 2 Sept. 
's-Hage, ton 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van eenige inrich
tingen in het gebouw voor hoofdmagazijn te 
Tilburg. 

Dlepenheim, ten 1 uro, in het Leidsche 
Wapen: het afbreken en weder opbouwen van 
een woonhuis voor den heer ten Bosch. 

Maandag , 6 Sept. 
Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur : do uitvoering van werken tot voortzetting 
van de verbetering der rivier de Maas in de ge
meenten Cuyk en Kook, nabij het gehucht St. 
Agatha. 

Donderdag, 9 Sept. 
's-Hage, ton 12 ure, aan het ministerie 

van binnenl. zaken: het maken van gebouwen 
en eenige andere werken voor het hoofdmagazijn 
cn de centrale werkplaats tc Zwolle, ten behoeve 
van dc Staatsspoorwegen. 

'•-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het bouwen eener vaste brug 
voor gewoon vervoer over het ai te snijden ge
deelte van de rivier dc Maas en het maken van 
verdere werken nabij Crovecour. 

Afloop van aanbestedingen. 
Haarlem, 27 Juli: het onderhoud aan go-

houwen , bruggen , enz., in den Haarlemmer-
meerpolder , tot Maart 1870: perceel 1. M. 
van Essen, te Kage, f 1232; perceel 2. S. 
Guldemond, tc Hillegom, f 1158; G. van 
Starre, te Sloten , f 930 ; A. Munk en Zn., te 
Heemstede, f 929 ; L. Kieviet, to Haarlemmer
meer, f 1255; Gebr. Bos, te idem, f 1144; 
perc. 3. G. v. d. Starre, ,"1025 ; perc. 4.S.Gul
denmond , / 876; J. Guldenmond. te Hillegom, 
ƒ 797,97; M. van Essen, te Kage , f 627; 

perc. 5. S. Guldenmond , /' 965 ; G. van der 
Starre, / 939; L. Kieviet, /" 980; Gebrs. Bos, 
f 1019; perc. 0. G. v. d. Starre, f 1090 ; W. 
P. v. Eibergen, te Haarlemmermeer, /' 1245; 
perc. 7. W. P. v. Eibergen, f 1035; J . Huls-
bol, te Haarlemmermeer, / 1685. Het werk is 
gegund als volgt: perc. 1. f 1232 en perc. 4 
/ G27 aan M. van Essen te Kage; perc. 2. 
/' 927 aun A. Munk en Zn. te Heemstede ; 
perc. 3. f 1025, perc. 5. f 939 cn perc. 6. 
f 1090 aan G. v. d. Starre te Sloten; perc. 7 , 
f 1635, aan W. 1'. van Eibergen to Haar
lemmermeer. 

Oeertruidenberg, 4 Aug.: eene verwing 
der werken , onder hot. beheer der genie aldaar; 
aangenomen door J . C. Elzerman aldaar voor 
f 700. 

Gouda , 6 Aug. : het maken van den on
derbouw der brug aan den Kleiweg; aangeno
men door S. Sterkenburg, tc Amcrongen , voor 
f 18,750. 

Kuinre, 6 Aug. : het trokken van ongeveer 
675 meters paalwerk en het slaan van ongeveer 
2000 nieters oud cn nieuw paalwerk niet leve
rantie : R. Zwolsman, te Kuinre, / 50,000 ; K. 
van Tongeren, te Hcerenveen, f 43.900; II. 
Schimmel , te Kuinre, f 36,500; R. Fledderus, 
te Kuinre, f 36,500; aangenomen door R. Fled
derus, voor ƒ 31,800. 

Vlaardingen, 10 Aug.: hot bouwen van 
eene directeurswoning, boekhouders- en portiers
woning, zestien arbeiderswoningen, enz. voor 
de 's-Gravcnliaagsche Maatschappij van Zeevis-
scherij urecht door zee"; de Lange, te Vlaar
dingen , f 60,000 ; G. W- v. Capellen , idem, 
ƒ 59,000 ; Heubink , idem, ƒ 58,440 ; Iloinen , 
idem , ƒ 57,750; Gagestein, idem, ƒ 57,700; 
v. Noord, idem, ƒ 56,900 ; v. d. Berg, idem, 

ƒ 56,500; A. Maarleveld, idem, f 50,300 ; J. 
Kuipers , idem , / 55,980 ; A. Blok , idem , 
f 55,700; 0. Gulbrandsen , te Rotterdam; 
f 55,700; J. Koolbaalder, te Vlaardingen , 
f 55,600; A. v. Dijk, idem, f 55,555; J. V . d. 
Vlis , idem , / 55,400 ; A. v. d Vlis, idem, 
f 54,989 ; R. D. Breukel, to Rotterdam, / 53,500, 
J. A. Raasveld , te 's-Hage, f 43.085; G. Klomp, 
te 's-Hage , f 39,555. 

Arnhem, 13 Aug: de aanleg van ccn tele
graaflijn met (iéu draad tusschen Doesburgh en 
de telegraaflijn langs den Staatsspoorweg bij 
Dieren ; aangenomen door W. Carmiggclt, te 
lii ui o me n , voor f 1888. 

Maastricht, 14 Aug.: het aanleggen der aard
en kunstwerken van den zijtak Simpelveld—Kerk
rede van den Aken—Maastrischtschen spoorweg ; 
aannemers zijn geworden de heeren Wcuste 
on Köcnings, aldaar, voor 349,884 fis. 

's-Hage, 16 Aug.: lo . hot onderhoud van 
eenige bruggen: en 2o. het leveren van 7000 
illumincerglazcn. Minste inschrijver voor per
ceel 1 was de heer J. A. de Swart, aldaar, 
voor f 1581. Voor perceel 2 waren drie bil
jetten ingekomen. Minste inschrijver was dc 
heer J. Wolff, aldaar, a f 4.80 de 100 stuks, 
voor gebroken of vermiste glazen ƒ 2.50 de 100 
stuks. 

Middelburg . 16 Aug.: het maken van ccnigc 
werken nabij den Ouden Arnemuidschen weg, 
in verband met de verandering van het riool
stelsel dezer gemeente, bestaande in : lo . den 
onderbouw van eene bascule brug; 2o. hot bou
wen van een ververschingsduiker; en3o. hot aan 
loggen van een gemetsclden vergaarbak met af-
voerriool, enz. Hiervoor was de minste inschrij
ver de heer J. Elcnbaas, aannemer te Bruiniise, 
voor de som van f 20,975. 

Amsterdam , 18 Aug.: het maken van den 
put voor de draaibrug over het Xoordzee-ka-
nnal onder Velzen, in dc richting van don spoor
weg tusschen Haarlem cn Uitgeest. Aangenomen 
door den heer J. C. Slcbc , te Haarlem, voor de 
som van ƒ 28,500. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAX BAKKEXES & C«. te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W. VAX DEU WIEL-
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ABONNKMENTSPRHS. 
De aboniiementsiirijb vnn dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zati-rdag bij J l . V ' H l IE ME te Arnhem ver-
achijnt, bedraagt per drie maanden franco per poat ƒ IM. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele noinmera 
worden alkvn bij vooniitbeatelling en tegeu bctaliug vau 
lil cents per exemplaar atgelcverd. 

I 
Z a t e r d a g 2 8 A u g u s t u s 1 8 6 9 . 

PKIJS DEK ADVERTENTIËN. 
Vau «vu tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 

regel meer ƒ -.20. Groote letters worden lierekcnd naar 
de ruimte die zij bcslnait. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor cen exemplaar der courant 
betaald. — Abbotinemctitcn voor 250 , 50U cn 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

H O N O R A R I U M V O O R A R C H I T E C T E N , 

Ontworpen door de Vereeniging van Architecten te Berlijn. 

1. Voor particuliere- of openbare gebouwen van middelmatige constructie en decoratie. 

Voor uitvoerige ontwerpen: bestaande 
uit grondplannen, opstandenen door
sneden op YIBO der ware grootte, en 
voor eene berekening van kosten vol
gens bovengenoemde eenheid. 

Voor het maken van schetsen: be
staande uit grondplannen en opstand 
op l / , M der ware grootte en voor eene 
begrooting van kosten, per vierkante 
eenheid van het te behouwen terrein, 

AANDUIDING 

H E R 

WERKZAAMHEDEN. 

BEDRAG DER BOUWKOSTEN IN THALERS. 

Voor het leveren van constructieve 
en decoratieve details enz., in na 
tuurlijke grootte. 

Voor eene nauwkeurig uitgewerkte 
begrooting van kosten. 

Voor de hoofdleiding der werkzaam
heden , zonder het stellen van speciaal 
toezicht. 

Voor het nazien der rekeningen. 

Voor bovengenoemde werkzaamhe
den te zamen. 
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II. Voor landelijke- of fabrieksgebouwen, vak
werk of werken beneden den beganen grond, 
zonder versieringen opgericht, % gedeelte 
van tafel I. 

UI. Voor monumentale- of publieke bouwwerken 
wier oprichting de hulp der beeldende 
kunst vordert, l ' / j maal het bedrag van 
tafel I. 

Aanmerkingen. 

a. Het speciaal toezicht wordt 61' afzonderlijk 
betaald, hl wel bij sub 5 opgetrokken. 

6. Onkosten voor reis en verblijf worden af
zonderlijk berekend. 

c. Bouwwerken beneden eene waarde van 3000 
thaler, worden niet procentsgewijze betaald, maar 
naar den aard der werkzaamheden, het aantal 
teekeningen enz. berekend. 

d. Het geldt als regel, dat de architect zijn 
honorarium in 4 termijnen ontvangt, en wel: 

1 termijn hij de goedkeuring van het ontwerp; 
1 » wanneer het gebouw onder de kap is: 
1 » wanneer de oplevering geschiedt; en 
1 > als de aannemer van alle aangegane 

verbindtenissen wordt ontheven. 

ARBEIDSTAKINGEN. 

Het is eene waarheid, telkens door de geschie
denis geslaafd, dat d e kortzichtigheid van de 
staatslieden en toonvoerders doorgaans de on
weerstaanbare kracht van een ontluikend goed 
beginsel miskent. Zoo ging het met het Chris
tendom , met de Kerkhervorming, met de Geuzen, 
met het streven naar gelijkheid en vrijheid door 
de denkers van de vorige eeuw, met het verlan
gen naar minder beperkt kiesrecht in 1848 en 
tegenwoordig mei het radicalisme, het positivisme 
en het socialisme. 

Het zal wel onnoodig zijn te zeggen , dat ik 
niet alle stellingen en leuzen van de socialisten, 
zooals bij voorbeeld: «.De eigendom is diefstal" 
en «Bood aan het kapitaal!" in bescherming 
neem, maar zij hebben ook, onder andere, één 
zeer billijk beginsel: zij willen den werkman een 
aandeel in de winst van het kapitaal toekennen. 
De staathuishoudkundigen van de rechtzinnige 
leer lachen daarom, gelijk de klassieken vóór 
omstreeks veertig jaren hemd en aarde bewogen 
om de nieuwigheden van de romanticken, of ge
lijk d e doctrinairen aau de republikeinen toe
voegden , dat zij nog aalles" hadden te leeren. 
Bij dien eisch van de werklieden loopt men te 
veel gevaar denzelfden misslag tc begaan , waarin 
onlangs de onderteekenaars van dc Alabama-
overeenkomst vervielen, namelijk een vraagstuk 
van beginselen en zelfgevoel te verlagen tot een 
vraagstuk van geld. Het is toch den werkman 
nog minder te doen om het stoffelijk voordeel 
dan wel om zijne verheffing tot aandeelhouder, 
om het stijgen op de maatschappelijke ladder. 

De slaat — zegt Edouard de Pompéry in zijne 
Bevendieation du prolétaire — heeft zijn tijd ge
had, de. lijfeigene heelt zijn' tijd gehad, de dag-
looner zal den zijnen gehad hebben. 

Men moet zich hierover niet verwonderen, 
men moet er niet van schrikken, men moet er 
over nadenken un peinzen. Men moet hot aan
breken van dien dag voorbereiden, opdat hij niet 
uit een' storm geboren worde , maar te voor
schijn trede, gelijk do zon uit den donkeren 
nacht. Geweld zou waanzin of misdaad zijn ; als 
de sterke slechts sterk is, is er niets veranderd ; 
het onrecht blijft dan voorzitten bij de maat
schappelijke betrekkingen. 

Do bedoelde eisch van de werklieden is even 
billijk als die der vaderen van een' Thiers en 
een' Guizot in 1789 tegenover de aanmatigin
gen van deu adel en dc geestelijkheid. En toch 
spreekt Thiers van dc lage menigte. Zoo blijkt 
het opnieuw, dat men bjjnn nooit wijs wordt 
door de ondervinding van anderen. 

Het is zeker, men kan met soldaten de weer
spannige arbeiders wel tijdelijk onderwerpen, 
maar het flikkerend vuur van achterladers, hoe
veel wonderen dezo ook bij Mentana verricht heb
ben, heeft nog nooit licht geworpon op een eco
nomisch vraagstuk. Het zou den ministers, die 
zoo spoedig tot geweld de toevlucht nemen, wel 
eens kunnen gaan als dien Belgischen huisvader, 
die in drift zijn dartel, ongezeggeljjk kind met 
een tafelmes doorstak, en nu in de gevangenis 
zijne misdaad beweent met tranen van bloed. 

«Ol" zal menig arbeidgever ten onzent uitroe
pen, ode Hollandsche werkman is behoorlijk on-
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derwezen en ordelievend." Zeer zeker zal een 
arbeider, die wat staathuishoudkunde geleerd 
heeft, minder spoedig dan een onwetende zijne 
bewijsgronden zoeken in straatsteenen. Maar ook 
de werklieden in Engeland en Genèvë hebben 
goed onderricht genoten en zijn vrij kalm van 
natuur, en toch hebben onder hen de meeste 
arbeidstakingen plaats. De bekendo staathuis
houdkundige Whately, Anglikaansch bisschop van 
Dublin, zeide met billijken trots: »De Engelsche 
daglooner zal meer onderworpen zijn dan een 
ander, want hij kent de wetten van de voort
brenging." En zie! juist in Engeland telt de 
Internationale Associatie voor arbeiders, die thans 
zooveel schrik verspreidt, do meeste aanhangers. 

Men weet, welk eene dwingelandij Broadhead 
uitoefende jegens hen, die zich niet bij hein aan
sloten. Hij deed naalden mengen in do klei vau 
de steenvormers, kruit leggen onder wrgfsteenen, 
ja zelfs enkelen, die hij noch tc overtuigen, noch 
te overreden, noch mede te sloepen wist, dood
slaan of doodschieten. Vlaamsche mandenmakers, 
die door Londcnsche ondernemers ontboden wa
ren geworden, werden door het heilloos verbond 
der Trades Unions gedwongen naar België terug 
te keeren. Ook in ons land beginnen de werk
stakingen, liet zal daarom niet overbodig zijn 
cr een middel tegen aan te bevelen. De heer 
Briggs, een gezworen vijand van de genoemde 
vereenigingen, splitste in 1805 de waarde zijner 
kolenmijn in 9000 aandeelen, ad /' 120, waarvan 
een derde zonder betaling voor de aibeidcrs be
schikbaar werd gelaten, om met hun dagloon tc 
worden verrekend; 144 hunner bezitten nu 178 
aandeelen. Als sommigen hunner hooger loon 
bedongen, onderwierp de bestuurder hunnen eisch 
aan de beslissing van de overigen. 

De fabriek bloeit zeer, zij werpt soms 25 % 
winst af, meer dan volgens den heer Briggs zei
ven vroeger mogelijk was, en de arbeiders zijn 
ten hoogste tevreden. Het meest onderscheiden 
zich zij, die vroeger tot de heftigste leden van 
de Trades Unions behoorden. De lezer kan bier 
omtrent meer bijzonderheden vinden in het boekje 
[.es associations oitvrières en Anylelerre, geschre
ven door den graaf van Parijs, kleinzoon van 
koning Lodewijk Filips en cene uitzondering op 
de vele ballingen, die niets vergeten en niets 
leeren. Ook in Frankrijk is cene maatschappij, 
naar ik meen die van den spoorweg Parijs— 
Orleans, die aan hare ondergeschikten een aan
deel in de winst toekent. In het klein werd dit 
heilzaam beginsel reeds veel toegepast. Immers 
in dit blad werd meer dan eens vermeld, dat 
machinisten en stokers in Duitschland eene per
centsgewijze premie hadden genoten voor bespa
ring op brandstof en smeer. 

Zoo ook ontvangt op Java dc inlandschc sui-
kcrrietplanter hooger plantloon, naar mate er 
moer suiker uit het riet wordt gewonnen. En 
is niet inderdaad dc toekenning van cen aandeel 
in de winst slechts eene uitbreiding van het wel
dadige stelsel, waarbij het werken in dagloon 
wordt vervangen door het werken o;i taak? 

Dewijl ik niet schrijf in den Economist, maar 
in De Opmerker, zal ik het bij deze opmerkin
gen laten. Men kan er meer over vinden in de 
Inleiding van Michel Chevalier lot de tentoon-
stellings-verslagen der jury en in die van de 
Delegations ouvrières, cn Rev. d d. m. 1 Oct. 
1808. Dc Regeering kan cene proef nemen op 
hare werven, hare werkplaatsen te Delft en iu 
de koffietuinen van Indië. Maar vooral behooren 
particulieren het voorbeeld to geven, vooral daar, 
waar de ruwe grondstof licht verspild kan wor
den. De Maatschappij tot Exploitatie van staats
spoorwegen, de bestuurders van fabrieken, de 
aannemers van werken kunnen een' wcldadigen 
invloed uitoefenen en zonder droevige voorvallen 
de toekomst van den vierden stand voorbereiden. 
Ook de onderwijzers in de geschiedenis kunnen 
cen vruchtdragend zaad strooien door de aan
dacht van hunne kweekelingen, die eenmaal ar-
beidgevers zullen worden, te vestigen op de ont
wikkelingswet, op de aaneenschakeling der din
gen , die het hoofdkarakter van de wereldgeschie
denis is; door hun te leeren, dat elk tijdvak de 
zoon van het voorgaande en de vader van het 
volgende is; dat het socialisme van dc negen
tiende eeuw slechts hct gevolg is van de on
weerstaanbare economische beweging, waaraan 
dc krachtigste stoot werd gegeven door Adam 
Smith, wien de schoone lofspraak geldt: »Hij 
heeft den arbeid in zijne eer hersteld." 

In 't Verleden 
Ligt het Heden, 

In het Nu , wat worden zal. 

Zoo zullen wij vrij blijven van schokken als 
dien, welke Frankrijk beroerde iu 1848, en de 
nieuwe toestand zal te voorschijn treden gelijk 
de zon uit den donkeren nacht. 

Brussel, 27 Mei 1868. 
S. E . W. R O O R U A V A X E V S I N O A . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ Een Londenseh blad meent te weten , dat 
in den loop van dc maand October het zoo dik
wijls besprokene ontwerp van een Atlnntischeii 
kabel van de Orkadische langs de Faroër-eilan-
den naar Quebec genoeg gevorderd zal zijn, om aan 
de uitspraak van du openbare meening te worden 
onderworpen. De kabel, die Thurso, (op de noord
kust van Schotland) niet de Orkadische eilanden 
moet verbinden , zal onmiddellijk gelegd worden 
onder toezicht van den heer Nathaniel Holmes , 
uit Winchester, en de Transatlantische lijn zal door 
denzelfdcn heer worden vervaardigd. Men wil 
weten, dat zij, na hare voltooiing, zoowel als 
de kabel door den zeearm van Pentlaud (tusschen 
Schotland en de Orkadische eilanden), door de 
postadministratie zal worden overgenomen eu 
beheerd. 

— § In de laatste week van Juli j l . veranderde 
de Missouri Pacific Railway, een weg van on
geveer tweehonderd Engelsche mijlen lengte, zijn 
breed spoor iu een smal. Ongeveer veertienhon
derd man werden voor het werk aangonoinen en 
arbeidden met zooveel spoed, dat de taak in 
twaalf uren volbracht was, zonder dat de dienst 
van den weg was gestaakt geworden 

— § De voorbereidende studiën omtrent een 
kanaal door Sleeswijk-IIolstein , dat dc Noordzee 
met de Oostzee zal vereenigen , zijn nu afgeloo-
pen. Het voorstel, den aanleg aan den particu
lieren ondernemingsgeest over te laten , is ver
worpen geworden, en uien zegt, dat het. gouver
nement dit plan zelf zal uitvoeren. Redenen, 
ontleend aan de belangen van zee- en landmacht, 
hebben tot deze beslissing geleid. De kosten 
worden geraamd of vijf millioen en vier tonnen 
gouds. 

— § Engeland ontvangt jaarlijks ongeveer vijf 
en veertigduizend tonnen ijs uit een bergmeer 
nabij de Golf van Christiania. In behoorlijk ge
bouwde kelders wordt dit ijs zoo goed bewaard , 
dat veel van het nu gebruikte reeds in I8ljli 
daarin te Londen werd geborgen. 

— § De vergrooting van de Zaal Elgin iu het 
Britsch Museum te Londen vordert snel. Het 
nieuwe vertrek zal worden ingericht voor het 
bergen van beeldhouwwerken , waaronder vele , 
tot heden nog niet tentoongesteld. 

— § Het tarief van den Franschcn Atlantische» 
kabel is voor elke tien woerden £ 1—12 sh. of 
f 19,20, cn 3 sh. 3 d. of f 1.95 voor elk woord 
meer. 

— § Dc tramwag op ijzerdraad, volgens het 
stelsel van den heer Hodgson, schijnt in Europa 
grooten opgang te maken. Verscheidene lij
nen zijn aangelegd in Frankrijk, Oostenrijk en 
Zweden. 

§ Dr. G. von Liebig heeft eenige proeven 
genomen omtrent de physiologische uitwerking 
van saomgepeiste lucht eu besluit: lo. dat het 
getal in- en uitademingen in een' dampkring, 
die aan eene hooge drukking onderworpen wordt, 
en als het dier cr aau gewend is geworden, 
niet veel verschilt van het getal in gewone om
standigheden ; 2o. dat dc hoeveelheid ingeademde 
lucht ook niet veel verschilt; 3o. dat de hoeveel
heid uitgeademd koolzuur in beide gevallen bijna 
gelijk is. 

§ In dc Italinausche papieren wordt bericht, 
dat het boren van de tunnel door den Mout 
Cenis groote vorderingen maakt; de werkzaam
heden worden dag cn nacht krachtig voortgezet 
en hoogst vermoedelijk zal de lijn in den loop 
van het volgende jaar geopend worden. 

— § Van de 5925 Eng. nijlen, die het ont
werp van het tegenwoordige Britsen-Indische 
spoorwegnet uitmaken, zijn 4096 voltooid, waar
van 174 in het afgeloopen dienstjaar (30 April 
1868—1 Mei 1869) geopend werden. In het 
volgende jaar zullen er vermoedelijk niet veel 
nieuwe aan het verkeer worden overgegeven. De 
kosten van die lijnen zijn geraamd op £ 97.200.000. 
Hiervan moeten nog £ 14.000.000 worden gestort, 
maar de uitgaven zullen verdeeld worden over 

vijf of zes jaren. Van de £ 82,376 620, die reeds 
opgenomen werden, schreef Iodic slechts in voor 
i ' 800.781 of minder dan één percent. 

— § Er bestaat eene wet in Ohio , dal elke 
spoorwegmaatschappij in dien Staat, als zij het 
noodig acht eenige rijtuigen te verwannen, den 
verwarmingstoestel zoo moet. inrichten, dut hel 
vuur onmiddellijk uitdooft, als de rijtuigen vau 
het spoor worden geworpen. Ook mogen zij 
slechts verlicht worden met kaarsen. 

— tj liet is een veelbeteckcnend feit, zegt de 
San Francisco Times, dat bij het leggen van de 
laatste spoorstaaf op den Pacific Railroad de Chi
nees [John Chinaman) eene eerste stelling innam. 
Hij was het, die het groote werk aanving, en 
hij ook was het, die het voltooide; zonder zijne 
geoefendheid cn vlijt zoude de baan niet oost
waarts van de Sierras zijn gebracht geworden. 
De ervaring bij deze onderneming heeft bewezen, 
dat de Chinees een bewonderenswaardig spoor
weg-arbeider is. Zijn arbeid is goedkoop, zijne 
inborst is goed , zijne gezindheid is gedwee, ziju 
ijver onverflauwd, 'zijne kracht cn volharding 
wonderbaarlijk en zijne bekwaamheid als werk
tuigkundige opmerkelijk. (Men ziet dus, dat het 
niet aan de Cbineezen vau Azië, maar aan de 
Chineezen van Europa gelegen heelt, dat de 
eersten bij den spoorweg op Java niet voldaan 
hebben) 

— § De Britsche Minister vun Koophandel 
Bright kondigt aan, dat te beginnen met primo 
Augustus van dit jaar op alle treinen, waarop 
de wet van toepassing is, de eene of andere 
wijze van gemeenschap tusschen de reizigers, de 
machinisten cn dc conducteurs zal worden inge
voerd. Er zijn drie plannen door middel van een 
koord of touw en één volgens het beginsel der 
electriciteit. Deze zijn alle door het Ministerie 
van Koophandel goedgekeurd geworden, maar dit 
is natuurlijk niet in staat te zeggen, of de ont
werpen volmaakt of geheel voldoende zijn. Zij 
beantwoorden echter zoo geheel aan de inzichten 
van hen, die het meest mot spoorwegzaken ver
trouwd zijn, dat het Ministerie ze heeft goedge
keurd, en hij, Bright, heeft reden te gelooven, 
dat zij de bedoeling van de wet zullen verwe
zenlijken. 

— § Een bezoek , onlangs gebracht aan Kir-
kaldy's testing Works, schrijft een ingenieur, 
geeft ons eenig denkbeeld van den aanzienlijken 
omvang en van de verscheidenheid der aldaar 
in de laatste dertig maanden volvoerde werken. 
De verzameling staal, gegoten en gesmeed ijzer, 
koper en andere monsters van verschillenden 
vorm, die gebroken werden dcor uitrekking, 
saniendriikking, belasting loodrecht op de as, 
wringing en andere krachten, is hoogst belang
wekkend cn zoude den grondslag kunnen vormen 
voor leerrijke onderzoekingen. Bijna ieder be-
kwiiam fabrikant vun artikelen , die krachten te 
weerstaan hebben , kan uit deze inrichting voor
deel trekken voor zich zelven en voor zijne klan
ten. Bij voorbeeld, een vervaardiger van banden 
is er iu staat gesteld door proefhoudende aan
wijzingen zijn werk teer aanmerkelijk te verbeteren 
door de sterkste wijze te bepalen van verschil
lende lengten te vereenigen. Meer personen dan 
nu het geval is, zouden iu die instelling hunne 
berekeningen kunnen toetsen en verbeteren. \W 
weerwil van dc uitvoerige, met niet weinig zelf
vertrouwen geschreven boeken , die dagelijks ver
schijnen over het weerstandsvermogen vun bouw
stoffen , gelooven wij, dat er nog veel moot wor
den gevonden, alvorens iu onze bouwkundige 
samenstellingen eene volkomene vereeniging van 
veiligheid en spaarzaamheid le verkrijgen. 

— De Grieksche Regeering heeft bij de Kamer 
van Afgevaardigden een wetsontwerp ingediend 
tot goedkeuring der kosten, vereischt voor dc 
doorgraving der landengte van Corinthe. Die kos
ten worden geraamd op 12 millioen. De land
engte is maar vijf kilometers breed. 

Door de uitvoering van dit ontwerp zou de 
tocht van .Marseille naar Konstantinopel inet 14 
uren en die van Triest naar Konstantinopel met 
20 uren verkort worden. 

Ken ingenieur, Leonidus Lygliounes genaamd, 
een zeer verdienstelijk man, heeft voor omstreeks 
acht jaren aan de Grieksche Regeering voorge
steld, hct werk uit te voeren, zooals blijkt uit 
een rapport, dat hij toen bij haar heeft ingediend. 

Maar toen ontkende men balsturig de mogelijk-
van het doorgraven der landengte van Suez, en 
dit werkte allcrnndceligst terug op het plan, dat 
Lyghounes had ontworpen. Welke pogingen hij 
ook in 'twerk stelde, hij kon geene maatschappij 

vormen tol hel bijeenbrengen van het noodige 
kapitaal. 

— ü Do nieuwe polytechnische school te Darm
stadt zal den II'1'" October vuu dit jaar worden 
geopend: deze school wordt in zes afdceliuocii 
gesplitst, als: 1. de algemeene school: 2. de 
bon «school: 3. de ingenieursschool; 4. de school 
voor werktuigkundigen; 5. de cneniisch-technisclie 
school eu li. dc landhuishoudkundige school. 

— A Hct personenverkeer in de stud New-
York groei! zoodanig aan, dat de spoorwegen, die 
bijna alle straten doorsnijden, en de omnibussen 
niet meer voldoende zijn. Men heeft nu liet plan 
gevormd eene stoom vaart, om de stad te explol-
teeren, ten einde he! verkeer in de stad minder 
belemmerend te maken, terwijl uien alsdan voor 
eene geringe vracht ieder oogenblik daarvan kan 
gebruik maken. 

— A Keu particulier te Hamburg heef) eene 
prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp van 
eene villa in de nabijheid van Hamburg: de bouw
som is op 0ü,0üo thaler vastgesteld. 

De ontwerpen nneten op 15 October worden 
ingezonden bij den ingénieur Westendorp ie Ham
burg, bij wien ook de siluntie-teekoning, met de 
voorwaarden van mededinging, ziju te bekomen. 

De uitgeloofde prijzen zijn OHO en 300 Thuler 
en de Jury zul besta i u uit deu bouwheer en de 
hoeren professor .Martin (tropins en professor 
Lucae, beiden lc Berlijn. 

— A Men denkt er tc Parijs ernstig over, om 
het reeds lang geopperde plan tol oprichting van 
eenen volksschouwburg voor groote opera's en 
opera cómique, te verwezenlijken. Naar men zegt, 
zoude hel ontwerp vnn den heer Adolphe Sax 
verder uitgewerkt zijn door de heeren Laglaisc en 
Gate eu het voornemen zou ziju dit gebouw in 
het midden vau Parijs te plaatsen. Volgens het 
gereed zijnde ontwerp zal de zaal 4000' zitplaat
sen bevatten, en 1000 dezer plaatsen zouden 
tegen betaling van 1 frank worden uitgegeven. 

— In de nieuw opgerichte ijzer- en staalgic-
terij te Osnabruck zul een werkstuk worden Ver-
vuurdigd, dut in hooge mate de belangstelling 
der mannen van het vak en ook die van het 
groote publick zal trekken. Kr zal cen aanbeeld 
ter zwaarte van 400,000 pd. worden gegoten, 
om gebruikt te worden voor den grooten stoom
hamer der fabriek, die eene kracht van ongeveer 
30,000 pd. kun uitoefenen. De koepelovens wor
den reeds gebouwd, om dit verbazend zware aan
beeld te gieten ; deze ovens zullen eeu diameter 
hebben van 9 voet. Dewijl het niet mogelijk is, 
om hct stuk op eens te gieten, zal hct uit dee
len van 90,000 pd. zwaarte worden samengesteld. 
Teu einde het aanbeeld onwrikbaar tc stellen, 
zal men den grond ongeveer 50 voet diep uit
graven , tot op den vasten rotsbodem, die als 
fondement zal dienen van hct metselwerk. 

— Te Anteuil neemt zekere heer Krlanger 
sinds 15 Augustus proeven met eene machine, 
diu eene geheele omkeering in de wijze van land-
bebouwing knu veroorzaken. Het is een ploeg, 
die door den wind in beweging wordt gebracht, 
en met groote regelmatigheid, in zeer korten 
tijd , diepe voren snijdt, zonder dat iemand hem 
behoeft te besturen. Dagelijks komen talrijke 
landbouwers uit de provinciën, om het werktuig 
in oogeuschouw te nemen. Dc heer Erlanger 
heeft zijn uitvinding gedoopt als de Napoléon ie nne. 

— Op den Gieat Northern Railway in Enge
land, heeft nabij Barnett op deu 17d™ dezer een 
groot ongeluk plaats gehad, doordien een snel
trein met een goederen-trein in hotsing kwam 
Gelukkig waren de twee achterste wagens van 
den sneltrein ledig, want anders zou eene her
haling hebben plaats gehad vun het Abergelc-
ongeluk, toen do petroleum ontvlamde. De rij
tuigen waren echter inet gas verlicht cn de gas
meter, die zich in den goederenwagen bevond, 
ontplofte door den schok. Zes wagens verbrand
den en twee conducteurs deelden hetzelfde lot. 
Dit ongeluk, zegt de Standard, toont al het 
gevaar uau van de rijtuigen met gas tc verlich
ten. Wij schijnen in een trein tegenwoordig alle 
soorten van gevaar te willen te zamen brengen. 
Een trein is cene wetenschappelijke vereeniging 
vau allerlei gevaarlijke zaken geworden. Het is 
een ontzettend denkbeeld, dat menschon reizen, 
met een vervaarlijken brandenden oven, meteen 
ontzaglijken stoomketel, met eene groote hoe
veelheid ontvlambaar gus eu inet eene eloctrische 
batterij, voor het houden van gemeenschap tus
schen de rijtuigen, en dit denkbeeld schijnt slechts 
natuurlijk, wanneer ieder hct toetst aan zijne 

eigene ondervinding. Doch die een trein op zulk 
eene wetenschappelijke wijze kunnen samenvoe
gen, behooren tevens te zorgen, dat de passagiers 
niet als een stukje hout verbranden. 

— Te St.-Petersburg is de eerste steen ge
legd vuu eeue liaëlictische Synagoge, die in prach-
tigen Moorscheu stijl zal worden gebouwd. De 
(laai toe noodige kosten worden begroot op inin-
sleos een millioen zilveren roebels, waartoe alleen 
ouder de liiiëlieten aldaar 250.000 roebels is 
bijeengebracht. 

— Sedert eenigen tijd heeft men in Hannover 
hel gebruik van velocipedes bij de postboden ton 
platte lande hier en daar ingevoerd. De snel
heid van den dienst heeft daarbij zooveel gewon
nen , dat de post-directie van den Noord-Duit-
schen bond thans de vraag overweegt, of de 
toepassing van dit middel algemeen behoort te 
geschieden, liet eerste voorbeeld van het aan
wenden van den velocipede in dergelijk geval is 
gegeven door deu postbode tusschen Celle en 
Bergen in Hannover. 

— De spoorweg van Bucharest naur Giuigcwo 
is bijna geheel gereed: de officiëele opening zal 
plaats hebben op 1". October eerstk. 

B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver
leend op het ontwerp der akte, houdende uit
breiding vun het maatschappelijk kapitaal der 
naamlooze vennootschap: tSliedrechtsehe Stoom-
sleepmaulschappij", gevestigd te Sliedrecht. 

— Z. M. heelt aan den heer A. van Ooster
hout, Ingenieur-verificateur van het kadaster, 
verleend een pensioen van ƒ 1705 's jaars. 

— Hij koninklijk besluit vnn 18 Juli 1869, 
n". 17, is bewilliging' verleend tot oprichting van 
de naamlooze vennootschap: • Noord-Brabantsen-
Duitsche Spoorweg-Maatschappij," tc vestigen te 
Rotterdam. 

— Bij beschikking van den 20 Augustus 1809, 
n ü. 1118, 12 J ' aid., is door den minister van bin
nenlandsche zaken de termijn voor het in wer
king brengen van den stoombootdienst tusschen Lem
mer, Rotterdam en Schiedam, waarvoor onlangs 
vergunning werd verleend aan F. K. Woudstra, 
te Lemmer, verlengd tot 1 Januari 1870. 

— Bij besluit van den minister van binnen-
landsche zaken van den 18 dezer zijn bij den 
aanleg van stunts-spoorwegen, bevorderd: 

tot bouw- tui werktuigkundige 2 J ' klasse, H. 
H. Herboth; 

tot bouw- cn werktuigkundige, 3 ( l ' klasse, P. 
J. Neyt (opzichter van den waterstaat) en Th. M. 
M. van Grieken. 

tot opzichter 1"' klasse .1. E. C. van der Bijl 
en A. P. M. Knpteijn; 

tot opzichter 2* klasse A. O. Haccou; 
en tot opzichter 3 d e klasse J. A. II. Crollaer. 
Volgens 's ministers voornemen zullen geene 

ambtenaren meer bij den aanleg van staats-spoor-
wegen worden benoemd, terwijl ook voortaan eene 
rnngverhooging tot sectie-ingenieur, adjunct-in
genieur, en bouw- cu werktuigkundige 2 d 'en 3d< 
klasse uitgesloten wordt, daar het aantal van die 
ambtenaren voor den tegenwoordigen omvang dei-
werken in aanleg voldoende wordt geacht. 

— Wjj hebben met belangstelling inzage ge
nomen van het verslag van don toettand en de 
werkzaamheden vau de afdeeling 's-Gravenhage 
der maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
over 18°%, . 

Op do maandelijks gehouden vergaderingen 
werden vele belangrijke zaken behandeld, als: 
vuurproef van bouwstoffen, ecu zelfwerkenden 
ventilator, samenstelling van Ransome's kunst
steen cn vervaardiging van voorwerpen uit Port-
laudschen cement door den heer Saraber; samen
stelling en prijs van Ransome's kunstzandsteen 
en het hgbrgdische iu de bouwkunst door den 
heer Rose: het in loodrechten stand brengen van 
een schoorsteen door den heer Mouthaan; kunst-
marmer cn muurvernis door den heer Ginjoolcn; 
de ringoven van Hoffmann door den heer Van 
Lith; spiegelglas cn draagvermogen -an heipa
len door het lid llenriques Pimentel; artesische 
putboriiig te Goes door den heer Pierson; ont
gravingen tc Ponipeji door deu heer De Wijs; 
petroleumgas door den heer Boudowyns; Norton's 
pijpwelboring door de heeren Dc Wijs en Saraber 
en over de fubrikatie van voorwerpen uit Port-
laudschen cement door den lieer Pino Post. 

Onder de leden werd eene prijsvraag uitge
schreven van een ontwerp van een kozijn met 
stolprainen voor cen voornaam huis, waarop 

2 ontwerpen inkwamen, doch dén daarvan werd 
ter zijde gelegd, aangezien het te laat inkwam; 
de commissie vun beooidceluren, beslaande uit 
de heeren .1. .1. Delia, G. Brouwer en J. van 
Lith adviseerde tot het bekronen van het ont
werp, onder dc spreuk »tot oefening," waarmede 
het Bestuur zich vereenigde, zoodat aan liet lid 
II. L . Mondt de prijs van /' 25 en het getuigschrift 
werden uitgereikt. 

De afdeeling heeft drie prijsvragen uitgeschre
ven voor schilders, smeden en stukaduors, waar
van de inzending der antwoorden vóór den l<» 
October 1869 is bepaald. 

Wij kunnen niet. nalaten aan de afdeeling's Gra
venhage hij het ingetreden tiende afdeelingsjnur 
denzelfden lust en ijver toe te wenschen, dien 
zij in het afgeloopen jaar heeft getoond te bezitten. 

— Namens den Onderkoning ven Egypte ziju 
door Mebas Pacha uitnoodigingen gezonden ter 
bijwoning van dc plechtige opening van het Suez-
kauaiil op 17 November e. k., aau de heeren 
1". W. Conrad, hoofd-inspecteur van den water
staat, F. v. Heukelom en F. J. Plate, presiden
ten der kamers van koophandel, te Amsterdam 
en te Rotterdam, aun de uitgevers van de -V. Roti. 
Courant en liet Algemeen Handelsblad en aan 
den hoofdredacteur vau het Dagblad van Zuid-
Holland en 's-Gravenhage. 

— In cen ingezonden stuk in het Algemeen 
Handelsblad van 25 dezer, klaagt de heer Joh. 
Boes Lutjens te Amsterdam over de controle aau 
hel platform te Utrecht, waardoor de sneltrein, 
die des avonds om 8 ure van Arnhem vertrekt, 
I. 1. Zondag een zóó langdurig oponthoud luid, 
dat de trein, die des Zondags avonds ten 7 u. 
25 m. van Arnhem vertrekt, haar achterop kwam, 
zoodal de meeste reizigers uit de waggons spron
gen, om de naderende botsing te ontloopen. 

Hoewel de conducteurs het naderend gevaar 
inzagen en daarom het sein gaven , dat er eeu 
trein in aantocht was, bleef de machine nog go-
ruimen tijd stilstaan en zette zich eindelijk in 
beweging, nog juist bijtijds, om het achterop-
loopen van den naderenden trein te voorkomen. 

Groningen. Het gemeentehuis alhier heeft 
eene belangrijke vertimmering en vergrooting on
dergaan , die aan de gemeente ongeveer / 30,000 
heeft gekost. De loodsen zijn nu weggebroken: 
vooral de politie-bureaux hebben eene groote ver
betering ondergaan. 

Helder. Den 22™ dezer overleed alhier, in 
den ouderdom van ruim 77 jaren, de heer C. van 
der Sterr, Opzichter van den Rijks- en Provin
cialen Waterstaat en ridder der orde van den 
Nedcrlandschen Leeuw. 

De overledene, die zich vele vrienden had ge
maakt door zijnen aangenamen omgang, was steeds 
onvermoeid werkzaam en beoefende de weten
schap met vrucht en maakte zijne speciale stu
die van de meteorologie. 

Zooals men weet, heeft men den tegenwoor
digen staat van zuiverheid der weerkundige waar
nemingen aan den Helder aan hem te danken. 

De overledene leefde te midden zijner werk
tuigen en was niettegenstaande zijnen hoogen 
ouderdom nog vol liefde voor de wetenschap. 

— De goede gesteldheid der zeegaten alhier 
blijkt hier dagelijks bij het ongehinderd in- en 
uitvaren van schepen van alle natiën, waaronder 
van de grootste charters. Uit cene dezer da
gen ontvangen officiëele lijst, van gedurende de 
maanden April, Mei, Juni en Juli in de zeega
ten gepasseerde schepen, met een diepgang van 
meer dan 00 palmen, blijkt, dat gedurende dien 
tijd 22 schepen zijn gepasseerd, die iu die cata-
goric vallen; onder anderen merken wij er op 
twee schepen met 67 palmen, een met 69 en 
eeu met 70 palmen diepgang; binnengekomen 
tijdens de waterstand was: onder volzco, hct we
der winderig cn de zee golvend. De hier be-
doeldo vier schepen en trouwens ook de meeste 
der op die lijst voorkomende zijn in het Schul-
pengat binnengekomen; echter nierken wij er een 
op met een diepgang van 01 palmen, die het 
Westgat is binnengekomen, terwijl do waterstand 
was: 0,65 el onder volzee en de zee golvend, 
waaruit de bi uikbaai heid van het Westgat ook 
voor groote schepen wel eenigszins kan blijken. 

Breda. Tot leeraar aan de hoogere burger
school alhier is benoemd de heer J. Cluysenaar, 
thans adjunct-ingenieur bij de spoorwegen. 

Assen. De werkzaamheden aan het stations, 
gebouw en de goederenloods gaan goed vooruit. 

Van Groningen tot voorbij hot gehucht Kue-
kango, zijn de spoorstaven gelegd. 



DE'OPMERKER. — Zaterdag, 28 Augustus 1869. 

De Rhurstreken, Berg'sland en 't Granf-
schap Mark. Een technologisch uitstapje 
met eenige studenten der Polytechnische 
school te Delft, door Professor D. Grothe. 
Arnhem, bij D. A. Thieme. OU Bladz. in 
80. en 2 platen. 

Onder bovenstnanden titel heeft de hoogleeraar 
D. Grothe eene beschrijving gegeven vnn de voor 
de industrie onovertroffen landen van dc Rhur 
en Lcnne; uit de aantcekeningen, door l.em bij 
gelegenheid eener reis met eenige studenten der 
Polytechnische school in die streken jiemnakt, 
ontstond eene reisbeschrijving, die niet alleen 
als souvenir voor de medereizigers waarde heeft, 
maar ook van nut is voor allen, dio belang in 
industrie stellen en ook wenschen te weten wat 
op dat gebied bij onze naburen te zien is. 

De indeeling van het werkje iu een geogra-
phisch en aardkundig overzicht, eone beschou
wing der middelen van vervoer, een algemeen 
overzicht dei industrieelc ondernemingen, de 
specieele beschrijving der industrieelc toestonden 
en van de voornaamste bezichtigde fabrieken is 
zeer goed gekozen, waartij de verklaring van 
verschillende fabrieken door figuren opgehelderd 
wordt. Bij het werkje is verder eone industri
eels kaart der Rhurstreken. Bcrg'slanden en 
't Graafschap Mark gevoegd. 

Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofd
tijdperken dor architectuur door Eugen. 
Gugel, hoogleeraar voor de Bouwkunst 
aan de Polytechnische school te Delft, 
met 500 in den tekst gedrukte figuren. 
Arnhem. Is. An. Xijholf eu Zoon. 

Wy ontleenen aan het prospectus van dit werk, 
waarvan de beide afleveringen der eerste afdee
ling het licht hebben gezien, dat het handboek 
in vier afdeelingen, tc zamen makende acht af
leveringen , verschijnen zal, als: 

1«« A F D E E L I N G . 
lste all. Eerste Hoofdstuk. Inleiding. De grond

beginselen van de aesthetica der bouwkunst. 
2de af). Tweede Hoofdstuk. Oud-Oostersche Bouw

kunst, Chaldea, Assyrië, Egypte. Als 
aanhangsel, de bouwkunst hij de overige 
Azintische volken. 

2"1" AFDEELINO. 

De klassieke bouwkunst. 
3de all. Eerste Hoofdstuk. Griekscho bouwkunst. 
4de aft. Tweede Hoofdstuk. Romeinsche bouwkunst. 

S d ' A F D E E L I N G . 

De bouwkunst van het Christendom. 
5de sfl. Eerste Hoofdstuk. Oud-Christelijke Basi-

liken bouw. 
Tweede Hoofdstuk. Byzantijnsche bouw
kunst. Als aanhangsel Mobammedaansche 
bouwkunst. 

6de af). Derde Hoofdstuk. Romaansche stijl. 
7de ail. Vierde Hoofdstuk. Gothiscbo stijl. 

4d« A F D E E L I N G . 

De moderne bouwkunst. 
8ste all. Eerste Hoofdstuk. De Renaissance. 

Tweede Hoofdstuk. De bouwkunst van 
onzen tijd. 

De omvang van het werk wordt op dertig vel
len druks geraamd en dc prijs is voor dc intee-
kenaren op f 15 gesteld. 

Hoewel over de geschiedenis van de bouwstij
len reeds veel geschreven is, misten wij eene 
geschikte handleiding in onze taal cn is het een 
verblijdend verschijnsel, dat do hoogleeraar Gugel 
in deze leemte heeft willen voorzien. De uitvoe
ring der eerste afleveringen is, zoowel wat het 
typographische gedeelte als de figuren aangaat, 
zeer goed en wat den inhoud betreft, valt het 
niet te ontkennen, dat het werk op onderhou
dende wijze geschreven is, cn wij met verlangen 
de volgende afleveringen te gemoet zien. Blij
kens het voorbericht van den schrijver, heeft de 
heer architect W. N . Rose op de juistheid en 
zuiverheid der bouwkundige terminologie en de 
heer Dr. Wap op het gebied van taal en stijl 

het oog gehouden, daar de schrijver zich op Ne-
derlandsch lettergebied niel genoegzaam ver
trouwde en de voorlichting van bekwame man
nen op prijs stelde. 

Inhoud cn uitvoering bobben aanspraak op 
onze sympathie. 

Correspondentie. 
Den heer II. le A. Uw voorste) komt ons 

voorloopig onaannemelijk voor, doch wij zullen 
deze zaak nagaan en 11 alsdan daarop antwoorden. 

Advertentiën. 

AMBACHTSCHOOL 
T E 

R O T T E R D A M . 
Het Bestuur der Vereeniging DE AMBACHT

SCHOOL , gevestigd te Rotterdam, noodigt Bouw
kundigen, die voor de betrekking van DIREC
TEUR bij die Inrichting in aanmerking wenschen 
to komen, en volgens de wet op hot Middelbaar 
Onderwijs de bevoegdheid bezitten tof het geven 
van onderwijs in bet Rechtlijnig Teekenen, om 
zich vóór 20 September a. s. met overlegging 
hunner stukken, schriftelijk tc wenden tot den 
tweeden ondergeteekende. 

Aan deze betrekking is verbonden, behalve 
eone jaarwedde van ƒ 1500, vrije woning, vrij 
gebruik van vuur cn licht en vergoeding van 
persoueele cn directe Ge eentebelasting. 

liet Bestuur voornoemd, 
L. PINCOFFS, Voorzitter. 
H. VAN DER LINDEN Dz., Secretarie. 

Rotterdam, 26 Augustus 1869. 

.OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N BER

GEN- OP- ZOOM, zullen op Zaturdag den 28 Au
gustus 1869, 's middags ten 12 ure, ton Raad
huize aanbesteden : 

Het maken Van den B O V E N B O U W 
eener Nieuwe IJzeren Draaibrug over 
de Binnenhaven. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter visie 
ter Gemeente- Secretarie van Vrijdag den 30 
Augustus e. k. af cn het bestek is alsdan verkrijg
baar aldaar, op franco aanvrage, tegen betaling 
van 30 cents. 

Aanwijzing in loco geschiedt op Woensdag den 
25"''" daarna 11 vul"eiidc, des voormiddags tien ure. 

ZhOT HET VOORT. 

A i l l E l i n TERRA COÏÏA FiBKIEk 
De ondergeteekende verzoekt aan zijne geëerde 

Begunstigers, die nog bestellingen te doen heb
ben voor onderhanden zijnde Bouwwerken . 
welke nog voor den winter moeten wordeu uitge
voerd, de opgaven daarvan zoo spoedig mogelijk 
te doen, om geene vertraging in dc afzending 
te ondervinden. 

Orders worden ook aangenomen bij de HH. 
Depothouders: 
Amsterdam, 3. 3. R A N 1 C . 
Bolavvard, 11. S. D I J K S T R A . 
Delft , A . N . D E L I N T . 
Dordrecht, M . C . L E B B E T . 
Gorinchem, J . P . D E L E U R . 
Groningen, H . D . H E U K E H S . 

i x s m H i J v i n r a 
op Dingsdag den 31 Augustus 1869, in het Tim
merhuis tc Rotterdam, 

naar de LEVERING van: 
200,000 stuks getrokken 

Waalklinkers. 
De voorwaarden vau levering liggen in ge

noemd gebouw ter lezing en zijn voor den prijs 
van 5 cents, verkrijgbaar bij dc Wed. P. VAN 
WAESBERGE & ZOON, Boekdrukkers in den 
Houttuin, wijk 11 n». 194. 

T E H O O P : 
3 Handbaggermolens met 2 B a k k e n , be

nevens 11 Waggons, te bevragen te Terneuzen 
bij C. T. VAN TRAAIJENHOVEN. 

PORTLAND CEMENT 
van dc Hoeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 
Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van dc Heeren JOS. STEINBACH & C». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van dc 
Heeren V1LLEROY fc BOSCH te Mettlach 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 do beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN TAÏ DER POT, 
te Rotterdam. 

ntfJjT* Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
•10 van 1869. 

' a ü a i r c , ! ' . V A N D E R H E L L . 
„ L . C. D E K O K . 

Leeuwarden, H . B O R G R I N K . 
Leiden, W. A . V A N L 1 T H . 
Middelburg , I'. K R I J G E R . 
Rotterdam, A . H E N K E M A N S 

Bouwterreinen te Koop, 
Aan de Spijkers! raat cn Spijkerslaan te .4ra-

licm, alsmede aan dc daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN te koop 
lot diverse prijzen. 

Inclincrondcn kunnen. op franco aanvrage, 
allo inlichtingen bekomen bij de Architecten VAN 
GENDT te Arnhem. 

A R N H E M , 28 Augustus 1869. 
H . S T O E L L E R , H Z N . 

BOUWTERREIN. 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte cn 

voor den prijs van 3 tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van VILLA'S aan 
den Singel cn vau HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zoer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect ALB. 
NIJLAND, Kromme Nieiiwegracbt te Utrecht. 

D. A. THIEME, le Arnhem heeft uitgegeven i 

Prof. D. GROTHE, 
DE RHURSTREKEN, BERG'SLAND, 

E N 

't GRAAFSCHAP MARK. 
Een Technologisch Uitstapje met eenige Stu

denten der Polytechnische School te Delft. 
Met 2 platen /1.10. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANTLE, 

liij GEBR'. II. POT, te Elshout a/d. Kinderdijk, 
bij wie reedM ftOO roeden gemaakt zijii van verschillende lengten 

tot 103 Amst. vl . 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O. te V e r d a m . - Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE HIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 28 Augustus 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 30 Ang. 
Mantgnnt, (Friesland), bij J. Nydam: het 

bouwen eener nieuwe stelpenhuizinge, op een 
vrij terrein, aan den puinweg, onder Mantgum, 

G r o n i n g e n , ten 9'/.. ure, op het raad
huis : l o . het verrichten van eenige werkzaam
heden aan bet raadhuis; 2o. het graven en op
metselen van een weiwaterput voor openbuur ge
bruik , beide onder bijlevering van alle daartoe 
noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, transpor
ten , enz. 

Middelburg, ten 1 ure, op bet raadhuis: 
het dempen van een gedeelte van hot molenwa
ter met uit te graven shjken. 

Dinsdag, 31 Aug. 
Botterdam, in het Timmerhuis: do levering 

van 200,000 stuks getrokken waalklinkers. 
Haarlem, aan de fabriek van dc heeren Pre-

vinaire & Co.: de levering van 164 stuks gego
ten ijzeren stoompijpen. 

Oeldermalsen, (Gelderland), ten 13 ure , 
bij den heer J. M. M. Verstegen : het opbouwen 
van eene bouwmanswoning, met bouwhuis an
nex , te Gcldermalsen. 

Utreoht, ten 9 ure , door heeren curutoren 
der Hoogeschool: het afbreken van de bestaande 
senaatskamer, pedelskamcr, gang en scheidings
muur en het bouwen van eene nieuwe senaats
kamer, gang- en scheidingsmuur, met bijbehoo-
rende werken, ean de hoogeschool te Utrecht. 

Woensdag, 1 Sept. 
Vries , (Groningen,/, door den heer L. Drijber : 

het bouwen van een woonhuis te Vries. 
Her wijnen , ten 10 uro, in de drie Mori

anen : het van buiten verwen van de kerk der 
Nederduitsche Hervormden en van het school
gebouw. 

Donderdag, 3 Sept. 
Delft, ten 10 ure, in het Gcmeenclaiids-

huis van Delfland: lo . het verzwaren der zeewe
ring tusschen de dammen no. 7 en 8, beginnende 
achter de Delflandsche Strandpaal no. 14, en 
strekkende over eene lengte van 267 meters 
noord oostwaarts op, tot achter- of in hot ver
lengde van dam no. 8; So. het verhoogen, ega-
liseeren eu onder profil brengen van een gedeelte 
van den Nieuwen Maasdijk. beginnende nnu den 
afril naar den Heenweg en strekkende over eene 
lengte van 1200 meters noordwestwaarts op; 
Do. de leverantie van rijsmaterialen en eiken-
perkoenpalen, voor het onderhoud der rijs- en 
tteenen-hoofden of dammen op Delflands strand; 
4o. de leverantie van 200 kub. meters brikken 
of grove puin, mede ten dienste der hoofden 
onder ten 3e vermeld. 

Bargum, ten 10% ure, op het gemeentehuis, 
voor rekening van de gemeente Tietjerksteradeel : 
eene belangrijke vergrooting van de school te 
Oenkerk. 

Alphen a/B, ten 11 ure, in het logement 
de St. Joris s het weder opbouwen van een acht
kanten scheprad-watermolen. 

's-Hage, ten 19 ure , aan het ministerie van 
binnenl zaken: het leveren cn opstellen tc Mo.> 
geveen van twee ijzeren waterkranen. 

's-Hage, ten 13 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van eenige inrich
tingen in het gebouw voor hoofdmagazijn te 
Tilburg. 

Dleponheim ten 1 ure, in het Leidsche 
Wapen: het afbreken en weder opbouwen van 
een woonhuis voor den heer ten Bosch. 

Haarlem, tenS 1/, ure, aan het prov. bestuur: 
het verrichten van werkzaamheden aan de Rijks 
zeeweringen op het eiland Wteringen. 

Haarlem, ten 2 1 •', ure, aan het prov. be
stuur: het herstellen en verbeteren van rijzen 
hoofden op het Noordcrstrand van Vlieland. 

Wehe, (Groningen), ten 5 ure, op het raad
huis: de levering van 125 kubiek ellen verbrij
zelde keien. 

Zaterdag. 4 Sept 
Ouddorp, ten 10 ure, ten raadhuize: het 

verbeteren cn begrinden van den zandweg, aan
vangende aau den bestaanden grintweg van Oud-
dorp naar deu polder hel West-Nieuwland en 
leidende over deu Weitjesweg naar de haven van 
Ouddorp, met de levering van alle benoodigdi 
bouwstoffen. 

Maandag , O Sept. 
Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur i de uitvoering van werken tot voortzetting 
van de verbetering der rivier de Maas in de ge 
m e e n t e n Cuyk en Mook, nabij het gehucht St 
Agatha. 

's-Hage, ten l l 1 / , ure, aan het prov. bestuur 
het bouwen eener wachterswoning bij de bruf 
over hel Zederikkannal, genaamd dc Kranebrug, 
ouder de gemeente Meerkerk . provincie Zuid-
Holland. 

Donderdag, 9 Sept. 
's-Hage, ten 13 ure, aan het ministerie 

van binnenl. zaken : het maken van gebouweu 
en eenige andere werken voor het hoofdmagazijn 
eu de centrale werkplaats te Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

's-Hage, ten 13 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het bouwen eener vaste brug 
voor gewoon vervoer over het al te snijden ge
deelte van dc rivier dc Maas cn het inaken vau 
verdere werken nabij Crevecour. 

Vrijdag, 10 Sept. 
's-Hertogenbosoh, ten 10% ure, aan het 

prov. bestuur: het maken der aardenbaau en 
kunstwerken , met het deels begrinden, deels 
met klinkers bestraten, van den weg van het 
veerhuis bij de Maas te Oeffelt. door Haps en 
St. Hubert cn de peel over Oosterens en Volkel. 
tot aan den provincialen klinkerweg te Ilden, 
ter gezamenlijke lengte vnu 25,089 meters. 

Donderdag, 33 Sept. 
West-Terschelling. ten 11 ure, door 

Kerkvoogden der Herv. gemeente: eenige be
langrijke herstellingen aan het kerkgebouw. 

Vrijdag, 34 Sept. 
Zwolle, ten 13 ure, aan het prov. bestuur: 

het vervangen van het nog overgebleven gedeelte, 
lang 149 meter, van het noorderpalonhoofd van 
de haven te Blokzijl, door eon met steen beklee-
den aarden dam. 

Afloop van aanbestedingen. 

's-Hortogenbosoh, 13 Aug.: l o . het onder
houd van deu provincialen weg van Hel mirt naar 
Nieuwkuik; minste inschrijver was de heer II. R. 
Hendriks, te Oss, voor f 4450 ; 2o' het uitvoe
ren van buitengewone bestratingen op de pro
vinciale wegen van de Drie Hoefijzers naar Klun-
dert, alsmede op den weg vau dan Isten zijtak 
van den grooten weg der le klasse, N". 3, on
der Oudonbosch naar Zunderl in twee perceelen: 
minste inschrijver was voor perceel 1, de heer 
W. H. Zegboer, te Fijnaart, voor / 1224 en voor 
perceel 2 waren geene biljetten ingekomen. 

Finsterwold , 17 Aug : den leggen van 
11,600 meter kunstweg; ingekomen 11 biljetten, 
als van de H H . : Joh. Schaafsma , te Harlingen , 
f 71,800; J. Veldkamp, te Bedum,f 66,000 : 
J. F. Doornbos, te Oldeboom, f 65,000; P. J. v. 
d. Sluis, te Hemrik, ƒ 63,890; T. Kok, tc Gro
ningen, ƒ 03,900; D. tt. Palstra , te Hantum, 
ƒ 63,700; II. W. Hemmes, te Siddeburen, 
/' 63,000; E. H. (Te Herder, te Termunten, 

ƒ 61,900; (I. W. Holtinan, te Beerta, ƒ60,650; 
S. K. Jongedijk , te llolwerd, ƒ 59,449; C. de 
Jong, te Nieuwolda, J 58,790. 

Arnhem, 18 Aug: lo. het makeu van een 
bureau en woning voor den Commissaris van Po
litie, in een gebouw aan de Bovenbeek; min
ste inschrijver was de beer M. Janssen, te Arn
hem , voor f 3444 : 2u. het maken van eene 
muziektent in het park van Musis Sacrum ; min
ste inschrijver wns de lieer O. C. Beelaerts, te 
Arnhem , voor f a385 ; en 3o. het inaken van 
twee dubbele- en zc« enkele grafkelders op 
de 3de afdeeling der algemeene begraafplaats; 
minste inschrijver was de heer L. Hassolbach. te 
Arnhem , voor ƒ 1050. 

Haarlem, 19 Aug.: lo. hel vernieuwen vau 
beschoeiingen langs- en het verdiepen van de 
haven op bet eiland Marken ; aangenomen dooi
den heer C Blankcvooi I, te Monnickendam, voor 
ƒ 5057; 2o. de fundeering en de verdere werken, 
behoorende tol bot Ie perceel van een nieuw ge
bouw bij het Huis van Correctie te Hoorn, voor 
de n a c h t e l i j k e afzondering der gevangenen in 
ijzeren alcoves: aangenomen door den beer J. van 
der Kamp, te Leiden . voor ƒ 14,500; en 3o. 
het verbeteren van het ameublement in bet paleis 
van justitie tc Amsterdam; aangenomen dcordon 
heer H. A. 'Cristoffels. te Amsterdam . voor 
ƒ 1163.11. 

Zaandijk, 19 Aug.: de inrichting tot toe-
gansweg naar het spoorwegstation Koog—Zaan
dijk, van het gedeelte Gaurpad , gelegen aldaar 
tusschen deu Lagedijk en den spoorweg: ingeko
men 9 biljetten, als van i leHH.: M. Stam cn P. 
Stolling . te Wormerveer, ƒ 5630; II. A. tal
man , te Zaandijk , ƒ 5400; J. vnn der Kamp, 
te Zaandam, f 5300; M. Verheul, te Utrecht, 
ƒ 5200; D. Verlaan , le Zaandijk, ƒ 5200; H. 
Jansen , te Zaandijk, ƒ 5120; II. J. Nederhorst, 
to Zaandijk, ƒ 4975: D. Verlaan & Zoon , te 
Zaandam , ƒ 4788: J. I.eguit Jr. , te Zaandam, 

ƒ 1639.50. 

Leeuwarden, 30 Aug.: hot doen vun eenige 
buitengewone herstellingen aan de havenwerken 
te Harlingen; aangenomen door den hoer A. S. 
Schaafsma, te Harlingen, voor ƒ 4865. 

's-Hage, 33 Aug.: dc uitvoering vun de 
vereischte vernieuwingen cn herstellingen aan 
de Rijkswerken. langs de boven-, beneden- en 
Nieuwe Merwede, hehuorende tot de werken der 
Merwede en Killen in lc provinciën Zuidholland 

Noordbrabant. met het onderhoud daarvan tot 
met 30 Juni 1870, in vier perceelen. Minste 

inschrijvers waren de heeren : lste perc. A. Vol-
ker Lz . , tc Slicdrecht, voor ƒ 3900; 2de perc. 
A Volker Lz . , tc Slicdrecht, voor ƒ10,900; 3de 
perc. L . Brand, te Harlinxveld, voor ƒ 43,586; 
4e perc I. Dekker Rz,, te Hardinxveld, voor 
ƒ 11,159. 

Maastricht, 33 Aug.: de uitvoering vun de 
vereischte vernieuwingen en herstellingen aan de 
Rijksrivierwcrkcii langs de Maas in Limburg, 
mot het onderhiiud daarvan tot uit. Juli 1870, 
iu twee perceelen. Minste inschrijvers waren: 
voor het l c perceel de heer Jouis, tc Venlo, 
voor ƒ 13,630 eu voor het 2e perceel de heer 
Struatniin, te Liane, voor ƒ 17,740. 

's-Hage, 34 Aug.: het spannen van één 
draad aan de bestaande telegraafpalen, langs den 
staatsspoorweg tusschen Moerdijk, Breda, Tilburg 
en Boxtel, zijnde het eerste perceel van bet be
stek No. 225, waarvan de besteding heeft plaats 
gehad op Maandag den 22sten Maart 1869, doch 
welk werk onuitgevoerd is gebleven. Van dc 
twee daarvoor ingekomen biljetten was het minste 
dat van den Heer C. J. Ti roll', te Roosendaal, 
voor ƒ 943. 

tgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & C'. te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W. VAN DE1I WIEL. 



Tierde jaargang, ti 36. Anno 1869. 

DE OPMERKER 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&ENIEÏÏRS, PABRIK ANTEN, AANNEIERS 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, 0. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. lï. LELIMAN, IL LINSE, S. Ê. VV. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
D c a b o n n e m e n t s p r i j s v a n d i t w e e k b l a d , d a t g e r e g e l d 

i e d e r e n Z a t e r d a g b i j II. v. THIEME te Arnlicm v e r 
s c h i j n t , b e d r a a g t p e r d r i e m a a u d c u f r a n c o p e r p o s t ƒ 1 . 6 5 . 
M c u a b o u u c e r t z i c h v o o r c c n j a a r g a n g . E n k e l e n o m i n c r s 
w o r d e n a l l e e n b i j v o o r u i t b c s t e l i i u g c n t e g e n b e t a l i n g v a n 
1 5 c e n t s p e r c x e m p l u a r a f g e l e v e r d . 

Z a t e r d a g 4 S e p t e m b e r 1 8 6 9 . 

P R I J S D E R A D V E R T E N T I Ë N . 
V a n een t o t vijf g e w o n e r e g e l s ƒ 1 . - c n v o o r e i k e n 

r e g e l m e e r ƒ - . 2 0 . ( G r o o t e l e t t e r s w o r d e n b e r e k e n d n a a r 
d c r u i m t e d i e z i j b e s l a a n . tiovcudien w o r d t b i j e l k e 
a d v e r t e n t i e 1 0 c c u t s v o o r e e n e x e m p l a a r d e r c o u r a n t 
b e t a a l d . — A b b o n n c m c n t c n v o o r 2 5 0 , 5 0 0 c n 1 0 0 0 
r e g e l s p e r j a a r g a n g w o r d c u t e g e u v e r m i n d e r d e n p r i j s 
u a n g e u o m e n . 

C. VAN DER STÈRE. 

In het vorig nommer kwam een bericht voor 
omtrent het overlijden van den heer C. van der 
Sterr, Rijks- en Provinciaal opzichter van Water
staat, Ridder der Orde van den Ncderlandschen 
Leeuw te den Helder 

Werd in dat bericht reeds een kort woord van 
hulde gebracht aan den ontslapene, wij willen 
hem nader schetsen als iemand, die zich door 
zelfoefening, ijver en volharding tot op zulk een 
hoogen trap van wetenschap heeft weten te ver
hellen. 

Cornells van der Sterr, den 8stcn Augustus 
1792 tc Oude Schild op Texel in nederigen stand 
geboren, ontving gedurende slechts korten tijd 
onderwijs op de toenmaals gebrekkig ingerichte 
lagere scholen, want hij moest al spoedig zijn 
vader behulpzaam wezen in het uitoefenen van 
zijn vak als timmerman. 

Nu zien wij hem hamer, schaaf en bijtel vlij
tig hnnteeren, en in zijne vrije uren, welke hem 
na zwaren handen-arbeid overbleven , zich toe
leggen op de beoefening der wiskunde. 

Weldra ontwaakte in hem de lust tot het doen 
van waarnemingen, cn menige zon- en windwijzer 
werden door hem vervaardigd, waardoor hij den 
zeelieden op zijne geboorteplaats, goede diensten 
bewees. 

In het jaar 1828 benoemd tot opzichter van 
den Waterstaat, belast met de werken te Oude 
Schild en later te Vlieland, vangt zijn ambtelijk 
leven aan, en toen hij in 1832 naar den Helder 
werd verplaatst, legde hij zich meer bepaald toe 
op de beoefening der meteorologische wetenschap
pen , en het is aan zijne wilskracht te danken, 
dat het observatorium te den Helder thans zulk 
cene waardige plaats inneemt onder de verschil
lende inrichtingen van dien aard, zoodat het 
niet alleen de aandacht van velen, maar de be
wondering van mannen der wetenschap wekte. 

Menig werktuig wordt daar gevonden , dat ge
tuigt van den practischen blik, do zuiverheid 
van opvatting en dc nauwkeurigheid van den 
opmerkenden Van der Sterr. 

Veel werd door hem op dat gebied verricht, 
cn veel is de wetenschap aan hem verplicht; 
talrijk toch waren zijne waarnemingen, cn wat 
hij verstrekte, was de vrucht van een nauwge
zet onderzoek. 

En bij die veel omvattende taak, welke hij 
zich, als 't ware geheel uit liefde tot de weten
schap opgelegd had, was hij als opzichter niet 
minder ijverig werkzaam. 

Dat zijne verdiensten , zoowel door zijne on
middellijke superieuren, als door de hooge Regec
ring werden erkend, getuigt zijne benoeming tot 
Ridder der Orde van den Ncderlandschen Leeuw 
in 1800. 

Bij dat alles was en bleef Van der Sterr ne
derig; nimmer sprak hij over eigene verdiensten, 
wel gaarne over al 't goede in anderen. 

Hij gloeide voor de wetenschap ; tot kort voor 
zijn verscheiden was hij , al was het hein licha
melijk ondoenlijk , met zijne gedachten bezig, om 
den gang der loopende werkzaamheden te leiden. 

Van der Sterr was zoowel hulpvaardig voer 
anderen, als bescheiden in omgang, voorzichtig 
cn gematigd in zijn oordeel cn bij zijne mede
burgers hooggeacht. 

Vele vrienden volgden dan ook op den 25stcn 
Augustus zijne lijkbaar, en staarden met weemoed 
op het graf, dat het stoffelijk omhulsel ging bevat
ten van den man, die het overtuigend bewijs ge
leverd heeft, dat het shelp your self" geen ijdele 
spreuk is voor dengenen, die met de hem ge
schonken talenten weet te woekeren. 

Zijne asch ruste in vrede I 

ACADEMIE DER BEELDENDE KUNSTEN 
TE BERLIJN. 

Te recht heeft een der lezers van De Opmerker 
in n". 29 er op gewezen, dat de in n". 28 voor
komende mededeelingen omtrent de opleiding 
der architecten in Pruisen niet volledig zijn, aan
gezien er het programma der Academie van 
beeldende kunsten te Berlijn aan ontbreekt. Ten 
einde deze leemte aan te Vullen, heb ik bij mijne 
aanwezigheid tc Berlijn, eenige weken geleden, 
de noodige information daaromtrent getracht te 
verzamelen, hetgeen mij echter meer moeite ge
kost heeft dan men zou kunnen vermoeden. 
Gedrukte stukken over de/.e inrichting schijnen 
niet te bestaan, want het eenige, dat ik machtig 
kon worden, was eene zoogenaamde tBckannt-
machung" of oproeping tot liet hijwonen der les
sen in het nu afgeloopen studiejaar. Ten op
zichte der mondelinge informatie was de uitkomst 
mijner bemoeiingen nog ongunstiger; de profes
soren verwezen mij naar den inspector en dezeis 
nooit te spr ken geweest, ofschoon het mij dui
delijk bleek, dat hij wel te huis was. Alleen 
de geheimraad Struck was zoo vriendelijk de aan 
hem gerichte vragen in algemeenen zin te be
antwoorden en de portier van 't gebouw ver
oorloofde mij vuu het zoogenaamde iSchwarze Brett" 
een afschrift tc nemen van den rooster der werk
zaamheden in het laatste semester. 

Wat ik heb te weten kunnen komen , is het 
volgende: 

I. Oefeningen en voordrachten van 8 October 
1868 tot einde Maart 18GU en van 5 April tot 
15 Augustus 1869, volgens twee in originaal aan 
de redactie overgelegde stukken en mijne aantee-
keningen naar den rooster. 

A. Beeldende kunsten : l.teekenen, schilderen 
en hoetseeren naar het levend model, onder lei
ding der leden van den senaat, dagelijks van 7 
uur 'smorg. tot 1 uur; 2. onderwys in do compo
sitie en do bekleeding, Prof. Pfannschmidt Don
derdag en Vrijdag van 2 tot 5 nam.; 3. onderwijs 
in het schilderen, (hoogste afdeeling) Prof. Schra-
der dagelijks des voor- en namiddags; 4. teckenen 
en schilderen in het museum en de academie, in
tern). Prof. Schrader, Maandag, Donderdag, Vrij
dag en Zaterdag van 9 tot 4; 5. teekenen naar 
pleister (antike) Prof. Daege, Woensdag en Zaterdag 
van 8 tot 11 en van 2 tot 4; 6. boetseeren naar 
pleister (antike) Prof. Wolll', Maandag, Dinsdag, 
Donderdag en Vrijdag van 8 tot 12; 7. teekenen 
van landschappen, Prof. Bellerman n , Maandag 
van 2 tot 5; 8. teekeneu van dieren, in 't bij
zonder paarden, Prof. Eybel, Dinsdag 2 tot 5; 
9. teekenen naar anatomische voorbeelden en pro

porties van 't mcnschelijk lichaam, Prof.Domschke, 
Maandag en Donderdag van 8 tot 11; 10. begin
selen der beschrijvende meetkunde, constructie 
der schaduw en perspectief, met vraagstukken 
van belangrijke geschiedkundige bouwwerken; Prof. 
Pohlke, Dinsdag cn Vrijdag van 8 tot 1; 11. 
voorbereidingsklasse, in afzonderlijke ateliers , 
Prof. Holbein, Woensdag en Zaterdag van 8—11 
en 2—4, voorts Donderdag en Vrijdag van 2 tot 4; 
12. plaatsnijden, Prof. Mandel dagelijks des voor-
en namiddags; 13. zwarte kunst op staal, Prof. 
Liideritz, dagelijks des voor- en namiddags; 14. 
houtgraveeren cn vormsnijden, Prof. Gubitz da
gelijks , des voor- en namiddags; 

B. Architectonische leervakken : 15. ontwerpen 
van gebouwen , Prof. Strack , Dinsdag en Vrij
dag van 2 tot 4 ; 16. teekenen en samenstellen 
van architectonische decoraties, Prof. Bötticher, 
Maandagen Donderdag van 1 tot 3; 17. boetseeren 
van lijsten en versierselen, leeraar Kosak, Dins
dag cn Donderdag van 8—10 ; 

C. Hulpwetenschappen: 18. mythologie, Prof. 
Geppert, Woensdag eu Zaterdag van 10 tot 12; 
19 kunstgeschiedenis, Prof. Eggers, Dinsdagen 
Vrijdag van 5 tot 6; 20. voorlezingen over klas
sieke dichtwerken van den ouden en nieuwen tijd, 
Prof. Eggers, Woensdag en Zaterdag van 5 tot 6; 
21. geschiedenis van 'tcostuum, Prof. Weiss 
Woensdag en Zaterdag van 4 tot 5; 22.anatomie 
Dr. Hoffmann. 

D. Muziek: 23. leer der harmonie, Prof. Bach , 
24. dubbele contrapunt, dezelfde; 25. koraal- en 
figuraalstijl, dezelfde; 26. vrije vocaal-compositie 
Prof. Grell en Bach; 27. instrumentaal-compositic, 
kapelmeester Taubert. 

E. Algemeene teckenschool met twee parallel
klassen : 28. handtcekeneu, Prof. Hoscmann en 
Kaselowsky en leeraar Gosch; 

F. Kunst-en gewerkschool: 29. handteekenen, 
Prof. Holbein, Domschkc, SchUtze en schilder 
Hankc; 30. boetseeren naar pleister, leeraar Kosak; 
31. lijn- en werktuigteekenen in verscheidene af
deelingen, D r Hertzer; 32. architectnurteekenen, 
architect Prof. Spielberg. 

I. Mondelinge mededeeling van Prof. Strack: 
De academie der beeldende kunsten is opgericht 
in 1099 en gereorganiseerd in 1790; haar bud
get bedraagt ongeveor 45000 Thlr., waarvan 
31666 Thlr. uit Rijksmiddelen; de senaat bestaat 
uit 12 personen, 8 schilders en beeldhouwers, 
2 plaat- cn houtsnijders, 1 architect en 1 toon
kunstenaar; behalve tc Berlijn worden ook inde 
grootste steden der provinciën nog teekenscholen 
voor handwerkers onderhouden; aan hare zorg 
zijn ook de tentoonstellingen der beeldende kun
sten toevertrouwd, die alle twee jaren plaats 
hebben; de tegenwoordige inrichting is niet meer 
ozeitgeraass"; eene reorganisatie is dringend nood
zakelijk; ook was daarvan in den senaat her
haaldelijk sprake; het vak van architectuur 
wenschte men geheel er van af te scheiden, omdat 
zulks meer natuurlijk op do bouwacademie te huis 
behoort; de meerderheid van don senaat was er 
echter tegen, omdat schilders en beeldhouwers, 
enz. toch ook eenige kennis moeten hebben van 
de schoone bouwkunst; het onderwijs in de ar
chitectuur op de kunstacademie voldoet den bouw
meester bij het afleggen van 't examen niet; eigen-
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lijke architecten, die op deze inrichting enkele 
leervakken volgen, zijn tevens leerlingen der bouw-
academie, hun getal i8 echter zeer gering; in 
Pruisen is het aan ieder, die architect wil wor-

, den sedert 1848 vrijgelaten zijne kundigheden 
te verwerven waar hij w i l ; allhen voor het eerste 
of het uBaufülirer-examen" is hij verplicht zekere 
lessen aan de Bauacademie te volgen en een be
paald aantal gewaarmerkte teekeningen over te 
leggen, onverschillig of hij in Rijksdienst wenscht 
te treden of privaatbouwmeester wil worden; er 
is echter spraak van, dit recht in de toekomst 
ook aan de polytechnische scholen te Hannover 
en Aken toe te kennen; feitelijk hebben tot nu 
toe alle bouwmeesters in Pruisen hunne opleiding 
op de bouwacademie ontvangen; deze inrichting 
is dan ook bij uitstek cr toe geschikt, om archi
tecten en ingenieurs bekwaam te maken; het 
aantal harer leerlingen bedroeg in 't afgeloopen 
jaar niet minder dan 559 ; de er van gescheiden 
iGewerbcakademic," wier leerlingen soms ook aan 
het onderwijs op de Bouw- e:. Kunstacademie 
deelnemen, is bestemd voor dn opleiding van 
werktuigkundigen, fabrikanten en scheepsbouw
meesters; zij telde in het afgeloopen wintersemes
ter 458 leerlingen. 

Ziedaar wat ik van deze zaak ben tc weten 
gekomen. Zou dat nu genoeg zijn voor de be
antwoording der vraag: of de kunstacademie tc 
Berlijn tevens tot de opleiding der architecten 
dient, zoo zal ik er mij over verheugen. 

Delft, den 28 Aug. 1809. D. G R O T H E . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Het gebrék aan den nieuwen Franschen At-
lantischen kabel is ontdekt. Het bevindt zich op 
ongeveer 1000 mijlen van de Fransche kust en 
men hoopt het te kunnen herstellen zonder den 
kabel te lichten. 

In 1870 zal te Londen eene internationale 
tentoonstelling worden gehouden voor den arbei
der en handwerksman. Aan het heofd dezer on
derneming staat dc minister Gladstone, terwijl 
een aantal parlements-leden en mannen van naam 
hunne medewerking daaraan hebben geschonken 
Behalve het gewone doel wil men de tentoonstel 
ling zooveel mogelijk dienstbaar maken aan toch 
nischc ontwikkeling. 

Met het oog hierop stelt het comité het vol
gende voor: 

1». Alle tentoongestelde voorwerpen zullen 
zijn voorzien van den naam des vervaardigers. 

2°. Bij fabrikaten, door meerderen vervaar 
digd, (waar vcrdecling van den arbeid wordt 
toegepast) zullen de arbeiders pioeven inzenden 
van liet afzonderlijk gedeelte, door hen vervaar
digd. Zoo zullen van een uurwerk, cene piano, 
de afzonderlijke deelen in bepaalde orde worden 
tentoongesteld. 

3 u. Daarenboven worden de arbeiders ver
zocht zich tot het vervaardigen van meer gecom
pliceerde voorwerpen met elkander te vereenigen. 

4». Waar dit mogelijk is, zullen de arbeiders 
hun handwerk uitoefenen ter tento instelling, ten 
einde eene vergelijking tc kunnen maken tusschen 
de werkwijzen in Engeland en die in andere lan
den. Ook zullen voorlezingen worden gehouden. 

5". Waar het onmogelijk is proeven der werk
wijzen op de plaats zelve te geven , zal men door 
teekeningen, modellen en monsters trachten die 
werkwijzen in de verschillende landen aanschou 
welijk te maken, ten einde daaruit eene verge 
lijking te kunnen maken. 

Er zullen medailles, certillcaten van verdien 
sten en in enkele gevallen geldprijzen worden 
toegekend. 

Het comité wenscht, dat zich, evenals in Groot 
Britaniê, in alle groote steden locale comités 
mogen vormen, die tot dit voorgestelde doel wil 
len medewerken. 

— De Meteorologie zal weder een stap verdei 
komen door een voorstel van het nNorske Mete 
orologiskc Institut'd to Noorwegen aan hot Brit 
sche gouvernement, om namelijk voortaan dage 
lijks weerkundige telegrammen te wisselen. Dit 
is mogelijk geworden door het leggen van den 
telegraafkabel tusschen Peterherd in Schotland 
en Lister op de kust van Noorwegen, en daar 
ttlegraafkantoren geplaatst zullen worden te Yet-
teróen, te Bröno, te Tromsö, dat op 70" N. Br, 
ligt, en te Vardó op de Noordkust, zullen de 
stormen, welke de Britsche eilanden van het 
Noord-oosten naderen, steeds bij tijds in Enge 

land kunnen voorspeld worden, zoodat de veilig
heid van de Noordzee veol grooter kan worden, 
voornamelijk daar de verbinding van het Fran
sche , Engelsche en Noorweegsche signaal-systeem 
waarschijnlijk nog aangevuld zal worden toor zelf
werkende signaalposten, op de Doggersbank en 
andere dergelijke plaatsen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij Kon. besluit van 25 
Aug. 1869, n \ 39, is aangewezen het eigendom, 
dat ten behoeve van de opruiming van de plaat 
de Loenensche Wel , in do rivier de Waal, onder 
de gemeente Valburg, ten algemeenen nutte zal 
worden onteigend. 

— Bij beschikking van den 23sten Augustus 
1869, ii°. 254, 12de afdeeling, is aan F. A. van 
Lange J.Jz., te Gouderak, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoomsleepdienst in 
de provinciën Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zee
land. 

— De heer W. Vrolik, civicl-ingenieur , heeft 
zich kort geleden tot ons gemeentebestuur ge
wend met eene aanvrage om concessie tot water
bezorging aan de residentie, geheel op de voor
waarden, vervat in de concessie, in der tijd ver
leend aan de heeren De Veer c. s., zonder cene 
cent subsidie van gemeentewege , en gashezor-
ging tegen prijzen p. m. een derde van de te
genwoordige. Nadat adressant in de voorwaar
den der concessie ten gevolge van bezwaren , 
welke zijn verzoek bij het gemeentebestuur had 
ontmoet, verschillende wijzigingen had gebracht, 
hebben Burg. en Weth. thans een gemotiveerd 
praeadvies ingediend, waarbij zij 's Raads mach
tiging verzoeken, om aan den heer Vrolik te ken
nen te geven, dat het gemeentebestuur, ofschoon 
zijne moeito en belangstelling in ieder opzicht 
waardeerende, geen vrijheid vindt, hem de ver
langde concessie te verleenen. 

— Wij laten hieronder het programma volgen 
van de nieuwe prijsvragen, uitgeschreven door 
de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid ; 
onder deze vragen komen eenigen voor, die in 
direct verband staan tot de bouwkunst, zoodat 
wij ze volledig overnemen. 

De vragen luiden: 
1. In de binnenlanden van Java komen hout

soorten voor, waarvan de structuur zoo veer
krachtig is, dat daaruit vervaardigde stoppen 
zeer goed de gewone kurken kunnen vervangen. 
De Maatschappij looft hare tweede gouden me
daille uit aan hem, die nadere toelichting kan 
geven omtrent genoemde stoffen, met opgaaf van 
groeiplaats en wetenschappelijke benaming, be
nevens zooveel mogelijk van de namen in het 
Maleisch , Soendaneesch en Javaansch, onder toe
zending van gedroogde exemplaren van het ge
was en van eene genoegzame hoeveelheid hout 
tot het nemen van prciven. Antwoorden in te 
zenden vóór 30 September 1872. 

2. De Maatschappij looft hare gouden me
daille en driehonderd gulden uit aan hem , die 
het beste, en voor de toepassing geschikt geble
ken middel aangeeft tot het lichtend maken van 
tonnen in de vaarwaters op onze kusten. Ant
woorden in tc zenden vóór 30 September 1871. 

De volgende prijsvragen, waarvan de termijn 
van beantwoording verstreken was, zijn opnieuw, 
met of zonder eenige verandering uitgeschreven. 

1. De gouden medaille voor het meest volle
dig vergelijkend verslag omtrent de uitkomsten 
in Nederland van de zuivelproductic en andere 
eigenschappen van ongehoornd tegenover gehoornd 
vee, en zulks door bewijsstukken nader toegelicht. 
Antwoorden vóór 30 September 1871. 

2. De gouden medaille en ƒ 200 voor het 
beste Handboek voor de Ooftboomteelt in Ne
derland. Termijn van beantwoording 30 Septem
ber 1871. 

3. De gouden medaille ter innerlijke waarde 
van ƒ 1 5 0 : (welke waarde do bekroonde des ver
kiezende ook in geld kan ontvaugen) aan den 
gezagvoerder der Nederlandsche Koopvaardijvloot, 
die in 1869, naar do beoordeeling cn beslis
sing van het Koninklijk Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut, het beste scheepsjournaal daar
aan zal hebben ingeleverd. De inzenders van 
extract-journalen, voor zooverre die gehouden 
zijn in 1869 of in 1868, zoo dc schepen niet 
vóór 1 December 1868 zijn binnengevallen, zul
len naar dezen prijs dingen, onverschillig welke 
reis men zal genomen hebben, tenzij de inzen
ders verklaron, zich aan de mededinging te ont
trekken. Dc extract-journalen moeten voldoen 

aan de voorschriften, voorkomende in de verkla
ring van het Universeel Extract-journaal, door 
het Instituut gegeven , en de instrumenten, tot 
het volbrengen der waarnemingen gebezigd , moe
ten met dc standaard-instrumenten vergeleken 
zijn. Aan den inzender van het scheepsjournaal, 
naar het oordeel der directie van hel Kon. Ned. 
Meteor. Inst., het naast in waarde overeenko
mende met het bekroonde, wordt door dc Maat
schappij hare tweede gouden medaille of cene 
som van f 75 (ter keuze van den bekroonde) uit
geloofd. 

4. Men vraagt eene handleiding om gebou
wen to verwarmen en te ventileercn. De gouden 
medaille wordt hiervoor uitgeloofd. Antwoorden 
in te zenden vóór 30 September 1871. 

De prijsvragen, van welke de termijn van be
antwoording met het e inde van Septem
ber 1809 zal zijn afgeloopen, en waarop nog 
antwoorden kunnen worden ingezonden; zij be
treffen : 

lo. Eene opgave van de meest geschikte me
thode om in ons land putten te boren, ter bc-
koming van goed drinkwater, met vermelding 
der gronden, waarom die methode tot goede 
uitkomsten zal leiden ; — gouden medaille cn 
fSOO. 

2". De inzending van koppelschroeven voor 
buizen, met opgaaf der eigenschappen, waardoor 
zc zich gunstig onderscheiden, alsmede van den 
prijs. Voor het best gekeurde, doelmatige stel, 
hetzij van reeds bekende of van nieuwe vinding, 
dat tevens zeer deugdelijk is bewerkt, worden 
uitgeloofd de zilveren medaille en eene premie 
van f 25. 

De hoofdaniilciding tot deze prijsvraag is, dat 
vooral bij brandspuiten, eene gebrekkige schroef
verbinding zeer dikwijls de werking belemmert, 
ja zelfs geheel belet, schoon in het algemeen 
voer het werktuig zorg wordt gedragen. 

De prijsvragen, van welke de termijn van be
antwoording na September 1869 afloopt, cn waarop 
dc Maatschappij op den aangewezen tijd antwoor
den tc gemoct ziet vóór den laatsten September 
1870, zijn de volgende: 

Daar in verscheidene gedeelten van Java, Su- • 
matra, Borneo cn andere eilanden van den groo
ten Indischen Archipel, sedert onheuglijke ja
ren , door dc eilanders uit eene soort van netel, 
bekend onder den Maleischen naam van Ramee 
of Ramie eene vezolachtigé stof gewonnen wordt, 
welke zich, door duurzaamheid en fraaiheid van 
voorkomen bijzonder gunstig aanbeveelt, voor 
alle zoodanige fabrikaten, waarvan hennep en 
vlas de grondstof uitmaken, en daar het hoogst 
waarschijnlijk is, dat de uitbreiding der cultuur 
van deze plant in de Xcderlandsche Koloniën, en 
dientengevolge de matige prijs, waarvoor de 
vezelachtige stof, die zij oplevert, ter markt zal 
kunnen komen, eene nieuwe bron van welvaart, 
zoowel voor de Koloniën, als voor de nijverheid 
in ons Vaderland zou openen, zoo looft de Maat
schappij hare gouden medaille en f 500 daaren
boven tot premie uit aan dengene, die ten minste 
één bunder lands met gemelde netel beplant, en 
de daarvan gedurende twee jaren gewonnen ve
zelstof, wel behandeld, in Nederland verkrijgbaar 
gesteld zal hebben ; behoudens 50 Ned. ponden, 
daarvan aan dc Maatschappij te zenden, te ge
lijk met een uitvoerig verslag aangaande de cul
tuur en bereiding dezer vezelstof, en eene nauw
keurige opgave van den prijs, waarvoor zij in 
den handel zal kunnen geleverd-wórden. 

De antwoorden moeten door voldoende bewij
zen cn certificaten van oersprong gestaafd wor
den. De bekroning zal ieder jaar kunnen plaats 
hebben, zoodra aan het gevraagde zal voldaan 
zijn; zullende dc toewijzing der premie van f 500 
slechts éénmaal, en wel aan dengene geschieden, 
die de meeste vezelstof van deze plant, op Java 
of in eenig ander gedeelte onzer Oost- en West-
Indische bezittingen gewonnen cn van voldoende 
hoedanigheid, hier te lande ter markt zal heb
ben gebracht; terwijl daarentegen de bekroning 
met dc gouden medaille tot aan drie personen, 
die aan dc voorschreven vereischten zullen heb
ben voldaan, kan te beurt vallen, mits dc be
doelde aanplanting in onderscheidene streken vau 
Oost- cn West-Indië hebbe plaats gehad. 

Door de Maatschappij wordt, ten dienste van 
het Museum van Indische grondstoffen en natuur
voortbrengselen, uitgeloofd de gouden medaille 
of de tweede gouden medaille, voor het navol
gende : 

Voor eene zooveel mogelijk volledige verzame
ling ertsen en mineralen uit de Ned. bezittingen 

| in Oost-Indië. 

Voor eene zooveel mogelijk volledige verzame
ling ertsen en mineralen uit Nod. Wcst-Indiö. 

Voor de beste verzameling vezelstoffen uit Ncd. 
Oost-Indië. 

Voor de boste verzameling vezelstoffen uit Ned. 
West-Indië. 

Voor de beste verzameling oliën, vetten, har
sen, gommen cn verfstoffen uit Ned. Oost-Indië. 

Voor de beste verzameling oliën, harsen, vet
ten , gommen en verfstoffen uit Ned. West-Indië. 

Voor eene technisch belangrijke grondstof uit 
do Ned. overzeesche koloniën of bezittingen, wier 
toepassing in Europa nog uiet bekend is, en wier 
invoer voor handel en nijverheid voordeden be
looft. 

Voor de beste verzameling grondstoffen en na
tuurvoortbrengselen van de Ned. bezittingen aan 
de Kust vun Guinea. 

Aan de naastbijkomende inzendingen kan, met 
goedvinden der inzenders, de zilveren medaille 
worden toegekend. 

Verder looft de Maatschappij uit: 
De gouden medaille voor dc beste beschrijving 

der vezelstoffen van Ncd. Oost-Indië, van haar 
afkomst en technisch gebruik; welke beschrijving 
moet voorzien zijn van monsters en microscopi
sche afbeeldingen der verschillende vezels. 

De tweedo gouden medaille voor de beste be
schrijving der vezelstoffen van Ned. West-Indië, 
haar alkomst en technisch gebruik, voorzien van 
monsters en microscopische afbeeldingen der be
schreven vezels. 

De tweede gouden medaille voor de beste be
schrijving der natuurvoortbrengselen van de Ned. 
bezittingen aan de kust van Guinea, — hun af
komst, bewerking en gebruik, zoo mogelijk voor
zien van afbeeldingen tot toelichting. 

De antwoorden op al deze prijsvragen in te 
zenden vóór 30 September 1870. 

De Maatschappij vraagt voorts onder uitloving 
van hare gouden medaille en / 500; o. Welke 
wijze van afvoer of verzameling van fecale stof
fen en verderen afval uit onze gemeenten, is, 
met het oog op het nut van deze voor den land
bouw, het meest verkieslijk; b. Hoe moeten deze 
stoffen worden bewerkt, opdat zij behoorlijk kun
nen worden vervoerd, en toch hare mestende 
kracht niet verminderd, maar zooveel mogelijk 
versterkt worde? 

Voorts de gouden medaille voor do beste be
antwoording van dc vraag: Wat is tot heden in 
Nederland gedaan voor de verbetering van arbei
ders- en handwerkers-woningen, en in hoever 
verdienen de verschillende beginselen, in het Bui
tenland toegepast, bij ons navolging? 

De maatschappij looft hare gouden medaille en 
/'200 uit aan hem, die eene uitgestrektheid van 
ten minste 5 bunders Noordzeeduin, zoo na aau 
bet strand als de bestaande verordeningen zulks 
toelaten, met dennen (l'inus sylvestrisj of ander 
houtgewas zal hebben beplant, die beplanting ge
durende 0 jaren behoorlijk zal hebben onderhou
den , en van de gevolgde handelwijze en gemaakte 
kosten verslag inlevert. Antwoorden in te zen
den vóór September 1872. 

Van de volgende prijsvragen kan de beant
woording met den laatsten September van ieder 
jaar geschieden. 

De Maatschappij looft hare gouden medaille uit 
aan hem, die zich op de makreelvisschciij toe
legt, en gedurende drie jaren, jaarlijks minstens 
10,000 stuks op elke flor drie Hollandsche mark
ten aanvoert, namelijk te Amsterdam, te Rotter
dam cn te 's-Gravenhage, en de tweede gouden 
medaille voor dengene, die dit aantal visch het 
meest nabij komt, maar niet blijlt onder dc 
6000 stuks. 

Verschillende medailles en premiën, zoo te za
men als afzonderlijk, zullen jaarlijks, naarmate 
de verdiensten en het gewicht der zaak, ter be-
oordeeling van de Algemeene Vergadering, uitge
deeld worden aan die scheepsoOlcieren en alle 
andere personen in Nederland, welke de beste 
waarnemingen van nuttige zaken, nuttige ont
dekkingen of de nauwkeurigste proefnemingen 
met nieuw uitgedachte middelen, de verbetering 
der visscherijen betreffende, hebben gedaan, en 
deze, zooveel mogelijk met getuige of bewijzen 
gestaafd, zullen hebben medegedeeld. De opga
ven met bewijzen of getuigschriften in te zenden. 

Aan elk leerboek over cenigen tuk van nijver
heid , hetwelk aan de Maatschappij in handschrift 
gezonden is, en hare goedkeuring wegdraagt, 
zal de tweede gouden medaille worden toegekend; 
terwijl cene aan de waarde vau het boek geëven-
redigde belooning daarbij kan gevoegd worden. 
Het bekroonde leerboek blijft het eigendom des 

inzenders, die het alzoo in het licht zal kunnen 
geven, of cene overeenkomst met do Maatschappij 
over de uitgave sluiten. 

Eindelijk vraagt de Maatschappij: »Eenenauw
keurig,: landhuishoudkundige beschrijving van eene 
provincie van Nederland, of van ccn genoegzaam 
belangrijk gedeelte van deze. Voor elk voldoend, 
en in geval van mededinging, best gekroond ant
woord looft de Maatschappij u " n a r e tweede gou
den medaille cn /" 100. 

Rotterdam. Ten aanzien van de onlangs 
gedane oproeping voor de betrekking van hoofd
opzichter bij de gemeente-werken, verneemt men 
dnt zich daarvoor ongeveer honderd sollicitanten 
hebben aangemeld en dat daarvan thans de zes 
navolgende personen in aanmerking zijn geko
men , als : 

Bergveld, (G. F. Mocle) gemeente-architect te 
Doesborgh, 

Boer Hz. (K. de) buitengewoon opzichter in 
's Rijksdienst te Gorinchem, 

Kreuk, (A. de) 1' Opzichter bij den bouw der 
Westcrkerk te Rotterdam, 

Rijsbergen, (C. C. van) mr. timmerman en ar
chitect te Leiden, 

Tas L z . , (D. van der) Opzichter 1" klasse hij 
do Staats-spoorwegen te Middelburg, 

Tegel, (II.) opzichter bij de stads-publieke wer
ken tc Amsterdam. 

Waarschijnlijk zullen er uit dit zestal binnen 
kort twee tot gemelde betrekking worden benoemd. 

Wijders vernemen wij dat vermoedelijk voor 
eene dusdanige betrekking eerlang nog eene op
roeping zal worden gedaan, waarbij de eisch 
zal zijn dat de candidaat in hoofdzaak werktuig
kundige moet zijn. 

Arnhem. Op verzoek van eenigen onzer abonné's, 
nemen wij onderstaand schrijven, over het reizen 
op den Ned. Rijn-spoorweg, voorkomende in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 Augustus 
j l . , in onze kolommen op. Dit stuk luidt: 

Woensdag 25 dezer ben ik als houder van een 
livret 2de klasse over den N. R. S. per trein n". 
10 ten 4,30 van Emmerik gestoomd. Ik keerde 
uit 't buitenland weder, had daar langs een 
groot getal staats- en maatschappij-lijnen onder 
allerlei omstandigheden gereden, en ik verklaar 
dat nergens, ik herhaal nergens, 't reizen zoo 
onaangenaam was als op dat gedeelte van Em
merik tot Rotterdam. 

Reeds te Arnhem bleek dat er wagens tc kort 
kwamen, cr werden althans daar betrekkelijk 
meer reizigers in een wagen bijeengevoegd, dan 
elders ooit was geschied. Er was geen genoeg
zame berging voor 't nllaudgcpack", omdat door 
eene onverklaarbare snuggerheid van den wagen-
architect der N. R. S. M. de guederennetten tegen 
den wagenwand slechts op de helft zijn aange
bracht, eu aan beide einden niet doorloopen, 
terwijl de bank-rand te laag bij den wagenbodem 
is (iets dat ook nergens elders zoo is), om er 
veel in te kunnen bergen. 

Doch te Utrecht — waar ik even had moeten 
uitsiappen — begon eerst onze ellende; wij wer
den daar in een compartiment der 2e kl., n°. 
212 bijeengedreven eu op de tussclienstations 
wierp men er nog meer reizigers in , totdat 't 
noodzakelijke »vijl' op iedere bank!" volkomen 
was vervuld. 

Men verbeelde zich onzen toestand. Dc mees
ten onzer — waaronder Engelschen, Franschen 
en Duitschcrs — hadden van 's morgens zeer 
vroeg, anderen van den vorigen avond of nacht 
gestoomd, wij zaten daar in eene stikhecte at-
mospheer, in een dier maar al te bekende aller-
onbehaaglijkste wagens tegen elkander geperst, 
sommigen met hunne bagage op den schoot of 
tusschen de knieën, en alsof dit alles nog niet 
genoeg ware, ging bij Oudewater 'tlicht, te 
Utrecht pas Hauw ontstoken, uit door gebrek aan 
olie. Op onze vraag tc Gouda aan den conduc
teur , om verandering in onzen toestand en licht, 
haalde hij de schouders op cn eerst nadat ccn 
drietal onzer in vrij scherpe woorden ons beklaag
den , werd cr na eenig wachten eon nieuwe bran
dende lantaarn ingestoken. 

Nu weet de Dir. der Maats., of moet althans 
weten: dat volgens haar eigen reisgids de 2de 
trein n°. 10 is de correspondoerende trein uit 
de meeste vreemde Staten, dat bijna alle reizi
gers met coupons of livretten per 2de klasse rei
zen , omdat iu 't buitenland de 2de kl. in den re
gel uitstekend is ingericht, dat men te Keulen 
de handbagage als uFreigepack" weigert over te ne
men. Ik, gedachtig aan 't geen ik bij vroeger 
terugkeer uit 't buitenland op den eenigen N . R. 

S. meermalen had geleden, had nog den goedc-
renchef te Keulen trachten to vermurwen — en 
eindelijk dat 'teen gemengde trein (Biimmelzug) 
is, die toch eeu grooter getal wagens dan een 
sneltrein kan bevatten. 

Doch dit alles schijnt voor de Dir. niet te be
staan , of de conducteurs laten zich verleiden, om 
enkele reizigers wat te ruim te plaatsen ten koste 
van de meesten, die geen verleidelijke eigenschap
pen toonen te bezitten. Wie de schuld heeft, 
weet ik niet; maar wel weet ik, dat in 't bui
tenland de reizigers over groote afstanden met 
de meeste zorg worden behandeld; men plaatst 
hen bij kleine getallen in de coupé's; slechts 
zelden worden op de tussclienstations reizigers 
in die waggons gelaten; men heeft voor hen an
dere bestemd, enz. —> over dc slechte inrichtingen 't 
ellendig rijden der wagens spreek ik thans niet; 
't is overbekend. 

De N. R. S. geniet dan ook cene treurige repu
tatie. Vóór Emmerik, zeide mij één Frankfurter 
koopman, die uit zijne gesprekken met mij te 
oordeelen, vrij wat had afgereisd: «jetzt aber 
bekommen wir eine schlechte Fahrt;" toen ik hem 
wees op den beteren toestand in dat opzicht op 
onzen Hollandschen- en Staatsspoorweg, ant
woordde hij, dat hij die niet kende, maar dat 
de meening der Duitschcrs, die natuurlijk uit 
den aard der zaak 't meest in den regel van den 
N. R, S. gebruik maken , in 't algemeen was: 
ndasz die Hollander ja von Eisenbahnen nichts 
wissen", en wat moet nu wel 't oordeel zijn ge
weest der vreemdelingen, die met ons op dien 
beruchten spoorweg dien dag doorbrachten? 

'tls intusschen van dc Dir. der N. R. Sp. niet 
te vorderen, dat zij arbeide om de beleediging 
van ons nationaliteitsgevoel tegen te gaan; dit 
is ecu te poëtische functie voor zulk een materi
eel gezind lichaam; maar wel is te eischen, dat 
zij de reizigers met livretten en coupons niet 
behandele als slachtvee. 

Zal deze klacht helpen ? ik betwijfel 't; zal zij 
wellicht, bij 't gemis aan publieken geest in ons 
land, niet hier cn daar ccn glimlach zelfs uit
lokken? ik weet ' tniet, maar wel weet ik, dat 
in ons land, helaas, te weinig esprit de corps 
of publieke geest bestaat, om met vrucht een 
verbeteringsstrijd tegen de N. R. S M. tc begin
nen en door te zetten 

ln Engeland — wij hebben 't voorbeeld onlangs 
gezien — zou reeds lang cene coalitie zijn tot 
stand gekomen , om óf niet langs zulk een spoor
weg te reizen (dit zou trouwens bij 't tot nu be
staand monopolie van den R.-Spoorweg niet mo
gelijk zijn) óf stellig om niet dan 3e klasse te 
reizen op de treinen van zulk eene iu 't kwade 
hardnekkige maatschappij, die met onverstoorbare 
kalmte voortgaat, meer en meer den naam te 
verdienen van te hebben een der slechtst inge
richte spoorweglijnen van 't vasteland. 

's-Uage, 27 Augustus 1809. 

Mr. A. W. M. J A C O U S O N . 

Zwolle. Het in het voorjaar aanbesteed ma
gazijn voor de centrale werkplaatsen van het 
Noorderspoorwegnet alhier begint reeds aanmer
kelijk tc vorderen en is nagenoeg onder de kap 
gebracht. 

De werkplaatsen zelf is men van plan den 
9 September e. k. aan te besteden en wanneer 
men nu den ruimen omvang van die inrichting 
beschouwt en daarbij denkt, dat die ruimte met 
werklieden cu opzichthebbenden bevolkt moet 
worden, dan rijst onwillekeurig bij vele Zwolle
naren de vraag: waar moeten in het vervolg al 
die inenschen wonen, want ieder, die de stad 
onzer inwoning slechts eenigszins kent, weet dat 
cr te Zwolle voor bijna eiken stand gebrek aan 
doelmatige woningen is. 

Wij vonden het daarom een gelukkig denkbeeld 
en wij juichen de volvoering er vau hartelijk 
toe toen we vernamen, dat ccn paar ingezetenen 
der gemeente het plan hadden opgevat, om op 
een perceel laud in de onmiddellijke nabyheid van 
den constructiewinkel, een aantal gepaste wonin
gen voor werklieden aan die inrichting verbonden 
op te richten. 

Zijn onze information juist, dan is het terrein 
daarvoor reeds aangekocht en bestaat het voor
nemen daarop ruim 50 doelmatige woningen tc 
bouwen, enkelen zoodanig ingericht, dat ze voor 
bakkerij, winkel of bierhuis geschikt zijn. 

Wij gelooven, dat de volvoering van dat plan 
alle aanbeveling verdient, niet alleen, omdat 
daardoor in eene groote behoefte wordt voorzien, 
maar ook, omdat ze worden gebouwd in de on-
middellyko nabyheid der werkplaatsen, ver uit 
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het centrum der stad verwijderd, waardoor a l 
zoo eene ophooping van vele personen op een be
volkt punt voorkomen en de woningen zelve luchtiger 
en ruimer ingericht kunnen worden. 

Een goed financieel succes valt bij die onder
neming niet te betwijfelen. 

— De Afdeeling Zwolle der vereeniging ter be
vordering van fabrieks- en handwerknijverheid hield 
heden eene vergadering met hare leden, waarin 
behalve dc behandeling der punten van beschi ij-
ving voor de 18' algem. verg. het benoemen 
van afgevaardigden bij die bijeenkomst enz., tevens 
aan de orde was gesteld het zenden van eenige 
werklieden naar de internationale tentoonstelling 
van voorwerpen voor het bedrijf cn de huishou
ding van den handwerksman , thans te Amsterdam 
gehouden. 

Algemeen was men zeer met dat denkbeeld 
ingenomen en aangezien het uit de mededeelin
gen bleek, dat de kosten dier 25 personen gedra
gen zouden worden door bijdragen van belang
stellende ingezetenen aangevuld door eene subsidie 
uit de gemeentekas, besloot de vergadering 1" 
om zoo zich meer dan 25 geschikte werklieden 
tot dat doel aanmeldden, dat meerdere getal 
voor hare rekening te nemen en 2° een prijs van 
fiO en eene premie van f 5,00 uit te loven aan 
diegenen der werklieden, die aan het bestuur het 
beste verslag inleverde van hetgeen hij in de dagen, 
dat hij de tentoonstelling en de inrichtingen te 
Amsterdam bezocht, zag en hoorde. 

Voorzeker een navolgenswaardig voorbeeld. 
Tot geleider werd verzocht de heer B. Rein-

ders, Secretaris der afdeeling en stads-architect 
alhier. 

Nijmegen, Er heeft alhier eene openbare 
vergadering van ingezetenen plaats gehad, orn 
te spreken over den aanleg van den spoorweg 
vanhier naar Tilburg. Er werden bijna geene 
bezwaren tegen het ontworpen plan geopperd. 
Men was het eens, dat eene verbinding met 
Tilburg over 's-Bosch voor Nijmegen direct van 
't hoogste gewicht is, en ook onfeilbaar moet 
leiden tot spoedige aansluiting met Arnhem. Men 
vond echter de lijn zeer duur. Doch men nam 
ook tot punt van vergelijking de gelegde lijn van 
Nijmegen naar de Pruisische grenzen, en daar
mede vergeleken zal wel elke lijn kostbaar zijn. 
Bij dien aanleg was het alleen te doen om Nij-
megens belang, en geene geld-speculatie. Met 
het oog hierop zcide Mr. Francken dan ook: ode 
Engelschen zullen evenmin enkel voor ons plei-
zicr hier een spoorweg leggen, als wij enkel voor 
het pleizier der Engelschen dit in Engeland doen 
zouden." „De lijn i s , " zeide de heer Joh. Graadt 
van Roggen, sbij de lijn Nijmegen—Cleveverge
leken , duur, maar wie weet cen middel, om haar 
minder kostbaar te leggen? 't Zal dankbaar 
worden aangenomen." 

De heer Heydenrijck, volksvertegenwoordiger, 
gaf in cene lange rede zijne gevoeligheid er over 
tc kennen, dat do ijveraars voor de spoorweg-
lijnen buiten hem om werkten cn zijn invloed 
niet inriepen, terwijl hij verder betoogde dat, 
wanneer hij b. v. kennis gedragen had van het 

.voorgenomen vertrek der Raadscommissie naar 
's-Hage, hij hun een brief zou verstrekt hebben, 
die hij in Juli van den Minister van Binnenland
sche Zaken had ontvangen. De heer Mr. Franc-
ken antwoordde hierop, dat hij niet noodig vond 
tc dezer plaatse de betuiging tc doen, dat hij 
en geheel Nijmegen gaarne den goeden w i l , dc 
bereidvaardigheid van den heer Mr. Heydenrijck 
erkende en huldigde. Tegen het tweede punt, na
melijk dat de heer Heydenrijck zich in de zaak 
niet genoeg gekend achtte, trok de heer Joh. 
Graadt van Roggen, als lid der bedoelde Raads
commissie, op en meende dat men der Commis
sie hoegenaamd geen verwijt doen kon, dat zij 
naar 's-Hage was vertrokken zonder voorafgaande 
kennisgeving aan den heer Heydenrijck; maar 
dat, indien hier een verwijt tc doen v ie l , wat 
hij niet bedoelde, dit verwijt zou treffen den heer 
Heydenrijck, die sinds Juli een eenigszins be
langrijken brief in zijne portefeuille droeg, zon
der daarvan tot half Augustus eenige mededee
ling tc doen aan cene publiek bestaande en pu
bliek werkende spoorweg-commissie uit den Raad. 

Voor 't overige was het te bespeuren, dat 
niemand in de vergadering den minsten twijfel 
opperde of de lijn Tilburg—Nijmegen voor de 
gemeente van 't hoogste belang was. Allen be
grepen, dat, zoo die lijn tot stand komt, de 
vooruitgang van Nijmegen zeker is. 

AdvertentiëD. 

AMBACHTSCHOOL 
T E 

R O T T E R D A M . 
Het Bestuur der Vereeniging DE AMBACHT

SCHOOL , gevestigd te Rotterdam, noodigt Bouw
kundigen, die voor de betrekking van DIREC
TEUR bij die Inrichting in aanmerking wenschen 
te komen, en volgens de wet op het Middelbaar 
Onderwijs de bevoegdheid bezitten tot het geven 
van onderwijs in het Rechtlijnig Teckenen, om 
zich vóór 20 September a. s. met overlegging 
hunner stukken, schriftelijk te wenden tot den 
tweeden ondergeteekende. 

Aan deze betrekking is verbonden, behalve 
eene jaarwedde van ƒ 1 5 0 0 , viije woning, vrij 
gebruik van vuur cn licht en vergoeding van 
personeel» en directe Ge.: eentebclasting. 

Het Bestuur voornoemd, 
L. PINCOFFS, Voorzitter. 
II. VAN DER LINDEN Dz., Secretaris. 

Botterdam, 26 Augustus 1869. 

(MIDDELBARE DRUKKING) 
van A H L & POENSGEN te Busseldorj, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen cn Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met G A R A N T I E . 

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 & C°. te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N di to dito van do 
Hoeren V1LLEROY & BOSCH te Mettlach 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 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

SMSf* Zie omtrent de portland cement, het 
attest voorkomende in de nommers 9 en 
10 van 1869. 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpaf-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E G 

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

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Let te rs , gegoten en gedreven , Z in 
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen , Consoles, Falbata's, Balusters, 
Vent i l a to rs , K r u i z e n voor Kerken en Graf-
teekens, Aloës , Paardenkoppen m verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Z i n k voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

VOOR BOUW-EN WERKTUIGKUNDIGEN: 
Van de pers gekomen de 1° aflevering van: 

AUGUST RITTER'S 
Elementaire Theorie en Berekening van 
IJZEREN KAP- en BRÏÏG-CONSTÏÏCTLES. 

Naar de tweede Hoogd. uitgave bewerkt 
en vermeerderd door 

J. G. V A S T GENDT Jr. 
Het circa 400 toelichtende Afbeeldingen. 

Het zal wel bijna overbodig zijn, het nut te 
betoogen cener rekenwijze die — onder ieders 
bereik — door de eenvoudige bewerkingen der 
cijferkunst, de verdeeling der krachten in de 
samenstellende deelen van K A P - en B R U G - C O N -
S T R U C T I E S leert bepalen. 

Zoowel dc gevallen van Constante als ver
anderlijke belast ing, vinden cene gemakkelijke 
cn duidelijke oplossing door R I T T E R ' S T H E O 
R I E , terwijl in deze Hollandsche bewerking vooral 
ook voorbeelden u i t ons l and worden bespro
ken en eene afdeeling gewijd is aan dc werking 
van den W i n d d r u k op Kap-constructies. 

Het werk wordt uitgegeven in Vijf afleverin
gen ieder van circa 64 pag. roijal 8°. 

Iedere aflevering zal den inteekenaars berekend 
worden tegen 95 cents, onder welken prijs ook 
de uitslaande platen begrepen zijn. 

Na het sluiten der inteekening behouden de 
uitgevers zich voor, den prijs te verhoogeu. 

De eerste aflevering is ter inzage voor
handen en bericht van uitgave gratis te 
bekomen bij alle Boekvcrkoopcrs door het geheele 
rijk cn bij de Uitgevers TEN BRINK EN DE 
VRIES, Warmoesstraat Amsterdam. 

VERBETERDE POLDERBEMALING. 
Bij KEMINK EN ZOON te Utrecht is versche

nen en alom a 75 Cents verkrijgbaar: 

H E T POMPRAD, 
EEN V E R B E T E R D SCHEPRAD, 

D O O R 

J . B . II. V A B R O T E S . 
Met twee uitslaande Platen. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR GUARANTIE, 

bij G J E B R ' . B . P O T , te Klshoat a/d. Kinderdijk: 
bij wie reeds 500 roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 

tot 103 AniNt. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

D. A. THIEME, te i4rn/iem, heeft uitgegeven : 

T O P O G R A F I S C H E K A A R T 
DER PROVINCIE GELDERLAND. 

Tweede herziene druk. 

Oompleet i n 15 kaarten. 
Prijs / 1 2 . 5 0 . 

•gp> Op last van de Provinciale Staten onzer provincie en onder medewerking van het Bestuur 
is deze nieuwe druk herzien, aanmerkelyk verbeterd en bijgewerkt, terwijl daarbij tevens 

is gevoegd eene kaart van >De Biesbosch". Dc prijs van den eersten druk was boven
dien ƒ 20.— 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 4 September 1869. 

en. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES & O», te Amsterdam. - BoekdruJdtery van G . W . VAN DER WIEL 

Aankondigingen. 

Maandag, 6 Sept. 
Maastr icht , ten 10 ure, aan het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot voortzetting 
van de verbetering der rivier de Maas in de ge
meenten Cuyk en Mook, nabij het gehucht St. 
Agatha. 

'•-Hage, ten I I 1 / , ure, aan het prov. bestuur : 
het bouwen eener wachterswoning bij de brug 
over het Zederikkanaal, genaamd de Kranebrug, 
onder de gemeente Meerkerk , provincie Zuid-
Holland. 

Dordreoht, ten 12ure, op het raadhuis: het 
herstellen en verbreeden van de ijzeren draai-
loopbrug, liggende over den mond van de Kalk-
haven aldaar. 

Dordrecht, ten 13 ure, op het raadhuis: 
het stichten van een veerhuisje te Zwijndrecht, 
ten behoeve van het door de gemeente Dordrecht 
bediend wordende Veer. 

Dinsdag, 7 Sept. 
Rotterdam, in het Timmerhuis: het maken 

van eene woning en ecnig ander werk , in en 
bjj het gebouw der openbare school aan den 
Wester-Singel. 

Donderdag, 9 Sept. 
'••Hage, ten 12 ure, aan het ministerie 

van binnenl. zaken: het maken van gebouwen 
en eenige andere werken voor het hoofdmagazijn 
en de centrale werkplaats te Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

'••Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het bouwen eener vaste brug 
voor gewoon vervoer over het af te snijden ge
deelte van de rivier de Maas en het maken van 
verdere werken nabij Crevecour. 

Leur, (bij Breda), ten 12 ure, door het 
bestuur der Zwartenbergsche Beetwortelsuiker
fabriek : lo. het bouwen op het terrein aan de 
rivier de Mark, nabij het Zwartenbergsche Veer, 
van eene directie-keet met annex verblijf voor 
werklieden; 2o. het uitgraven tot op den vasten 
zandbodem van alle fundeeringen voor genoemde 
fabriek en het aanvullen daarvan met rivier- of 
bergzand; 3o. het opmetselen der genoemde fun
deeringen tot aan den beganen grond, in dén 
perceel. 

Vrijdag, 10 Sept. 
's-Hertogenbosch, ten 101/] ure, aan het 

prov. bestuur: het maken der aardenbaan cn 
kunstwerken , met het deels begrinden, deels 
met klinkers bestraten, van den weg van het 
veerhuis bij de Maas to Ocffelt, door Hops en 
St. Hubert en de peel over Oosterens en Volkel, 
tot aan den provincialen klinkerweg te Uden, 
ter gezamenlijke lengte van 25,089 meters. 

'B-Hertogenbosch, ten 10% ure, aan het 
prov. bestuur: het herstellen cn voorzien van 
beschadigde kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, 
in de prov. Noord-Brabant. 

Maarasen , ten 12 ure, op het raadhuis: 
het bouwen van een schoollokaal en lokalen voor 
het kantongerecht aldaar. 

Maandag, 13 Sept. 
DInteloord, ten 10 ure, bij P. van Sprun-

del: het doen van eenige vernieuwingen en her

stellingen aan dc gebouwen en getimmerten van 
negen bouwhoeven, gelegen onder de gemeente 
Dinteloord, verdeeld in twee perceelen. 

Dinsdag, 14 Sept. 
Amsterdam, ten 11 ure, door dc Ned, Han

delmaatschappij : dc levering van diverse henoo-
digdheden in 77 perceelen. 

's-Hage, ten 12 urc , aan het ministerie van 
Marine : het maken en leveren van een ijzeren 
lichtopstand, bestemd voorDuivenciland, benoor
den ingang straat Bali, alles met den aankleve 
van dien. 

Donderdag, 16 Sept. 
Sneek, ten 12 ure, in het R. K. Wees

huis : het bouwen eener nieuwe kerk voor de 
parochie van den II. Mnrtinus. 

Donderdag, 23 Sept. 
West-Terschelling, ten 11 u r e , door 

Kerkvoogden der Herv. gemeente: eenige be
langrijke herstellingen aan het kerkgebouw. 

Vrijdag, 24 Sept. 
Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

het vervangen van het nog overgebleven gedeelte, 
lang 149 meter, van het noorderpalenhoofd van 
de haven te Blokzijl, door een met steen beklee-
don aarden dam. 

Maandag, 27 Sept. 
Flnsterwold, ten 3 urc, op het raadhuis: 

het leggen van cen kunstweg op den zooge-
naamden kerkweg, ter lengte van 3082 meters, 
in dén perceel. 

Afloop van aanbestedingen. 

Hulst, 16 Aug.: het maken van cene groote 
regenbak in de nabijheid van het kerkgebouw ; 
aangenomen door J. Freijser, te Lamswaarde , 
voor f 585. 

'••Hage, 23 Aug.: dc uitvoering van do 
vereischte vernieuwingen cn herstellingen aan 
dc Rijkswerken, langs de boven-, beneden- en 
Nieuwe Merwede, in 4 perceelen ; minste inschrij
ver was de heer J. Dekker Rzn., te Hardinx-
veld , voor f 11,159. 

Barendrecht, 25 Aug. : het begrinden van 
sommige kleiwegen in de polders Binnenland. 
Buitenland cn Zuidpoldcr, onder deze gemeente, 
ter gezamenlijke lengte van 12155 meters. Na
dat het werk eerst in vier perceelen was aange
boden , is het daarna gecombineerd aangenomen 
door den heer G. Hoogendoorn, aannemer te Gic-
sendam, voor de som van ƒ 15,500. 

's-Hage, 26 Aug.: lo. het maken der bui
tenhaven binnendijks te Vlissingen, met daar 
langs strekkende bazaltkade cn verdedigings
werken en van cen gedeelte van het stations-
en haven-emplacement, henevens het leveren en 
stellen van twee duc-d'alven nabij de dubbele 
schutsluis aldaar; 2o. het uitvoeren der werken 
tot gedeeltelijke beteugeling der Noordelijke Geul 
van het Hollandsch Diep, in de richting der 
spoorwegas. Voor No. 1 waren twaalf eu voor 
No. 2 acht biljetten ingekomen. Minste inschrij
vers waren: voor No. 1 de heeren D. R. Van 
Dartelen, te Amsterdam; G. T. Kanipschreur, 
te Vlissingen , en Van Maurik, tc Drumpt, voor 
f 590,690; No. 2 de heer B. P. de Groot, te 
Giesendam , voor / 37,600. 

Venlo , 27 Aug.: het slechten der bastions 6 
7 en 9 en van de courtines 6—7 en 8—9, 
H. H. M. Toebosch , te Venlo, ƒ 2299. 
P. H. Toebosch, i » » 4800. 
R. J. H. Bloemen, » » » 4994. 
H . van Gasselt, » » » 5334. 
P. A. Grubben, » Blerick, » 5790. 
H. H. Jockin, » Venlo, » 6884. 
L. G. Haanen, » » » 8500. 
J. A. Linskens, » Blerick, » 9900. 
De laagste inschrijver verzocht vóór de opening 

der biljetten om niet in aanmerking te ko
men , daar hij cen abuis in dc berekening ge
maakt had. 

Leeuwarden, 27 Aug.: het herstellen der 
rijzen beslag- en steenoeverwerken op Ameland, 
met hun onderhoud tot ultimo April 1870; 
minste inschrijver was dc heer S. H. Kuipers, te 
Stavoren , voor f 24.997. 

Zwolle, 27 Aug.: lo . het herstellen van 
de beide kctclhribben aan den mond van den 
Usel, voor de verbetering van den waterweg van 
Zwolle naar Zee: 2o. het vernieuwen van de 
houten brug No. 3 over de Westenvelder Aa, 
liggende in den weg van Zwolle naar de Frie
sche grenzen. Het eerste werk is aagenomen 
door den heer J. Baars, te T ic l , voor / 27,900; 
het tweede werk door den heer J. Lans, te Zwolle, 
voor ƒ3575. 

Arnhem, 27 Aug: het aanleggen van vier 
dwarskribhen aan den linker Waaloever te Zui-
lichem, behoorende tot dc werken tot verbete
ring van de Waal in Gelderland; minste in
schrijver was de heer C. van der Plas, te Har-
dinxvcld, voor f 21,400. 

Arnhem, 27 Aug.: het aanleggen van twee 
dwarskribhen aan d -n rechter Waaloever te 
Varik, en drie aan den linker Waaloever te 
Hecrewaardcn, in 2 perceelen, behoorende tot 
de werken tot verbetering van de Waal in Gel
derland ; de minste inschrijvers waren: voor 
perceel 1 de heer A. Bongaards, te Zalt-Bommel, 
voor f 19,360 en voor perceel 2 de heer W. P. 
de Vries, tc Rossum, voor ƒ 18,800. 

Bergen-op-Zoom, 28 Aug,: het maken van 
den bovenbouw cener nieuwe ijzeren draaibrug 
over de binnenhaven; welk werk is aangenomen 
door den heer Arn. Assclbergs, te Bergen-op-
Zoom , voor de som van f 7980. 

Leeuwarden, 28 Aug: het bouwen van 
een lokaal voor de Spaarbank, in het Zaailand, 
op het terrein bestemd tot uitbreiding van den 
bebouwden kom der gemeente. Minste inschrij
ver was de heer W. van der Velde, te Dragten, 
voor ƒ 19,593. 

Maastricht, 28 Aug.: het slechten van de 
overgebleven deelen van den hoofdwal en van 
dc lunetten Enghien en Turenne te Wijk (Maas
tricht ; 
F. Wittelings en H. Unuuels, tc Maastricht, f 14,777. 
II Kcinpenccrs, » » i 15,880. 
J. Yerna, » » » 15,888. 
F. van Wijlick, » Kessel, « 16,929. 
H. Boshouwers , .• Maastricht, » 18,760. 
W. Wittelings, » » o 20,899. 
J. Kli jn, > > > 20,999. 
J. G. A. Houben, » » » 22,222. 
A. Tripels, • » i 24,890. 
J. Weuste, i i i 24,989. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C . te Amsterdam.- Boekdrukkery van O. W. VAN DER WIEL. 
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A B O N N E M E N T S P R I J S . 
De abonnementsprijs vau dit weekblad, dut geregeld 

iedereu Zaterdag hg it. A. THIKMK «e Arnhem vcr-
schijut, bedraagt per drie maanden framcoper post ƒ1.66. 
Meu abuuntert zich voor een jaargang. Enkele nommen 
wurdeu alleen bij vooruitbesteUiiig cn tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

INDISCHE VLOEI1NGSWERKKN. 

De dagbladen bobben bericht, dnt de Maat-
schappij lol Nut va» den Javaan vloeiingswei-
ken in Demak cn Grobognn wenscht aangelegd 
te zien door particulieren. Niemand zoude zich 
meer verblijden dan ik , zoo dit denkbeeld ver
wezenlijkt werd, want het gebrek aan vloriings-
werken in die streek , waar wij hongersnood heb
ben aangekweekt, gaf mij den (onuitgegeven) 
Vloekzang in den mond, waarvoor de aHooge" 
Indische Regeering mij verbande, in de hoop 
mij ook aan hongersnood prijs te geven. Niemand 
kan daarom de bedoeling van de Ariihemsche 
Maatschappij en van den oud-directeur 11. de Hruyn 
luider toejuichen. Gene gaat eindelijk over van pra
ten en preeken tot handelen. Maar ook de hel is 
geplaveid met goede bedoelingen. Met de beste 
oogmerken kan men den Javaan benadeelen. En 
zoo deze onderneming mislukt, zal elke andere, 
van gelijken aard of op groote schaal ontworpen, 
in de eerste jaren afstuiten op doove ooren en 
gesloten beurzen. Men zal toch het schouwspel, 
dnt de Indische spoorwegmaatschappij ons aan
biedt, niet altijd kunnen voortzetten. Daurom zal 
ik, juist in het belang der reeds zoo dikwerf teleur
gestelde en zwaar geteisterde bevolking van Gro
bogan , eenige waarschuwingen doen hooien. 
Met de Maatschappij zelve wensch ik rechtstreeks 
niets te doen te hebben, zoolang de bescherme
ling harer bestuurders, B". Sloet van de Beele, 
zich niet gezuiverd zal hebben van de beschuldi
gingen, o. a., in »De Opmerker" van 2 Jan. j l . 
tegen hein uitgebracht. 

Het zoude te wenschen zijn, dat de bedoelde 
vloeiingswcrken door den Staat werden aange
legd , want eene maatschappij van aandeelhouders 
heeft geene ingewanden en wil altijd rente trek
ken , hoe meer, hoe liever. Maar eene Regce
ring behoeft geene winst te behalen op het aan-
legkapitaal en kan na een misgewas of andere 
rampen eene enkele maal de belasting kwijtschel
den. Ook is de aanleg van dat kanaal door den 
Staat eene bloed- en eereschuld. Maar van onzen 
minister De Waal , die aonbeschroomd" gebruik 
wil naken van heerediensten en nog twintig 
jaren de volgens hem »oneerlijke, onzedelijke" 
dwangcultuur van suiker wil handhaven , is voor 
Grobogan niets te verwachten, evenmin als van 
den batigslot-lievenden heer Van Bosse. 

Het is dus goed, dat particulieren eene taak 
overnemen, die de bewindslieden verzaken. Maar 
dan is rijp overleg en spaarzaamheid drin
gend noodig. De ondervinding van Britscli-In-
dische irrigatie-maatschappijen is niet bemoe
digend. De Madras Imgation- and Canal-
Company was gebouwd op het stelsel van rente-
waarborg, dat ook aangenomen was voor de 
spoorwegen, maar de Aast India Irrigation- and 
Canal-Vompany werd opgericht zonder zoodanige 
hulp. Deze kon echter gecne gelden krijgen cn 
is onlangs genoodzaakt geweest hare onderne
ming aan het Gouvernement over te doen, ter
wijl de eerste zich nauwelijks heeft kunnen staande 
houden, in weerwil van de gewaarborgde rente 
(TTie Engineer, 23 Juli jl.) Het is niet noodig 
ver te zoeken naar de oorzaak van den geringen 
bijval, dien Indische vloeiingsplannen bij het pu
bliek vinden. Nadat men wat geld in de wer-
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ken gestoken had , waren de uitkomsten niet 
opwekkend genoeg, om er meer fondgen in te 
wagen, liet is waar, dat enkele, inzonderheid 
die in de delta's van de rivieren in Madras, zeer 
groote winsten hebben afgeworpen , maar men 
zal zonder uitzondering bevinden , dat zij in zulke 
gevallen uitsluitend bestaan hebben in het her
stellen en verbeteren van oude. inlandsche vloei
ingswcrken en niet in den aanleg van geheel 
nieuwe. [Ibidem p. 50. Zulke oude werken be
slaan in Grobogan niet]. De wijze, waarop de 
verslagen over de vloeiingen in Madras zijn in
gericht, zijn hoogst gebrekkig, want zij maken 
geen onderscheid tusschen nieuwe werken en 
herstelde oude. 

Gedurende het jaar 1866—07 betaalden zes 
groepen vlooiingswerken van den Ganges en de 
Noordwestelijke Provinciën te zamen minder dan 
vijf percent, en in het vorige jaar slechts drie 
en drie kwart, terwijl zij in 1802—03 een ver
lies gaven van meer dan twee en zeventigduizend 
gulden. In den Pundjab was de winst iets meer 
dan vijf percent, inwir iu. het.jaar te voren min
der dan twee. Ziehier nog eenige opgaven : 

Kanaal. 
Kapitaal, op 
het eind van 

1865—00. 

Percentsgewijze 
winst of verlies 

in 1860—07. 

' Ganges . . . . * 3.195.570 + 3,50 
i Oostelijke Djumna. 175.206 + 24,87 
J Dhaen . . . . 53.920 + 2,76 
) Rohilkund . . . 34.088 4- 3.40 

21.840 — ? verlies 
k Bundlekhund . . f — ? verlies 

Haric Doab . . . 1.151.381 + 2.31 
Westelijke Djumna 228.452 + 22.34 
Boven-Sutledsj. . 40.123 4- 2.78 
Beneden- » . . 6 531 — 10.33 
Indus 12.799 — 33,00 
Delhi en Goergaon 17.070 — 1,78 

i 4.936.986 + 4.99 

Men ziet, dat de gemiddelde winst van 5",', 
alleen te danken is aan de Oostelijke en Weste
lijke Djumna, waarin betrekkelijk geringe som
men zijn gewaagd (de heer de Bruyn noemt al 
de werken «kolossaal)." Eigenlijk mogen die 
twee sterk afwijkende cijfers bij de berekening 
van het gemiddelde niet in aanmerking komen. 

Dc gevloeide oppervlakte breidt zich echter 
jaarlijks uit, zoodat men in volgende jaren groo
tere winsten mag verwachten. Deze toeneming 
was in den Pundjab: 

1865—66 841 575 acres (1 acre = 0,4 
iiA of bunder.) 

1860—67 1000 537 » 
in de Noordwestelijke Provinciën: 

1802—63 480 149 acres 
1800—67 983 390 » 

Bij den aanleg van deze werken in Britsch-
Indië wordt te veel gewicht gehecht aan den 
bouw van reusachtige kanalen, die meer gelijken 
op kunstmatige rivieren dan op kanalen, terwijl 
men weinig schijnt te geven om vloeiing uit 
vergaarkommen, en toch was het door zulke mid
delen, dat de inboorlingen vroeger hunne landen 
besproeiden, inzonderheid in het schiereiland, 
waar meer dan vijf-en-veertig duizend verwoeste 

PRIJS DER ADVERTENTIËN. 
Van een tot vijf gewouc regels ƒ 1.- eu voor eiken 

regel meer ƒ -.20. Groote letters wordeu berekend naar 
de ruimte die zij beslttau. Boveudieu wordt bij elke 
advertentie 10 ceuts voor eeu exemplaar der eouraut 
betaald. — Abbunneincntcu voor 250 , 500 cn 1000 
regels per jaargaug wordeu tegen vcrmiudcrdcu prijs 
aangcuoinen. 

vergaarkommen getuigen van de volksvlijt van 
vroegere tijden. 

Eerlang zal in de werken van het Instituut 
van Ingenieurs eene vertaalde verhandeling ver
schijnen, waaruit men leeren kan de stuwen voor 
zulke kommen betrekkelijk goedkoop te bouwen. 
(Zie anders in de Ann. d. ponls et ch. de be
schrijving der réservoirs in de Loire). In Grobo
gan geven de vele ravijnen, die van den Goe-
noeng Kendeng afstroomen, gelegenheid voor zoo
danige opstuwing. 

Men zal uit het bovenstaande wel de overtui
ging geput hebben, dat spaarzaamheid voor de 
Maatschappij een eerste plicht zal zijn. Zij spie
gele zich aan de Indische spoorwegmaatschappij, 
van welke een Semarangsch blad verklaart: «alles 
is gered, behalve de eer," en volge de wijsheid der 
Noord-Amerikanen na, die aanvankelijk hetErie-
kanaal smal en ondiep aanlegden en goedkoope 
bouwstoffen bezigden, en eerst later het van de 
behaalde winsten verbreedden en uitdiepten en 
duurzamer materialen gebruikten. De natuur 
wijst als 't ware aan, hoe men het werk verd ce
len moet. Men legge het kanaal aanvanklijk aan 
tot het 1', 2' of 3' ravijn, en trekke het later 
door om achtereenvolgens het 4 ' , 5* enz. vak te 
besproeien uit de behaalde winsten. 

Men doe het kanaal uit de Loessie ( gelijk ik 
't reeds over tienduizenden ellen gedeeltelijk heb 
uitgegraven, bestaan uit zooveel mogelijk rechte 
vakken, opdat de uitgeworpen grond of kanaal
dijk op den linkeroever tot grondslag voor eene 
smalle, goedkoope spoorbaan kunne dienen. Men 
onderzoeke, of het kanaal uit de Loessie in het 
droge jaargetijde uit de moer waterrijke Solo-
rivier kan worden gevoed. Zoo niet, dan legge 
men een smallen spoorweg in zuid-oostelijke rich
ting aan om op een punt van den linkeroever 
dezer rivier eene markt en eene afscheepplaats te 
meer te hebben voor den verkoop van rijst en 
djatihout. Bij dc geopperde bedenkingen van de 
Maatschappij kan men nog deze voegen: in hoe
veel jaren zal het zoo ontvolkte Grobogan de 
noodige handen bezitten tot het beplanten van 
de twee en veertig duizend nieuw gevloeide bun
ders ? Wie zal dan de rente opbrengen ? Men 
lokt gemakkelijker zwervende daglooners voor het 
graven, dan gevestigde landbouwers voor het 
planten. Het zoude de eer van den heer de Bruyn 
niet verminderd hebben, als hij den regel beoe
fend had: A tout seigneur, tout honneur, en 
b. v. den ingenieur Vogelzang genoemd had, die 
het ontwerp en de begrooting uitwerkte. 

Ofschoon er nu nog geene sprake kan zijn van 
in bijzonderheden te treden, wensch ik toch, om 
de buitengewoon ongunstige geaardheid van den 
grond in Grobogan, er reeds nu opmerkzaam op 
te maken, dat de glooiingen van het kanaal en 
van den spoorwegdijk trap- of terrasvormig moe
ten worden aangelegd, om zooveel mogelijk ver
zakkingen te voorkomen. 

Over de wenschelijkheid vóór den aanvang van 
zulke, vele handen vorderende werken de heere
diensten afkoopbaar te stellen en over de in 
Algerië gebleken noodzakelijkheid Europeesche on
dernemingen te beginnen nabij de bestaande Euro
peesche vestigingen spreek ik niet, als behoo
rende in dit weekblad minder te huis. 

Brussel, 18 Aug. 1869. 
S. E. W. ROORDA VAN EïSINUA. 
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STAATSSPOORWEGEN EN DE MAATSCHAPPIJ 
TOT EXPLOITATIE V A N STAATSSPOORWEGEN. 

Weldra zal de wet, houdende voorschriften tot 
den aanleg van Spoorwegen door den Staat, zijn 
uitgevoerd , en binnen weinige jaren , dientenge
volge de Staat der Nederlanden in het bezit zijn 
van een domeingoed, dat met aankoop en aanleg 
te zamen 130 a 140 millioen gulden heeft ge
vorderd. 

De exploitatie van dat domein is afgestaan 
aan eene particuliere maatschappij, en daarmede 
is tevens op die maatschappij overgegaan de zorg 
voor het beheer cn onderhoud daarvan. 

Het kon mocielijk, ik zou haast zeggen onmo
gelijk , op andere wijze geregeld worden. Het 
heeft evenwel zijne bezwaren, zulk ccn kostbaar 
domein aan de zorg van particulieren toe te 
vertrouwen. Voorzeker mag door den Staat wel 
zeer streng worden toegezien op het behoorlijk 
beheer en onderhoud. 

Onlangs gebruik makende van dc lijn Utrecht— 
's-Hosch , meende ik de vele op het station Utrecht 
afgedraaide lantaarnpalen, waarvan.de lantaarns 
waren afgenomen, te moeten aanzien als waar
schuwingsborden , dat de lijn nog niet tot 's-Ltosch 
gereed is. 

Den reiziger wordt hierdoor als 't ware toege
roepen, dat de nog niet aangesloten spoorweg 
natuurlijk weinig verkeer cn nagenoeg geen goe
derentransport bezit; twee zaken, die men ge
woonlijk eerst vindt op voltooide en aangesloten 
lijnen. 

Dat de Maatschappij, genoodzaakt als zij is 
tot het exploiteeren van allerlei stukjes spoorweg, 
de exploitatie op die stukjes zoo zuinis mogelijk 
doet, en alles wat op het ruim verkeer na de 
voltooiing aangelegd is maar bij het kleine lo
caal verkeer gemist kan worden, ongebruikt laat, 
wie zou het afkeuren? Mooi zijn anders, ook 
op de kleine stations, die lantaarnpalen zonder 
lantaarns niet. 

Maar wat wel af te keuren i s , is de toestand, 
die men aanschouwt, als men het eerste pracht
werk van bruggenbouw, zooals deze lijn er drie 
zal bevatten, gepasseerd is en zich op Geldersch 
grondgebied bevindt. 

Dan is het als reist men op eene spoorweglijn, 
die in de laatste dagen van exploitatie verkeert. 

De marquise voor het stationsgebouw te K u i 
lenburg , die gij meendet er de laatste keer, toen 
gij het vorig jaar hier waart, gezien te hebben, 
verdwenen! Aan de overzijde van dat station 
een gebouw met half afgescheurden kap, met 
afbrokkelende muren! geheel het voorkomen van 
eene ruïne I Een weinig verder staat het ge
bouwtje voor de retirade. 

Voor twee der privaten — een nog wel voor 
dames bestemd — hangen in de deuropeningen 
de overblijfselen van deuren 1 

Maar wat is hier dan toch gebeurd? Wie? 
Wat veroorzaakt die verwoesting? In den jongst 
verloopcn tijd vernam men wel van onweders, 
maar niet van stormen! 

Die verwoestingen, zij zijn het gevolg van . . 
van den storm van 27 December 1868! 

en dus ongeveer 9 maanden oud! 
Nog even waagt ge, weg stoomende, uit uwe 

coupé een blik achterwaarts naar dat prachtige 
kunstwerk, en een gevoel van weemoed komt 
op in uw gemoed , bij de gedachte, dat door de 
relatie tusschen den eigenaar en hem, die dat 
eigendom exploiteert, de zoig daarvoor is toever
trouwd aan eene Maatschappij , die 9 maanden 
kan dralen met het herstellen van deur of 
marquise! 

Ik voorzie wat men zal aanvoeren. De vraag 
i s , wie deze schaden moet herstellen, de Staat 
of de Maatschappij ? Dat is de reden, waarom 
bet nog niet hersteld is! 

Aangenomen, dat dit de oorzaak z i j , — want 
eene andere i s , dunkt mij , niet wel mogelijk, — 
dan vraagt men : als het contract tusschen den 
Staat en de Maatschappij zoo onduidelijk i s , dat 
daarover 'J maanden kan gediscussieerd worden, 
zonder dat men tot een eind komt, zi u het dan 
voor de waardigheid der Maatschappij niet beter 
zijn, dat zij begon met de herstelling te verrichten? 
Dan kan men immers nog altijd de discussie 
met den Staat voortzetten en de betaling vorde
ren voor die herstelling! 

Nu geeft het oen indruk van een' verwoeste, 
onbeheerde, verarmde spoorweg, die betere da
gen gekend heeft. 

Dit is een indruk, die niemand gaarne teweeg
brengt. 

Die weggewaaide marquise, dat vernielde dak, 

die afgebroken deur, zij zouden mij niet de vrij
moedigheid hebben gegeven zooveel ruimte in uw 
blad te vragen, ware het niet, dat door die kleine 
zaken mijne aandacht gevestigd werd op een groot 
en gewichtig vraagstuk. 

Dat vraagstuk is : Ciedt de tegenwoordige or
ganisatie, waardoor het toezicht van den Staat 
op de spoorwegen wordt uitgeoefend, ook genoeg
zame waarborgen aan voor het behoorlijk onder
houden cn in goeden staat bewaren van het Rijks
domein , genaamd de Staatsspoorwegen ? 

Een enkel staaltje van hetgeen dat onderhoud 
vereischt. 

De Kuilcnburgschc brug werd mij verzekerd, 
heeft eene te verven oppervlakte van ."> hectaren. 

Dit tegen ƒ0 .30 per vierkante meter, geeft 
ƒ 1 5 0 0 0 . 

In de drie jaren zal de brug toch wel eens 
geheel moeten geveild worden, om het ijzer 
goed gedekt en vrij van roest te houden. Dat 
geeft dus per jaar voor verfwerk eene som van 
ƒ 5000 voor één kunstwerk. 

Is nu het gewoon spoorwegopzicht, uitgeoefend 
door den Raad van bestuur met zijne spoorweg-
opzieners , voldoende? 

Kan dat lichaam , behalve het toezicht, nojdig 
om te zorgen voor een veilig verkeer op (Ion weg, 
en het naleven der concessie en wettelijke voor
schriften , er ook nog op letten of dc waaide van 
bet Rijksdomein niet wellicht achteruitgaat? 

Bij de spoorwegen van particuliere maatschap
pijen behoeft tot op zekere hoogte op den toestand 
der bezittingen van ile maatschappij niet gelet te 
worden; dat is de zaak der maatschappij. 

Dij de Staatsspoorwegen evenwel is óók dat 
Rijksbelang. 

Zou het niet wenschelijk zijn, dat bij de vol
tooiing van het Staatsspoorwegnet, de zorg voor 
het onderhoud van dat domein op andere wijze 
werd geregeld dan tot heden het geval is? Zou 
in allen geval, wanneer dat onderhoud bij de 
Maatschappij van exploitatie moet blijven, door 
het Rijk niet andere maatregelen en organisation 
in het leven geroepen moeten worden, om meer 
waarborg en meer invloed en toezicht te verkrij
gen op een goed en deugdelijk onderhoud van 
deze eigendommen van den Staat? 140 millioen 
zijn er aan te koste gelegd! 

Ik zou meenen, dat die vraag bevestigend moet 
beantwoord 'worden, en het ls mijne overtuiging, 
dat de Staat meer invloed moet hebben, dan 
nu het geval is , op het onderhouden van zijn 
eigendom. 

Men kan, men raag dat niet geheel aan den 
Raad van toezicht overlaten! 

Zou dus in de voltooiing van het Staatsspoor
wegnet niet misschien de aanleiding kunnen ge
vonden worden, om het Rijkstoezicht op cle spoor
wegen in het algemeen op andere, op betere en 
meer afdoende wijze tc organiseeren ? 

Waar wordt of werd door den Raad van Toe
zicht gelet op liet geriei van het reizend publiek, 
hetzij met de aansluiting van treinen der onder
scheidene maatschappijen, hetzij op het op juis-
ten tijd aankomen der treinen cn het schadeloos 
stellen voor schaden door reizigers geleden, die, 
op de aansluiting rekenende, door te late aan
komst de vertrekkende trein misten? Waarlijk! 
het reilend publiek heeft zich over de bemoeie
nissen van den Raad van Toezicht te zijnen ge
rieve niet te beroemen. 

En het onderhoud? Van 27 December tot nu 
toe kreeg de Raad van Toezicht de stormschaden 
te Kuilenburg niet hersteld. Hij, de Raad, heeft 
toch niets te doen niet twistgedingen tusschen 
de Maatschappij van exploitatie en het Rijk over 
de quaestie wie het onderhoud of opmaken beta
len zal. Hij, de Raad, heeft zich alleen te hou
den aan de Maatschappij, verder aan die Maat
schappij, als zij hare verplichting tot hei stel is 
nagekomen, overlatende of zij nl dan niet die 
kosten op het Gouvernement wil verhalen. Wel 
hoorde ik nu cn dan van uitgebreide correspon-
dentiën en veel aan de Maatschappij veroorzaakte 
last over het gebruiken der bermen cn terreinen 
van den spoorweg door de daarbij wonende wach
ters, en dergelijke hoogst belangrijke zaken meer. 
Maar hoofdzaken? 

Men vcrandere dus dc organisatie van het 
Staatstoezicht, men richte het in op krachtigen 
voet en stelle daartoe aan een vast korps amb
tenaren in verschillende rangen, niet verschil
lende werkzaamheden , in afdeelingen of groepen 
verdeeld, naarmate de dienst dit vorderen zal, 
maar met één hoofd direct onder den Minister 
van Dinnenlandscke Zaken geplaatst. 

Commission of Raden of veelhoofdige besturen 

toch zijn onpractische zaken; daar, waar het een 
verantwoordelijk beheer geldt, daar moet men 
één verantwoordelijk persoon hebben, niet een 
zedelijk lichaam. 

Men make de ambtenaren, met het toezicht be
last, meer aan het reizend publiek bekend, opdat 
dit bij het hebben van rechtmatige grieven, waar
aan de Maatschappijen niet te gemoet willen ko
men , gemakkelijk wete waar het zich moet adres-
seeren. 

Ziedaar een paar hoofdtrekken, welke ik , die tot 
geen der spoorwegen in betrekking sta, gaarne 
voor beter geel. 

Mocht het mij gelukt zijn op deze quaestie cle 
aandacht gevestigd en wellicht eenige discussie 
daarover uitgelokt te hebben! 

Q. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A Be bekende Duitsche ingenieur Róbling, 
die de brug over de Niagara heeft ontworpen 
cn uitgevoerd en die voornemens was de East-
Rivier tusschen Ncw-Vork en Ilrooklijn te over
bruggen, is ten gevolge van een ongeluk den 
2 2 ' t , n Juli overleden. 

Róbling werd den 12 Juni 1806 te Mfihlhau-
sen in Thuringcn geboren, maakte zijne studiën 
aan de Realschule te Erfurt en uan de Berlijn-
sche Bau-Akademie, waarna hij in Westpbalen als 
Ingenieur practisch werkzaam was. In 1831 
ging hij naar Amerika, werd eerst landbouwer, 
doch keerde spoedig tot zijn vroeger beroep terug. 

Nadat hij verscheidene jaren opnemingen in 
Pensylvanie had gedaan, zoowel voor spoorwegen 
als kanalen, maakte hij den bekenden aquaduct 
en hiermede was zijn naam gevestigd. In 1848 
kwam de Mnongahela-hangbrug bij Pittsburg ge
reed, welke 1500 voet lang is en acht openin
gen heeft. 

In 1864 kwam hij gereed met de Niagara-brug, 
die in 1851 was begonnen, waarna hij de hang
brug over de Ohio ontwierp en uitvoerde. 

De overbrugging van de East-Rivier tusschen 
New-York" en Brooklyn zal door den zoon van 
den overledene, Washington Röbling, in den geest 
zijns vaders worden uitgevoerd. 

— A In Spanje zijn op het oogenblik 5593 
kilometers spoorweg in exploitatie en 1463 k i 
lometers in aanleg. De aanlegkosten, zoowel van 
de reeds voltooide? als in aanbouw zijnde banen, 
bedragen 710 millioen gulden, waartoe de Staat 
204 millioen gulden heeft bijgedragen. 

— A De spoorwegen in de Vereenigde Staten 
van Nooid-Amerika breiden zich nog steeds uit. 
In het jaar 1831 werd dc eerste spoorweg voor 
personenverkeer geopend, die door andere met 
den meesten spoed werd opgevolgd. 

Er werden aangelegd: 
in het jaar 1831 23 Eng. mijlen. 
tot » » 1836 . . . . 1273 » » 

» » » 1840 . . . . 2848 » » 
» » » 1845 . . . . 4633 » » 
i » » 1850 . . . . 9020 » » 

In het jaar 1869 zijn meer dan 43000 Eng. 
mijlen in exploitatie. 

Onder dc verschillende Staten van de Unie staat 
Pensylvanie, wat de spoorwegen betreft, boven
aan , zooals uit onderstaande tabel blijkt. In dit 
staatje zijn echter alleen die Staten opgenomen, 
welke meer dan 1000 mijlen spoorweg bezitten. 
Pensylvanie 4,400 mijlen Massuchusets 1,450 mijl. 
Illinois. . 3,450 » Tenessee 1,440 » 
Ohio . . 3,400 » Missouri 1,400 » 
New-York. 3,400 » Wisconsin 1,250 » 
Indiana . 2,050 » Michigan 1,200 » 
Jowa . . 1,550 » N.-Carolina 1,100 » 
Georgia . 1,530 » Z.-Carolina 1,090 » 
Virginie . 1,480 » 

In den Staat New-York zijn op het oogenblik 
groote baanvakken in aanleg en deze Staat zal 
binnen kort Pensylvanie vooruitkomen. 

De in exploitatie zijnde spoorwegen in de Ver
eenigde Staten kosten 1,870,000,000 dollars en 
de ontvangsten beliepen in het vorige jaar 400 
millioen dollars (280 millioen uan goederen cn 
120 millioen aan reizigers.) 

— § Op een spoorweg in Britsch-Indie is een 
trein gederailleerd doordien een stier zich op do 
baan bevond. Elf reizigers werden gedood en 
zeven gewond, waarvan één ernstig. De kolonel 
Strachey, secretaris van het Britsch Indisch gou
vernement voor openbare werken , zeide in zijn 

verslag over 1868: «Men behoort nauwlettend 
toe te zien op de afsluitingen langs de lijnen." 

— § De Regeering van Canada heeft eene 
nieuwe patentwet uitgevaardigd, die dadelijk in 
werking komt. ilet is een uitvoerig stuk, dat 
ongeveer vier kolommen van den Telegraph, 
te Montreal uitkomende, vult. Zij sluit alle 
vreemde, niet in Canada gevestigde uitvinders 
van dc voordeelen barer bepalingen uit. Afdee
ling VI is eene verzachting. Wie zich ccn jaar 
uit zijn land naar Canada wil verbannen, kan 
een patent voor zijne uitvinding krijgen. 

— § Het Beicrsche Instituut van Ingenieurs 
en Architecten zal zijn thans zoo bescheiden 
orgaan Das Notizblatt voortaan in grooteren 
vorm uitgeven onder deu titel: Zeitschrifl des 
Bayerischen Architektcn- und Ingenieur- Vereins. 

De redacteur zal gekozen en bijgestaan worden 
door eene commissie van redactie, bestaande uit 
zeven leden van het Instituut uit de hoofdstad 
en zeven, behoorende tot de vertakkingen in de 
provinciën. Ilet Gouvernement verleent jaarlijks 
een ruim subsidie. 

— § Men heeft den Britschen Postmeester-
Generaal gevraagd , of er eenige overeenkomst 
of schikking was aangegaan met eenige maat
schappij of particuliere inrichting, waarbij be
paald was geworden , dat zij uitsluitend zou wor
den gebruikt, als hot noodig werd onderzecsche 
kabels tc herstellen ol' opnieuw te leggen, die 
de Regeering op het punt is te koopen. Het ant
woord luidde, dat zulk eene overeenkomst of 
schikking niet was aangegaan, en dat zij ook 
niet zou worden aangegaan zonder volledige ken
nisgeving aan alle partijen, die gezind mochten 
wezen aanbiedingen tc doen. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Bij beschikking van den mi
nister van binnenlandsche zuken zijn, met ingang 
van 1 October 1869, bevorderd tot opzichter van 
den waterstaat 2 d c k l . , J. van der Harst, thans 
opzichter 31'" k l . , en tot opzichter van den wa
terstaat 3' l c k l . , J. A . van der Kallen, thans op
zichter 4 d e k l . 

— Bij gelijke beschikking is , na voorafgaand 
vergelijkend examen, met ingang vau dcn^elfden 
datum, benoemd tot opzichter van den water
staat 4d« k l . , W. P. Stratingh, te Groningen. 

— Het Staatsblad n". 148 bevat een Kon. be
sluit van 20 Aug. 1809, houdende vernietiging 
van een besluit van deu gemeenteraad van Oost
stellingwerf van 10 Juni 1869, waarbij L . B. 
VVessclius tot opzichter over de werken dier ge
meente en die barer dorpen is benoemd. Die 
vernietiging is gegrond op de overweging, dat 
die benoeming plaats heeft gehad met beslissing 
bij liet lot, nadat bij eene derde stemming de 
benoemde en IJ. W . i'eikenia een gelijk getal 
stemmen had verkregen; dat aan die derde stem
ming, waarbij de keuze tot de twee genoemden 
beperkt was, ook heeft deelgenomen het raads
lid R. Zijlstra, die den benoemde in den derden 
graad van bloedverwantschap bestaat; dat art. 46 
der gemeentewet den raadsleden beveelt zich te 
onthouden van medestemming over zaken, die 
hun of wel hunne bloed- of aanverwanten, tot 
deu derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan ; 
dat dit voorschrift ook op benoemingen vun toe
passing i s , daar de wet niet onderscheidt cn de 
reden der bepaling, het uitsluiten van den in
vloed van persoonlijk belang, hier evenzeer geldt; 
dat het persoonlijk belang, waarop art. 40 doelt, 
niet geacht kan worden bij ceno vrije keuze te 
bestaan, daar liet dan geheel onzeker i s , wie 
voor dc betrekking in aanmerking zul komen, 
maar wel bij erne herstemming, die tot twee 
bepaald aangewezen personen is beperkt; dat liet 
genoemde raadslid zicli alzoo bij die derde stem
ming vun medestemmen had behooren te onthou
den, en het bovenaangehaalde met zijne mede
werking genomen besluit beschouwd inoet wor
den als strijdig met de wet. 

— Volgens offlciëele kennisgeving zal de spoor
weglijn Waardenburg—lledel op 1 Oct. aanst. 
voor het publiek verkeer worden opengesteld. 

A m s t e r d a m . De internationale tentoonstel
ling trekt aanhoudend een vrij belangrijk aan
tal betalende bezoekers. Niet enkel komen daar 
dc touristen, maar ook de inwoners en lanilge-
nooten. Het oordeel over de strekking der 
expositie en de zich dagelijks uitbreidende 
verzameling binnen- en buitcnlandscbc goederen 
van algemeen en bijzonder nut, is en blijft, met 
het programma in de hand, zeer verdeeld. Als 
plaats van publieke ontspanning en vermakelijk

heid worden de terreinen, de zalen, dc buffetten 
cnz. geroemd. 

De dagbladen houden zich onledig met het ge
ven van verslagen. Het Algemeen Handelsblad 
heelt dc eerste klasse afgewerkt. Behalve eenige 
dwalingen en vergeten zaken heeft de verslagge
ver gegeven wat te geven was. Hij heeft te recht 
hier geprezen cn daar gelaakt, want eene ten
toonstelling moet tot leering cn waarschuwing 
dienen. Op een uitval tegen het Handelsblad 
en dienende als eene proeve ter rechtvaardiging, 
voorgedragen in qualiteit door den heer Gosschalk 
antwoordt de verslaggever, dat deze speech hein 
spijt voor den spreker, niet voor hem zelven. 
En zoo is het. Die altijd kaatste en alles af
keurde, moet den bal wachten en zich niet als 
een bezetene aanstellen, zoodra men aanmerkin
gen maakt op eenig werk of handeling, waarvoor 
hij verantwoordelijk is. Geen bezoeker gaat de 
tentoonstelling binnen, of hij zal zich herinneren, 
dnt alle arbeid van den inenscli onvolledig is, 
en dat de inzenders niet anders zijn opgekomen, 
dan tot onderlinge leering en toetsing van het 
door hen tentoongestelde. Een openbaar oordeel 
tc vellen over alles wat men hoort cn ziet, mag 
overbodig zijn, maar het heeft zijn eigenaardig 
nut, den volksgeest in geloof, kennis oneerlijke 
concurrentie op te bouwen. Dat kan voorname
lijk geschieden door de critiek, mits die komt 
van bevoegde personen, even vreemd aan het 
bestuur over als aan het voorwerp der tentoon
stelling, dat zij in behandeling nemen. De ex
posant moet zich niet als een «wilde" gaan aan
stellen , als de bezoeker zijn werkstuk, model of 
teekening van nabij beschouwen w i l , om het te 
beoordeelen, en na nauwkeurig onderzoek tot 
de overtuiging komt, dat het niet doeltreffend, 
noch mooi, oorspronkelijk en geestig overgeno
men is. De nieuwtjes van den dag zijn deze: 

De derde druk van den catalogus bevat eenige 
opgaven meer, en enkele fouten minder dan de 
tweede. Nog altijd kost dat opmerkelijk hoek 
50 cents, niet inbegrip van een glas bier uit dc 
brouwerij Heineken en Comp. De werkman is 
ook hier onheuschclijk buiten het bereik van de
zen gids catalogus gehouden. 

De Hoofdjury overweegt de voorstellen tot be
kroning, die door de zeven jury's zijn gedaan. 

Als nu aan do uitverkorene voorwerpen, de 
woorden «bekroond met een eerediploma, een 
gouden, zilveren of bronzen medaille," zullen 
zijn gehecht, dan zal men eerst verheugde en 
ontevredene gezichten gaan zien. Naar algemeen 
wordt gezegd, zal dc Hoofdjury, zoolang moge
lijk met de openbare bekendmaking van het eind
advies wachten, ten einde geschrijf en verba
zing, zoomin mogelijk te maken als het maar 
kan. En de Hoofdjury heeft gelijk. Eene be
kroning verkrijgt eerst dan voor den bekroonde 
hooge waarde, als onderlinge vergelijking met de 
voorwerpen van mededingers — hetzij door het slui
ten der tentoonstelling, of om andere redenen, — 
niet meer naar behooren kan en mag geschie
den , en alle praatjes en gehaspel overbodig zijn. 

Op den 4'" October e. k. zal de internationa-
liteit sluiten en na dien tijd tot het verleden 
gaan behooren. Reeds worden de namen van 
twee der heeren voorzitters genoemd, wien 
hooge onderscheidingen zullen ten deel vallen, 
en spreekt men zelfs, alhoewel zeer bedekt, van 
ordelinten, eeremedailles en dergelijke. Dat dc 
tentoonstelling veel nut zal stichten en allerlei 
indrukken zal achterlaten, is reeds nu ongetwij
feld eene uitgemaakte waarheid. Wij raden allen 
de gelegenheid niet te verzuimen deze tentoon
stelling bij herhaling te bezoeken, en hunne in
drukken daarover publiek bekend te maken. Er 
is ontzaglijk veel dat een nauwkeurig onder
zoek overwaardig is , en zijn goed recht mag ves
tigen op de axioma, dat geene openbare critischo 
beschouwing bijzonder gezag verkrijgt, dan die 
opgemaakt na eene aandachtige bestudeering en 
vergelijking van alle gelijksoortige cn gelijk
slachtige voorwerpen. 

A m s t e r d a m . Verleden week heeft hier de 
vanouds bekende firma Ilujeuius & Comp. in 
sigaren op den Dam, een nieuw magazijn met 
winkel geopend, dat gedurende eenige dagen 
en avonden druk is begluurd. Zooals men weet, 
bestuurde de architect Van den Brink den bouw 
en dankt de firma hem de plans. Het geheel 
doet zich zeer goed voor. De détails zijn vol 
geest. De bouwstijl ' s e n renaissance en juist 
gekozen. 

Het materiaal is de blauwe steen, voor dc 
onderpui cn hoofdzakelijk dc Portlandcement p i 
laster en lijstorneering met vakken van gebakken 

metselwerk daartusschen. Dit bouwwerk getuigt 
van talent en smaak en mag vooral wat betreft 
de gevels en de winkel van binnen, als een der 
beste voortbrengsels van den verdienstelijken 
bouwmeester Vnn den Brink aangemerkt worden. 
Als wij ons eene enkele opmerking mogen ver
oorloven, dan zou deze loopen over het gemis 
van cenc buiten af zichtbare bekapping. Den aan
nemer de heer Van der K ley , komt alle lof toe 
voor het met groote zorg door hem volbrachte 
werk. Het gebouw kost, zonder den grond, 
naar wij vernemen, ruim een halve ton gouds. 

Del f t . Op dc aanstaande vergadering van het 
Koninklijk Instituut vnn Ingenieurs, die den l¥" 
September en ditmaal te dezer stede gehouden 
zal worden , komen de volgende stukken in be
handeling, als: 

a. Brief van den minister van binnenlandsche 
zaken, ten geleide van het derde proces-verbaal 
omtrent den toestand der Wester-Schelde bij Bath. 

b. Brief van denzelfden minister, ten geleide 
van een rapport van den hoofdingenieur van 
den waterstaat in Zeeland, betreffende het be
stand zijn van Surinoamsch hout tegen den 
paalworm. 

e. Notulen der verguderingen van de afdeeling 
Oostelijk Java van 4 Februari, 14 J u l i , 13 Oc
tober en 9 December 1808, 25 Maart 1869 en 
bijlage (Nouvel outillage de Sondage, système 
chüte l ibre, par J. Ph. Ernieling.) 

d. Brief van den hoofinspecteur van den wa
terstaat , ten geleide van een rapport van den 
hoofdingenieur in Noord-Rolland betreffende de 
proefnemingen met uit Ostcnde ontvangen geerco-
soteerde balken. 

e. Brief van het l id K. H. van Brederode, 
ten geleide van eene beschrijving van de brug 
over de Nieuwe Wetering in het gedeelte van 
Zwolle tot Meppel van den staatsspoorweg van 
Arnhem naar Leeuwarden. 

ƒ . Mededeeling van het lid A. C. Broekman 
over de theorie van ijzeren bruggen. 

g. Brief van het lid G. van Diesen, ten ge
leide van eenige mededeelingen betreffende de 
gasfabriek, te Utrecht. 

h. Mededeeling van het honorair lid dr. I. P. 
Delprat, over den wederstand van cilinders cn 
ronde lichamen tegen saraendrukking. 

t. Mededeeling van wijlen het lid G. G. van 
der Hoeven over de verbetering van de bestratin
gen van Breda. 

k. Waarnemingen aan den Helder, gedurende 
de maanden M e i , Juni en Juli 1869, door wij
len het l id C. van der Sterr. 

I. Mededeeling van het lid J van der Toorn, 
betreffende den waterafvoer van den Usel. 

m. Nader adres van het bestuur der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst aan den 
minister van binnenlandsche zaken, betreffende 
het wetsontwerp tot regeling van het onderwijs 
in de schoone kunsten. 

Na alloop van de werkzaamheden zullen de leden 
in dc gelegenheid zijn dc teekeningen te bezich
tigen , welke door het Instituut aan de Polytech
nische school in bruikleen zijn afgestaan, en te
vens van die inrichting en hare hulpmiddelen 
kennis tc nemen. 

Zou het houden der vergadering in het gebouw 
der Polytechnische school te Delft in verband 
staan met het bespreken van de opheffing der 
academie te Amsterdam en het aanwijzen der 
Delftsche inrichting als plaats van opleiding voor 
bouwkundigen ? Het heeft zeker eene goede 
zijde, om de leden van het Instituut in de gele
genheid te stellen, de inrichting en hulpmid
delen der academie van naderbij te leeren ken
nen en men vergete dan niet, om kennis te nemen 
van de bouwkundige opleiding, die daar tot he
den gegeven werd ; men oordeele dan zonder voor
oordeel of de tot heden gevolgde opleiding tot 
zoogenaamd bouwkundig ingenieur de ware is. 

Wij begrijpen niet waarom de naam van ar
chitect of bouwkunstenaar door bouwkundig in
genieur moet vervangen worden ; voor hen , wien 
dat woord liefelijker in de ooren en wellicht 
voornamer blinkt, bly've de bestaande inrichting 
bestaan, maar men stelle anderen, die het om 
de kunst te doen i s , in staat, om zich hier te 
lande voor architect op andere wyze te bekwamen. 

Wij betwijfelen of de vergadering van het In
stituut, waarop de ingenieurs in sterken getale 
vertegenwoordigd en waar de architecten slechts 
schaars gevonden worden, de bevoegdheid heeft, 
om over de opleiding van den architect een 
deugdelyk oordeel te vellen. 

A l k m a a r . Sinds eenige weken is de gemeente 
in het bezit van eene zoogenaamde Latrinen rei-
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nigings-machine, waarvan de aannemer van de 
vuilnis zich moet bedienen om niet alléén de 
putten, maar ook de in massa buiten geplaatste 
emmers (NB. in het zindelijke Noord-Holland) 
s'avonds te ledigen. 

Dat ledigen van emmers door een luchtledig 
vat is uit den aard der zaak niet zindelijk en 
vlug te doen, en al spoedig heeft genoemde aan
nemer het publiek bekend gemaakt, dat alle 
klachten daarover buiten zijn schuld waren cn 
hij daaraan ook niet te gemoet kon komen. 

Alsnu circuleert er bij de ingezetenen een adres 
aan den gemeenteraad, waarin veelzijdige klach
ten tegen die machine worden ingebracht, met 
het verzoek de noodige verbetering te brengen 
in het ophalen der excreta. 

V l i s s i n g e n . , 3 September. Door den raad 
van toezicht op dc spoorwegdiensten heeft de be
proeving plaats gehad van de stalen brug in den 
provincialen weg van Bcrgen-op-Zoom naar Ant
werpen en van de draaibrug over het kanaal te 
Goes. Beide werken hebben aan de vereischten 
voldaan. 

PRIJSVRAAG, UITGESCHREVEN DOOR HET 
GEMEENTEBESTUUR V A N IIEUSDEN. 

Door het gemeentebestuur van Heusden werd 
op het laatst van het verleden jaar eene prijs
vraag voor ccn nieuw raadhuis uitgeschreven, 
waarvan de uitslag tot heden onbekend is. De 
Redactie ontving van eene zeer geachte zijde het 
onderstaande schrijven , dat zij , in het belang 
der bouwkundigen, vermeent te moeten versprei
den , hopende daardoor mede te werken, om het 
gemeentebestuur te bewegen het stilzwijgen te 
verbreken. De brief is van den volgenden 
inhoud. 

A. , 3 1 Augustus 1 8 0 9 . 
Mijnheer de Redacteur/ 

In December 1 8 6 8 schreef het gemeentebe
stuur van de stad Heusden eene prijsvraag uit 
voor een nieuw raadhuis, waarvan de plannen 
vóór 1 Mei 1 8 6 9 moesten ingeleverd worden. 

Vier maanden na gemelden datum zijn verstre
ken zonder dat de inzenders over den uitslag iets 
mochten vernemen. 

Wij vragen of deze handelwijze te billijken is 
en noodigen den heer Burgemeester G. van 
Suchtelen van de Haare beleefdelijk uit de mede
deelingen te verstrekken, waarop de inzen
ders met recht en billijkheid aanspraak mogen 
maken. 

Geloof mij hoogachtend , 
Uw Dw. dienaar, 

B. 
Na mededeeling van dezen brief mogen wij ons 

niet onthouden de bouwkundigen te wijzen op 
het gevaarlijke, dat er voor hen in gelegen is, 
om prijsvragen te beantwoorden, zonder dat men 
daarbij voldoende waarborgen voor eene beoor
deeling door deskundigen heeft. Het is niet vol
doende eene prijsvraag uit te schrijven, maar 
om deze te doen slagen en de medewerking aan 
te sporen, moeten de inzenders ook verzekerd 
zijn, dat er eene beoordeeling, niet door leeken, 
maar door zelfstandige en deskundige personen 
plaats vindt, daar de rechten van hen, die hun 
tijd en talent ten beste geven, om ontwerpen op 
prijsvragen te maken, niet mogen worden mis
kend. Het ware daarom een afdoend middel als 
de eene of andere corporatie zich ten taak stelde, 
de bouwkundigen voor te lichten, zoodra er 
sprake van het uitschrijven eener prijsvraag was. 
Waren de inlichtingen onvoldoende of bleef men 
in gebreke om die te verstrekken, dan zou eene 
waarschuwing voldoende zijn, om alle bouwkun
digen zulk eene prijsvraag te doen ter zijde leggen. 

De Redactie van dit weekhlad hoopt tot dit 
doel mede te werken, maar hare krachten schie
ten daartoe te kort als zij niet door velen ge
steund wordt, waartoe zij de medewerking van 
alle bouwkundigen inroept. 

Wij hopen en vertrouwen, dat het gemeente
bestuur van Heusden het bewijs zal leveren, dat 
de beoordeeling door deskundigen heeft plaats 
gehad en dat het oponthoud alleen te wijten is 
aan omstandigheden, van zijnen wil onafhan
kelijk. 

Advertentiën. 

Correspondentie. 
Verschillende stukken kunnen, wegens plaats

gebrek, in dit nommer niet worden opgenomen. 

Bij de G e m e e n t e w e r k e n van R o t t e r d a m 
wordt verlangd : 

E E N E E R S T E OF I K H I F I I I H ' / l l i l E l l 
op eene jaarwedde van ƒ 1 4 0 0 , — tot ƒ 1 8 0 0 , — . 

Voor deze betrekking kunnen in aanmerking 
komen ervaren personen in de S t o o m - e n a n 
dere w e r k t u i g k u n d e , terwijl ook op hel bezit 
van B o u w k u n d i g e k e n n i s zal worden gelet. 

Belanghebbenden gelieven zich vóór den '25 de
zer maand met vrachtvrije brieven of in persoon, 
onder overlegging van aanbevelings-bewijzen, tc 
wenden tot den Directeur, den Heer C . B. V A N 
DER T A K , aan het Timmerhuis aldaar. 

R O T T E R D A M , 9 September 1 8 6 9 . 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Matliematliisclie en Physische 

INSTRUMENTEN. 
ARNHEM, RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde W a t e r p a s - i n s t r u -
m e n t e n aan. W a t e r p a s - M e e t k r u i z e n en 
B a k e n s (nieuwe constructie), Hoekmee t - In -
s t r u m e n t e n , voorts M e t a l l i e k e M e e t s n o e r e n , 
M e e t k e t t i n g e n , Teekengereedschap , enz. enz. 

B. IIOLSBOER. 

Wed. J. W. W O L F F & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk « , V ' . 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
OH\INKMTKN v a n « U ' S e n l ' O H T -

L A I » C B S 1 K W T voor P L A F O N D S , G E V E L S , 
L I J S T E N , enz. 

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

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N L E O 

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

B O U W T E R R E I N . 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 3 tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van V I L L A ' S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande cn 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect A L B . 
NI.ILANI), Kromme Nieuwegracht te Utrecht. 

PORTLAND CEMENT. 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te Biehrich; 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 Ehrenfeld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren V1LLEROY Sc BOSCH te Mettlach 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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrieken is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT. 
te Rotterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne , dat de Cement van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

te Amöneburg bij Biehrich bij verschillende door hem gedane proefnemingen is gebleken, eene 
zeer goede C e m e n t s o o r t 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 Ceinentmortel als voor beton. De 
Cementmortel werd zamengesteld uit 1 deel Cement en 2 deelen zand , de beton bestond uit 1 deel 
Cement, 2 deelen zand cn 4 deelen betonstukken. Ruim 3 uren nadat zij bereid i s , blijft, zoowel 
de mortel als de beton , nog tot verwerking geschikt, terwijl na 24 uren de versteening niet min
der sterk i s , dan bij de hier te lande gebruikelijke Engelsche Cementen. 

Van liet draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton , zijn ook verschillende proeven 
genomen, die allen zeer bevred igende u i t k o m s t e n hebben opgeleverd. 

MOERDIJK, 1 0 November 1 8 6 8 . 
(was get.) De Sectie-Ingenieur hij de Staatsspoorwegen, 

B A S E . 

Gezien de eerst aanwezende Ingenieur, 
V A N D E N B E R G H . 

NB. Ook de volgende Heeren kunnen zich, wat de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko
men met bovenstaand attest vercenigen , als hebbende ook zij de overtuiging van derzelver 
deugdelijkheid verkregen : 

H. VON ESSEN Amsterdam. 
A. VAN CUYLENBURGH, Stads-Arcbitect Arnhem. 
F. W. VAN GENDT JGz. 
G. J. VAN GENDT , 
H. A. DUFFELS Del/t. 
G. DE RONDE & ZOON 
G. C. EVENWEL SCHA KEI Dordrecht. 
S. H. JURGENS 
J. VAN DER NET 
C. J. SCHOTEL 
P. VERHOEVEN 
I. VAN LITH J ' 's-Gravenhage. 
MOUTON & DE WIJS 
E. SARABER 
H. CRAMER Rotterdam. 

B I J V O E G S E L 

F. D E K K E R Rotterdam. 
W . V A N G O O R 
J . V A N H A A R E N 
J . K N E T E M A N N 
H . A . L 1 E U W E N S 
II. W E Y M A N S L I G T E N B E R G . 
A . W E L S 
A . W 1 L L E M S E Souhura bij Middelb. 
V. D E L A N G E Vlaardingcn. 
J . V E R K U Y L Q U A K K E L A A R . Vlissinqen. 
A . F . v . S E T E R S Vucht ' b i j 's Bosch. 
II. H A A R Wageningen. 
J . R E . M M E R S W A A L Wassenaar. 
B . R E I N D E R S , Stads-Arcbi tec t . Zwolle. 
B . H . T R O O S T E R 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

b i j « E B R * . 11. P O T , te jElshoutad.Kinderdijk. 
b i j w i e r e e d s 5 0 0 r o e d e n g e m a a k t z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e l e n g t e n 

t o t 1 0 3 A ma t . v t . 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 5 0 roeden, welke 1 0 — 1 4 jaar 
gemalen hebben. 

BKKOOK.ENDE BtJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 11 September 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 13 Sept. 
Dinteloord , ten 10 ure, bij P. van Sprun-

del: het doen van eenige vernieuwingen cn her
stellingen aan de gebouwen cn getimmerten van 
negen bouwhoeven , gelegen onder de gemeente 
Dinteloord, verdeeld in twee perceelen. 

Amsterdam, ten 1% ure, in het Stationsge
bouw buiten dc Willemspoort: het maken van 
een loswal en bijbehoorende werken aan den 
Buitensingel, tegenover het station altlaar. 

Dinsdag, 14 Sept. 
Berlloum , ten 11 ure, op het raadhuis: 

het aanleggen en gedurende één jaar onderhou
den van een klinkerweg met bijbehoorende kunst
werken , over de ISeekveldsche straat, onder de 
gemeente Berl icum, aanvangende aan den pro
vincialen kunstweg onder die gemeente en ein
digende aan de Zuid-Willemsvaart, ter lengte 
van 1347 meters. 

Amsterdam , ten 11 ure, door de Ned. Han
delmaatschappij : de levering van diverse benoo-
digdheden in 77 perceelen. 

'•-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
Marine : het maken en leveren van een ijzeren 
lichtopstand , bestemd voorDuiveneilund, benoor
den ingang straat B a l i , alles met den aankleve 
van dien. 

Woensdag, 15 Sept. 
Leeuwarden , ten huize van Mr. U. II. Wie-

linga Hubcr, Groote Kerkstraat F. 122: het bou
wen eener stelphuizinge, etc., te Mantgum. 

Nigtevecht, ten 12 ure, op het raadhuis : 
het bouwen van een schoolgebouw tc Nigtevecht. 

Donderdag, 16 Sept. 
Soesterberg, ten 11',., ure, hij L . A . Hoe

bink : het afbreken der bestaande- cn terzelfder 
plaatse opbouwen van een nieuw schoollokaal en 
aanhoorigheden te Soesterberg, voor rekening der 
gemeente Soest. 

Sneek, ten 12 ure, in het R. K. Wees
huis : het bouwen eener nieuwe kerk voor de 
parochie van den II. Martinus. 

'•-Hage , ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken : de aanleg eener telegraaflijn met 
twee draden langs den staats-spoorweg van Gro
ningen over Assen naar Meppcl. 

Haarlem, ten 2' ure, aan het prov. bc-
bestuur : het aanleggen van vier rijzen hoofden 
op het Zuiderstrand van Vlieland. 

Vri jdag , 17 Sept. 
Arnemuiden, op het raadhuis: het verbou

wen van de onderwijzerswoning te Kleverskerkc. 
's-Hertogenbosch, ten 10\., ure, aan het 

prov. bestuur: het maken der aardebaan en 
kunstwerken en het ten deele begrinden daarvan, 
tusschen den rijksweg van Eindhoven naar Weert 
onder dc gemeente Stratum en den provincialen 
weg van St. Oedcnrode naar Helmond onder 
de gemeente Lieshout, ter lengte van 13,255 
meters. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het bouwen van eene woning voor den pastoor 
van het Rijks-gesticht te Ommerschans, in de 
provincie Overijsel. 

Adnard , ten 5 u re , op het raadhuis: l o . 
het aanleggen van grintwegen, van den rijks
straatweg langs den Spanjaardsdijk tot de kleine 
plaats van den heer Tonckens te den Ham , met 
een zijtak langs den lagen weg, ter lengte van 
4 6 1 5 meters en 2o. van den gemeente-grintweg 
bij den Hom tot de begraafplaats te Lagemeeden, 
ang 8 8 0 meters. 

Donderdag, 23 Sept. 
West-Terschelling , ten 11 ure, door 

Kerkvoogden der Herv. gemeente: eenige be
langrijke herstellingen aan het kerkgebouw. 

Vrijdag , 24 Sept. 
Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

liet vervangen van het nog overgebleven gedeelte, 
lang 149 meter, van liet noorderpalenlioofd vun 
de haven te Blokzijl, dour oen metsteen beklee-
den aarden dam. 

Maandag: , 27 Sept. 
F i n s t e r w o l e l , ten 3 ure, op het raadhuis : 

het leggen van een kunstweg op den zooge-
naamden kerkweg, ter lengte van 3082 meters, 
in één perceel. 

D o n d e r d a g ' , 14 Oct. 
'8 -Hage , ten 12 ure, aan liet ministerie van 

binnenl zaken: liet leveren cn inhangen van 
geslagen ijzeren deuren, het leveren en plaatsen 
van windwerken en schuiven voor de schutslui
zen aan de monden van het kanaal door Wal
cheren te Vlissiugen en te Veerc. 

Afloop van aanbestedingen. 

Hindeloopen, 27 Aug. : dc levering van 
hout: P. Visser , te Workuni, palen van 72 de
cimeter lengte, per paal voor f 4.74 ; de palen 
van 35 decimeter lengte , per paal voor f 2.28 ; 
de gording van 10 bij 25 centimeter, per meter 
voor ƒ 0.78 ; de gording van 8 bij 20 centime
ter , per meter voor ƒ 0.47 : de planken van 4 
bij 30 centimeter , per meter voor f 0.39. 

Middelburg, 27 A u g . : liet verwen van on
derscheidene gebouwen zijnde het voormalige 
Oost.-Indische huis : K. Sloover , te Middelburg , 
f 1409; I'. .1. Fiaiiciiimo.it, idem, ƒ 1275; A . 
N . Dikkcnberg, idem, f 11G5; J. C. de Broe-
kert , te Wemeldinge, f 995 ; J . de Broekert, 
tc Middelburg, f 988; .1. J. Worre l l , idem, 
f 980; J. N . Meeroldt, idem, ƒ 977, J. A . van 
Puilden , idem , ƒ 909. 

's-Hertogenbosch, 27 A u g : l o . het ver
smallen van den Rijks grooten weg der l e klasse 
No. 8 , van ile Maaselijksclie brug over de rivier 
de Donge tot 100 nieter beoosten mijlpaal No. 24, 
bij het Kerkhof te Tilburg, G. II. Molenbcrgh, 
te Breda, f 1284 ; 2o. het herstellen van het 
rijsstortebed in den llaardwijksclien overlaat, ge
legen in dc provincie Noordbrabant, benevens 
het verrichten van eenige werkzaamheden eu 
leveringen aan dien Overlaat, A. de Kor t , te 
Baardwijk, f 1343 ; 3o. houwen van cene haven-
meesterswoning te Moerdijk , A . Korteweg, te 
Zevenbergen,/' 4058; 4o. het uitvoeren van bui
tengewone bestratingen op den provincialen weg 
van den 1™ zijtak van den grooten weg der l e 
klasse No. 3 onder Oudenbosch naar Zundert, 
P. van Boxel Az. , te Zevenbergen, f 1279. 

Groningen, 30 Aug. : l o . het verrichten 
van eenige werkzaamheden aan liet raadhuis, 
K . Diephuis, ƒ 099; 2o. het graven eu op
metselen van een welwaterpftt voor openbaar ge
bruik , J. Mulder , /' 338 ; heide aldaar. 

M i d d e l b u r g , 30 Aug.: bet dempen van een 
gedeelte vau het molenwater niet uit te graven 
slijken ; A. Hinders , te Breskens, / 0189; J. K i 
lls , te Vlissingen , /' 4987 ; J . M. van Ditmars 
en L. J. van Page , te Middelburg , /' 4878 ; D. 
Tholens, te Hoek. / 4500; W. A. Visser, te 
Kattendh'ke , /' :)98() ; P. Sandee, te Yerseke, 

f 3570 ; h. het verwen van eenige gemeente-ge
bouwen en bruggen : A. N . Dikkcnberg , f .'127 ; 
K. Sloover , f 319 ; J. J. Linvense , ƒ 289 ; P. J . 
Franchimont, f 287; J. A . van Pulfelen, ƒ 2 6 1 ; 

J. de Broekert, f 260 ; J. N . Heeróldt , f 224; 
allen te Middelburg; e. liet éénmaal teren van 
eenige beschoeiingen, palen , hekken, rasterwer
ken , de dok- cn kleine sassen enz., C. Pcllc , 
/ 245,91; A. Geldof, ƒ 2 2 9 ; beide aldaar; d. het 
verrichten van eenige herstellingen aan de ge
bouwen in de stadsschuur, I. F. M . van der Heil, 
f 385 ; A . Geldof, f 309 ; P. Krijger , f 276 j 
C. Pel le , f 209 ; J. Snel; f 109; allen aldaar. 

Haarlem, 2 Sept: lo . het verrichten van 
werkzaamheden aan dc Rijks zeeweringen op het 
eiland Wielingen, B. Beukenkamp , te Wie l in
gen , f 38C8 ; 2o. het herstellen en verbeteren 
van rijzenhoofden op het Noorderstrand van Vlie
land , provincie Noord-Holland, C. de Jong Cz. , 
te Anieide , f 7750. 

Alphen a/d Rijn , 2 Sept.: het opbouwen 
van eenen afgebranden watermolen van den pol
der Kerk en Zanen te Alphen : M. Reijnevcld , te 
Uithoorn, f 15,600; W. van Lokhorst, te Alphen, 
f 14,973; J. Spreij, te Koudekerk, ƒ 1 4 , 1 0 0 ; 
A. van den Berg, te Boskoop, f 14,000; J. Jon-
geneel, te Koudekerk, / 13,813; G. Biemond, 
te Aarlanderveon, f 13,463; C. Pannevis, te 
Oudshoorn, ƒ 13,080; J . Mulder, te Gouda, 
f 12,834; G. Lijendijk, te Gouda, ƒ 12,812; W . 
F. Looman, te Deventer, ƒ 12,715. 

's-Hage, 2 Sep.: lo . het maken van eenige 
inlichtingen in het gebouw voor hoofdmagazijn 
te Ti lburg: A. Heesterman, te Zevenbergen, 
f 4900; P. Kempenaars, te Udenhout, ƒ2964.15; 
J. B. Broeders , te Ti lburg, ƒ 2890 ; I. de Beer,' 
idem, ƒ 2099; C. de Kooij, idem, f 1835 ; 2o'. 
het leveren en opstellen te Hoogeveen van twee 
ijzeren waterkranen: de Maatschappij de IJsel , 
te Kumpen, ƒ 1358; II. Moorman en C o . , te 
Leeuwarden, ƒ 1198; Windhofl', üeeters en Co 
te Lingen , /' 1197. 

Delft. 2 Sept.: lo . het verzwaren der zeewe
ring tusschen de dammen 7 en 8 ; J. Roozeiihurg, 
te Naaldwijk, ƒ 3867 ; 2o. liet veihoogen , ega-
liseeren enz. van een gedeelte van den Nieuwen 
Maasdijk: II. de Borst, te Papendrecht, ƒ 1630; 
3o. de levering van rijsmaterialen en eiken per-
koenpalen : W. Kalis , te Sliedrecht, ƒ 5 7 4 4 ; 4o. 
dc levering van 200 kub. meters brikken of 
grove puin: A. N . de Lin t , te Delft, a ƒ 1.90 
per kub. el. 

Diepenhcim , 2 Sept. : het afbreken en op
houwen van ccn huis, A . J . Nossent, te Lochem, 
ƒ 9394; Wissink, te Goor , ƒ 8050; J. Pot , te 
Deventer, ƒ 8590; Priester, te Deventer, ƒ8549 ; 
H. Veberwee , te Deventer , ƒ 8290; P. v. Eg-
mond , te Deventer, ƒ 8190; A . J. Reerink, te 
Lochem, ƒ 8072; A. Iieijers, te Lochem, ƒ7572 ; 
Smit, te Goor, ƒ 7360; E. H. van Dijk, te 
Goor, ƒ 0999.99'/,; J. B. Bruis t , te Lochem, 
f 0770. 

Ouddorp, 4 Sept.: het verbeteren en be
grinden van den Zandweg, loopende van af de 
kom tot aan de haven der gemeente ; aangeno
men door den heer 1'. Grin wis, aannemer aldaar, 
voor ƒ 2140. 

's-Hage, 9 Sept.: l o . het maken van ge
bouwen cn eenige andere werken voor het hoofd-
magazijn en de centrale werkplaats tc Zwolle, 
ten behoeve van de Staatsspoorwegen; 2o. het 
bouwen eener vaste brug voor gewoon vervoer 
over het af te snijden gedeelte van de rivier de 
Maas en het maken van verdere werken nabij 
Crevecoeur. Voor No. 1 waren vijftien en voor 
No. 2 zeventien biljetten ingekomen. Minste in
schrijvers waren voor No. 1 de heer B. van Enst, 
te Zwolle, voor ƒ 105.555; No. 2 de heer A . 
van de Wetering A z . , tc Woudrichem, voor 
ƒ 115.000. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam.— Boekdrukkerij van G. W . V A N DEU W l h X . 

te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C" . te Amsterdam. — Boekdrukkerij v a n G - w - V A N D E R W I E L 
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Vierde jaargang. Ift 38. Anno 1869. 

DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTED, I M E H E U R S , EABRIKANTEÏÏ, A A M E I E R S en WERKBAZEN. 

U i t g e g e t e n o n d e r r e d a c t i e v a n K . W . V A N Q K N D T .TG!-z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN MESliUIMiH. C. J. VAN' 1H)0RV. I». GBOtHB, J. R. LBUlCAN, II. HNSB, S. E. 'X. ROORDA VAN' BYSINUA, II. P. VOUKI, en anderen. 

A H( )N N K H KN TSI' B 1.1 S. 
De abonnementsprijs van dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag hij II. V TUD'> l i : tv A r n h e m ver-
seliijnt, bedraagt per drie maanden franco per pósl J' 1.65, 
Men nlionneert den voor een jaargang. Knkele Hommers 
worden alleen bij vnomithestflJing en tegen betaling van 
1T> rents per exemplaar afgeleverd. 

Z a t e r d a g 1 8 S e p t e m b e r 1 8 6 9 . 

PRIJS DER ADVERTENTIE!* . 
Van eeu tot rijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 

mild meer / -.20. Groote letters wonleu berekend naar 
de ruimte die zij beslaan. Itovemlicn wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der courant 
betaald. — AMlnuucmcntcu voor 2 5 0 , 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

11 ET MODERNE PARIJS. 

In den Moniteur itrx Architected levert de ar
chitect Daniel Ramde eenige beschouwingen over 
het nieuwe Parijs. Wij ontleenen daaraan de na
volgende : 

Gedurende eenige jaren heeft Parijs tallouze 
veranderingen ondergaan : men heeft nieuwe wij
ken aangelegd en oude gesloo|it. Mcu heelt 
groote geuieenichapswegen doorgebroken, straten, 
die de uiteinden der stad met liet middelpunt 
vereenigen. Die doorbrekingen zijn gemaakt ge
worden , zonder dat men daarbij het bestaande 
in aanmerking nam, waardoor geheele bevolkin
gen zijn genoodzaakt geworden hunne toevlucht 
in dc voorsteden te zoeken. Indien de spoorweg
stations nader bij het hart van l'arijs waren ge
plaatst , zooals dat te Londen i s , zou cen groot 
gedeelte der verkwistende uitgaven voor de gc-
ïuecnschapswegcn bespaard zijn. Bovendien zijn 
die nieuwe wegen niet breed genoeg voor liet 
gemakkelijk en veilig verkeer van de ongeloofe-
lijke hoeveelheid rijtuigen, die men cr ziet, cene 
circulatie, die jaarlijks , bij de voltooiing der 
spoorwegen, de uitbreiding der handelswereld 
en de vermeerdering der bevolking , moet toene
men. Met betrekking tot den kleinhandel leve
ren deze groote wegen een wezenlijk nadeel voor 
de aangrenzende straten op, die bijna ontvolkt 
en onbeteekenend voor den handel cn de nijverheid 
worden. Ook doen die eindeloos lange straten 
liet natuurlijk effect van de perspectief te loor 
gaan , cn hinderen den man van smaak. Over
drijving is in alle zaken verkeerd. Het nuttige 
is inderdaad gemakkelijk , maar men moet er het 
aangename niet geheel aan opofferen. Te lange 
stralen veroorzaken verveling hij hen, die ze door
gaan ; vooral wanneer die straten ter weerszijden 
met even hooge en eentoonige huizen omzoomd 
zijn , zooals in het nieuwe l'arijs. 

Breede straten verspreiden veel lucht; in den 
winter echter veroorzaken ze hevige en ongetem-
perde, ijskoude luclitstrooinen ; in den zomer 
zijn ze te heet en verschillen te veel in tempe
ratuur met dc aangrenzende nauwe straten , 
welke door hunne richting van het westen naar 
het oosten van de zonnestralen beroofd zijn. Van-
daur zenuwziekten , rhumatismc , verkoudheid , 
oog- cn oorkwalen enz., die, volgens de mannen 
der kunst, in veel grooter getal voorkomen dan 
onder de bevolking van het oude l'arijs. Het is 
19 eeuwen geleden, dat Vitrivius reeds de vol
gende woorden schreef, welke steeds waar
heid zullen bevatten: »Men moet met zorg 
vermijden, dat de winden niet rechtstreeks de 
straten instroomen , want ze zijn steeds nadeelig, 
of door hunne koude, die beleedigt 61 door hunne 
warmte , die bederf veroorzaakt óf door hunne 
vochtigheid , die de gezondheid bedreigt. Men 
behoort dus tegen die ongelegenheden te waken, 
ten einde er niet in te vervallen, evenals in zoo
vele steden , bijzonder te Mytclcnc op hut eiland 
Lesbos, waar dc gebouwen sierlijk cn prach
tig zijn. 

Wc geven toe, dat breede straten lucht ver-
schallen aan de huizen , maar moeten er bijvoe
gen , dat zc tc veel geven, maar daarachter is 
geen lucht meer. 

Wat is in geheel Parijs van de vroegere tui

nen en binnenplaatsen geworden ? De eersten zijn 
bijna allen verdwenen, de laatsten zijn slechts 
pullen door de onbeduidendheid hunner opper
vlakte, en de oprichting van muren, (lie hen be
grenzen. Die putten zijn geheel beroofd van 
luebt, warmte en zon ; ze zijn vochtig , koud en 
bevallen kwaadaardige dampen, nadeelig voor de 
keukens en slaapkamers, die er op uitkomen. 
Aan die nauwe en sombere binnenplaatsen treft 
men dikwerf het verblijf van den portier aan, 
wiens kinderen in eene insteckverdieping gebor
gen of naar de zesde verdieping verbannen zijn , 
waar de meest walgelijke vermenging der seksen 
heerscht cn waar verscheidene gevallen meisjes af
dalen. Hij de oude Grieken, een volk van orde 
en gepaste vrijheid, waren in de particuliere 
woonhuizen 2 afdeelingen , eene voor de mannen 
en ile andere voor de vrouwen, en dat was ze
delijk. 

De begeerlijkheid heeft onderverdiepingen 
doen maken, waar geen andere lucht wordt aan
getroffen dan die , voortkomende van de bedoelde 
binnenplaatsen, — en het is daar, waar geheele 
dagen menschen werken en verblijven. En zoo 
we van den kelder opstijgen naar het dak van 
het nieuwe huis , dan treffen we er dakbedek
kingen aan, welke des zomers de warmte der 
looden daken van Venetië verspreiden en des 
winters eene Siberische koude veroorzaken , en 
zulks om de kosten van het timmerwerk cn de 
overdekking te bekrimpen en de inkomsten met 
eenige honderde franken te vermeerderen. 

De meeste doorbrekingen van de nieuwe stra
ten snijden de oude straten in eene schuine 
richting, tengevolge waarvan de hoekhuizen pun
tig eindigen , hetgeen voor het gezicht stootehd 
is, en eene groote hinderpaal voor de gemakke
lijke inwendige distributie oplevert, tot hinder 
der bewoners van de vertrekken, want het maakt 
ze . tengevolge van de weinige dikte der muren, 
des winters koud en des zomers warm. Einde
lijk doet ze die hoekhuizen gelijken op glazen 
kooien , hoe overvloedig de slecht gekozen orna
menten en lijsten zijn aangebracht aan de bui
tenmuren. 

Wij herhalen het, die doorbrekingen van 
nieuwe straten zijn gemaakt zonder het minst 
met dc bestaande toestanden en dc oude straten 
te rade te gaan. 

Onderzoek vervolgens de kruiswegen en ge 
vindt er alle onregelmatige meetkunstige figuren. 
Men weet zich niet te wenden te midden 
van die scheve en puntige huizen, onaangenaam 
voor het oog van deu man van smaak. Hoven-
dien hebben die kruiswegen eene uitgestrekte 
oppervlakte, dikwerf zijn de straten, die ze fbr-
inecren breed en zeer bezocht door rijtuigen , en 
men is elk oogenblik in gevaar overreden te 
worden, wanneer men wil oversteken. De nieuwe 
wegen schijnen slechts gemaakt voor équipa
ges, die deze kruiswegen gemakkelijk doortrek
ken. Wat de voetgangers betreft, die zijn zeer 
verlegen. Eindelijk , na 10 jaren, is men de 
noodzakelijkheid beginnen in te zien van wijk
plaat - e n , doch alleen op herhaald en dringend 
verzoek van het publiek. 

Wat is cr al niet van dc mac-adam wegen 
gezegd, die des winters slijk en des zomers on
dragelijke stof veroorzaken! De stof van den 

mac-adam, die door deuren en ramen heendringt, 
de meubelen , de koopwaren, ja, zelfs de kleederen 
der bewoners vernielt. Het gemacadamiseerde 
l'arijs met het slijk cn den modder, die er uit 
geboren worden, heeft de hoofdstad teruggevoerd 
tot het vorige Parijs onder Philippus Augustus, 
die liet met straatsteenen deed beleggen. 

De talrijke veranderingen in Parijs gemaakt, 
hebben dikwerf een of ander monument of merk
waardige berinneringen doen verminken ol' ver
dwijnen ; de schoone tuin van het Luxembourg 
bestaat niet meer, de historische huizen zijn ge
sloopt. De vereering van het grootsche en 
schoone vau vervlogen eeuwen is verdwenen. 

In Frankrijk zag men menig schoon gebouw ver
dwijnen , die, welke men ons. in de plaats geeft, 
hoe nieuw ook, wegen er niet tegen op. Peri
cles, Medicis, Valois, Ietinus, Lescot, Philibert 
de l'Orme, Gabriel , Le Nótre , De Mansart en 
Blondel vinden geen opvolgers, zelfs geen navol
gers. Over hét algemeen biedt de bouwkunst 
een gemeen karakter, verslapping en verval aan. 
Zij is geenszins de uiting van een ongedwongen 
uitvloeisel van den geest, ze is niet het voort
brengsel van de aangewezen voorwaarden van 
Aristoteles. Z u is slechts eene onoordeelkundige 
toepassing van artistieke hulpbronnen, eeuwen 
geleden gebezigd, en waaruit men getracht 
heeft een geheel samen te stellen, dat echter 
zonderling, onzamenhangend , zonder bewe
ging of leven is , welke pogingen men ook in het 
werk heeft gesteld, om er de schoonste détails in 
te lijven, ontleend aan monumenten, opgericht 
in tijdon, toen de kunst bloeiend, origineel en 
zeer onderscheiden was. Onze hedendaagsche 
bouwkunst, die voorgeeft te willen scliepjieu, 
maakt niet eens gebruik van de historische we
tenschap : hier cn daar elementen nalezende, 
verwart ze de tijdvakken en de stijlen. 

Uitdit betreurenswaardig mengelmoes, onvrucht
baar door de kunstenaars beoefend , zijn die hy
bridische , plompe, onbehagelijke werken voort
gesproten, met kunstgevoel in teekening ge
bracht , maar oprechte oogcnmislciders. 

De modezucht is voor cen groot deel de oor
zaak van het verval der moderne kunst in Frank
rijk , uien ziet het in het nieuwe Parijs. 

Zij heeft de kunst van het einde der middel
eeuwen in zwang gebracht; vervolgens is in dc 
mode gekomen de kunst der XVI eeuw, of de 
Renaissance; toen heeft men den stijl van Lode
wijk XIV en XV nagebootst en eindelijk, in onze 
dagen, mengt men alles ondereen, met bijvoeging 
der kunst van Lodewijk XVI . Hierin ziet men 
de openbaring der ziekte, de kwellingen, waar
aan een lichaam is blootgesteld, dat gezondheid 
mist, dat zich in alle wendingen omdraait en de 
eene of andere ligging opzoekt, waarin het hoopt 
zich het minst te vervelen en zich vleit eenige 
zelfvoldoening of lafenis te vinden. Dat de nij
verheid, dat de winkelier, door aanhoudende 
nieuwigheden, de grootst mogelijke hoeveelheid 
koopwaren tracht af te zetten, is te begrijpen; 
dat de vrouwen zich door kooplieden en mode
maaksters laten verlokken, om elk halfjaar van 
mode tc verwisselen, door de élégante Meedin
gen der verschillende tijdvakken onzer geschie
denis , dc een na den ander te vermommen, door 
zelfs dc lange robes der markiezinnen van het 
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hof van Lodewijk XIV door do goten der straten 
tc sleuren, terwyl die markiezinnen in schitte
rende rijtuigen gezeten, uitgingen, dat is be
lachelijk. Maar dat de groote kunst, de houw
kunst, ook aan dc modezucht onderhevig is , dat 
is voor haar treurig. De 19* eeuw zal geen 
nieuwe stijl uitvinden; in de toekomst ligt er 
wellicht een verborgen, maar hij zal niet ver
schijnen vóór alle herinneringen cn overleverin
gen verdwenen zullen zijn, om hun rijk tc zien 
innemen door de rede, het recht en de recht
vaardigheid. 

Drie verschillende, maar gelijkaardige bouw
kundige orden hebben in Griekenland gedurende 
de beschaving geheerscht. Dc kleeding der Grick
sche mannen en vrouwen was gedurende eene reeks 
eeuwen dezelfde; zij veranderde na den oorlog 
der Perzen en werd gewijzigd na de eeuw van 
Alexander. Trouwens de smaak wordt zuiver
der en houdt zich staande, wanneer zij eene zoo
danige stabiliteit bezit. 

Dc nieuwe monumenten van Parijs zijn door 
het publick in het algemeen cn meer bijzonder 
door dc mannen van smaak gecritiscerd. De 
maarschalk Vaillant, minister van schoone kun
sten, constateerde den 17 Augustus 1804, inde 
zitting, waar hij de belooningen aan het einde 
der tentoonstelling toewees, dat men onder de 
schilderstukken van 1804, in de ware betcekenis 
van het woord, niet één exceptioneel werk had 
zien verschijnen. De officiecle bewijzen van be
kwaamheid en de prijzen van volharding hebben 
tot heden geen voldoend resultaat opgeleverd. 
Men kende dat niet van den tijd af van Priina-
t icc , Raphael, Veronese en Poussin. 

Hetgeen de minister zeide van de tentoonstel
ling van schilderkunst is ook op de bouwkundige 
werken gedurende de laatste 10 jaren toe te 
passen. 

Gedurende de tentoonstelling van 1851, en 
zelfs sedert die van 1855, hadden onmetelijke 
vorderingen in geheel Europa plaats, en hoewel 
wij niet stationnair gebleven zijn, mogen we 
ons niet ontveinzen, dat de vordering, die wc ge
maakt hadden , verminderd i s , dat ze neigt te 
verslappen. Tc midden van den gunstigen voor
uitgang door onze fabrikanten verkregen, is het 
onze plicht, om hen te herinneren, dat een ne
derlaag mogelijk i s , dat die zelfs in een weinig 
verwijderde toekomst te voorzien i s , indien ze niet 
van stonde aan allo pogingen in het werk stellen, 
om een overwicht te bewaren, dat niet behouden 
wordt, dan door gestadige volmaking. De Engel
sche industrie in het bijzonder, vóór de tentoon
stelling van 1851, uit het oogpunt van kunst 
zeer achterlijk, heeft gedurende 10 jaren verba
zende vorderingen gemaakt, en indien ze op dien 
weg voortgaat, zullen we weldra overtroffen zijn. 

Op den 8 Augustus 1804 zeide de minister 
van het openbaar onderwijs, de heer Diiruy, bij 
de uitdeeling der prijzen van den algemeenen wed
strijd, dat er sedert 1852, een algemeen verval, 
zoowel in de letteren als in de wetens, hap plaats 
had, en eindelijk bewijst de tentoonstelling der 
wedstrijden van dc school voor schoone kunsten 
genoegzaam, dat dc studiën gelijkelijk afnemen 
en sterk afnemen aan die inrichting. Het is dus 
wel geconstateerd, dat het intelleetueelc en ver
standelijke peil in Frankrijk daalt en steeds daalt 
gedurende een 12 tal jaren. Men kan nog niet 
voorzien waar dat eindigen zal. Wat echter ze
ker i s , dat niets gedaan wordt, om Frankrijk ze
delijk tot de hoogte van andere landen op te beu
ren en het den glans tc doen hernemen, die het 
voormaals bezat, cn waarop het tegenwoordig 
teert. 

Indien we nu een blik slaan op de nieuwe ge
bouwen sedert eenige jaren in Parijs opgericht, 
hebben we ccn zichtbaar verval der bouwkunst 
in Frankrijk tc betreuren. We spreken niet van 
de huurhuizen : die bieden gewoonlijk slechts een 
voorgevel aan met ornamenten en smakeloozc 
details overladen. 

De meeste der nieuwe huizen gelijken volmaakt 
op elkaar, hetgeen daaraan het voorkomen eener 
kazerne geeft. Ze zyn aan de breede straten en 
pleinen onevenredig lioog, hetgeen ze doet gelijken 
op massive torens, zonder beweging, bezieling of 
leven. Als voorbeeld van onbehagelijke massa's 
noemen we vooral de beide boekhuizen van de 
straat St.-Aubcrt in de richting van de straten 
Tronchet en Havre, zc zijn het »iec plus ultra 
van al wat lcelijk is in particuliere bouwkunst. 
Zoo die vorm en die stijl van stadswege zijn 
aanbevolen, moet men bekennen, dat ze cene on
gelukkige ingeving gehad heeft. 

Sedert bijna 14 jaren verkeert Parijs in puin 

cn afin aak , 's zomers in stof en 's winters in cen 
afzichtelijke slijkboel. Men loopt herhaaldelijk ge
vaar de boenen te breken over de stellages, 
langs de straten opgericht. Men kan nog het 
einde niet voorzien van dien staat van zaken 
cn evenmin van de nutteloozc werken, die verricht 
worden : het nutteloozc heeft, zooals men weet, 
geene grenzen. 

Doe dikwerf zagen we dc straten en pleinen 
opbreken en dichtmaken, om zc na .1 of G maan
den weer te zien openbreken en dichtmaken: nu 
eens om cr gasbuizen, dan wcér om er riolen 
en waterhuizen in te leggen, waarbij geene jaar
getijden worden in aanmerking genomen. Men 
ziel metselwerken uitvoeren midden in den win
ter , zelfs gedurende de strengste vorst. Deze 
werken getuigen wel dat de stedelijke regeering 
de bewoners van Parijs beschouwt als rondzwer
vend volk. 

Sedert eenige jaren verleent het stedelijk toe
zicht vergunning, om huizen ter hoogte van 20 
meters aan straten van 30 meters te bouwen, 
vandaar die onbevallige evenredigheden der ge
vels, waarvan de overdreven hoogte, dc straten 
tot stegen en de binnenplaatsen tot putten maakt. 
De keizer Augustus verbood reeds de kroonlijst 
der huizen tot die hoogte op te trekken. 

Wat de sloopingen betreft, door de nieuwe 
doorbrekingen der straten veroorzaakt, hiermede 
handelt men met een buitengewoon sans facon. 

Zoo men door nieuwe werken voort te bren
gen te gelijkcr tijd iets schoons leverde, kon 
men cr partij van trekken. Maar men vervangt 
de schoonste bouwkunstige, scheppingen van vroe
ger door geornamenteerde, net bewerkte gebou
wen. En in de nieuwe doorbrekingen ziet men 
dikwerf geen ander werkelijk nut, dan liet ver-
schallen van werk aan talloozc werklieden, die 
in hunne departementen met den landbouw nut
tiger werkzaam konden zijn. De zoogenaamde 
verfraaiingen worden slechts bewonderd door den 
«geineencn man," onbekwaam om het schoone 
te begrijpen en tc waardeeren. De „gemeene 
man" is onbekwaam om het schoone te gevoelen, 
omdat bij liet leelijkc steeds voor oogen beeft, 
en omdat hij zonder intelleetueelc beschaving 
blijft. 

Deze bouwkoorts door dc stad Parijs, in de 
hoofdstad van Frankrijk, gevoed, heeft zeer ern
stige ongelegenheden veroorzaakt. Steengroeven 
zijn uitgeput geworden; bouwstoffen, getrokken 
uit die, welke pas geopend waren of uit groeven, 
zeer verwijderd van Parijs, zijn gebezigd , zonder 
tijd gehad te hebben om behoorlijk te drogen. 
Bijna al het droge timmerhout is in dc eerste 
jaren verbruikt geworden aan de uitgebreide 
bouwwerken, gedurende 12 jaren te Parijs on
dernomen, liet springt in het oog, zelfs voor 
den minst ingewijde in dit soort van werken, 
welk ergerlijk resultaat het gebruik van versch 
hout hebben moet. Voeg hierbij, dat de prijs van 
alle bouwstoffen is verhoogd, naarmate het ver
bruik aanzienlijker is geworden; hetzelfde valt 
van den handenarbeid te zeggen; vandaar de 
duurte der bouwingen en natuurlijker wijze 
dc opvoering der huurprijzen en de behoefte 
voor minder gefortuneerden. 

Die uitgebreide terreinen, die aanzienlijke 
bouwwerken overgelaten aan maatschappijen en 
vercenigiiigen, op dezelfde wijze, als die op last 
der ridders, gedurende dc laatste eeuwen vóór 
de jaartelling tc Rome georganiseerd, werken 
zeer nadeelig op den bouwkundigen smaak. A l 
die bouwingen hebben, zooals het de beer Picard 
in de zitting van het Wetgevende Lichaam zeer 
juist zeide : »ecn kazernevorin." Het terrein cn 
het crediet zijn afgemeten, vandaar monumen
ten, die niet voor den geest roepen wat de 
kunst in het leven moest roepen, zeide dezelfde 
afgevaardigde. Dc kunst bestaat daarin , om 
met de minste moeite het grootste effect te weeg 
te brengen. Heden ten dage worden de krach
tigste pogingen , zonder het minste effect aange
wend. Dc prefect van de Seine beveelt, de ar
chitect voert het uit. Maar' aan zijne conception, 
aan de wijzigingen, die hij in de projecten brengt, 
kan men gemakkelijk zien, dat hij noch den 
smaak van cen Pericles, noch van Medicis, noch 
van Frans I , bezit. De Parijsche bouwingen, 
onder zijn beheer opgericht, die mannen van 
smaak , degelijke mannen doet glimlachen , zul
len , evenals reeds voor vreemde nat iën , zoo ook 
voor de nakomelingschap de onwraakbare getui
gen zijn van het verval der bouwkunst van on
zen tijd. Men behoeft zc slechts tc beschouwen , 
om zich cr van te overtuigen. 

Met al dc nieuwe wijzigingen, die Parijs heeft 

ondergaan , heeft men het zijn karakter ontno
men. Behalve zijn uitgebreidheid , gelijkt hot 
op honderd andere steden , zonder herinneringen, 
zonder geschiedkundige sporen eener vroegere 
kunst en cen roemrijk verleden in de bouwkunst. 

Parijs draagt geen bijzonderen stempel meer , 
en dc zeldzame en schoone gebouwen, sedert on
geveer 4 eeuwen opgericht, zijn misplaatst in dit 
nieuwe Parijs. 

De vierkante tuinen , navolgingen der squares 
van Londen, (die van Leicester , Soho, Itloom-
burry , dagteekenen van 1070 en 1690) zijn aan
genaam voor een zeker gedeelte der bewoners 
van hot wijk, waar men ze aangelegd heelt. 
Maar zijn ze werkelijk eene vergoeding voor de 
binnenplaatsen cn tuinen der particuliere huizen, 
die overal afgeschaft geworden zijn ? Uit het 
oogpunt van gezondheid valt dit tc betwijfelen. 

Door zich in den tijd der Restauratie tot cen 
algemeen overzicht van Parijs to verplaatsen , in 
weerwil van zijne wijken met nauwe en bochtige 
straten, kan men zich slechts den stempel van 
zijne ernstige grootschheid , van zijne koninklijke 
pracht, van een eeuig en oorspronkelijk karak
ter herinneren. Men bewonderde als in stille 
overdenking , zijne eeuwenoude kerken, zijne 
paleizen, ontdaan van sieraden zonder waarde , 
zijne schilderachtige boulevards met olmbooinen 
beplant, hier en daar gezoomd niet schoone hoo
rnen , zich neigende ter weerszijden van de tui
nen, die ze versierden. Het aantal pleinen en 
kruiswegen cn hunne ligging vermoeiden de wan
delaars niet, die op den hoek eener straat, de 
verrassing hadden een onverwacht gedenkteeken 
te aanschouwen. Men bewandelde met genoegen 
zijne afwisselende kaden , zijne uitgestrekte tui
nen , op koninklijke wijze aangelegd en klassiek 
onderhouden , zijne grootsche Champs-Elyséos dooi
de uitgebreidheid, den eenvoud en gemakkelijk
heid hunner ordening. Men verwijlde met te
vredenheid voor die gedenkteekenen van het ver
leden, nog niet bezoedeld door de handen van 
hen , die ze met gele mortel overstreken. 

liet koninklijke Parijs had nog geen plaats 
gemaakt voor het handeldrijvende cn industrieels 
Parijs. 

Het nuttige en gemakkelijke hebben liet histo
rische en dichterlijke l'arijs in eene stad her
schapen , waar alles is opgeofferd aan stoffelijke 
behoeften, maar waarbij de verbeelding zon
der voedsel of voldoening blijft. Het gezicht, dal 
de straten en pleinen van Parijs opleveren, stemt 
overeen met dat van honderd andere minder 
groote steden , die niet minder monumenten ver
sierd zijn. Men heeft de groote nationale herin
neringen weggenomen, om er dubbclzinnigen 
roem voor iu de plaats te stellen. Zi j , die tot 
die wijzigingen last verstrekten , hebben de o o r 

deelvellingen en de bittere critiek der tijdgeuoo-
ten o j i zich geladen en moeten de nog strengere 
dragen, welke de nakomelingschap ben niet ont
houden zal. (*) 

Wanneer men het oude koninklijke Parijs met 
het burgerlijke l'arijs vergelijkt, komt het triviale 
te voorschijn. Aan monumenten , op pleinen en 
wandelwegen ontwaart men kleingeestige détails. 
Alles verraadt gebrek aan wezenlijke kunst, door 
het ambacht vervangen. Het eigenbelang, eene 
bedriegelijke industrie, eene dubbelzinnige en s n i a -

kelooze weelde, gebrek aan verbeelding en ta
lent, zij hebben de kunst neergedrukt, de ze
dige kunst duen verdwijnen. 

Die buitensporige industrie zint op middelen, 
oin nieuwigheden te scheppen , onbeduidende za
ken tot versiering van gebouwen. 

In de nieuw opgerichte monumenten is noch 
jeugd, noch l'rischheiil , noch levenskracht; men 
ziet er den ouderdom , de afgeleefdheid en daar
tusschen schemert eene beleedigende pretentie, 

( * ) W a r e n w i r n i c h t i d l e Z e u g e n , w i e h o l l i s N a p o l e o n m i l 
I t e i h i U f u s c i u e s g e l r e u e n S c i n c p r i i f c k t c n l l a u s i u u u i i i l i e a l l e 
c r r i u u e r u u g s v o l l e H a u p t s t a d t Vruukreichs v i m Grand a u s 
u u i s t ü r z t e , u i n s i c u a c h i i c u c i n P l a n e w i e d e r a u f / u h a i t e u , 
u n d a o l c l i c r w c i s c , t u i t d e r V e r g o n g c i i l i c i t F r u u k r e i c h s n b -
s c l d i c s s c u d , d e s s e n / . n k i i n f t au samen N a m e n u n d a u s e i n e 
D y n a s t i e z u f c s s c l n ? A u c h h i e r i n w ü r d i g c r N u c h l u l g c r u n d 
A d e p t j e n e r g r o s s e n u n d m a c h t i g e n V o l k e r b e l i e r r s c l i e r d e r 
V e r g a n g c u l i c i t , d e r N i u u a , N e b o c h o d o u o s o r , T s e h i u - T s c h i 
H i u i u - ' l i u n d N e r o l O b c r s c i u e n d y u u s l i s c l i c u A h s i c h t c u 
w i r k l i c b ( l a i u i t d i c u t c , d a r ü b e r k a n u d i e Z u k u i i f t a l l e i u A u f -
s c h l u s s g e w i t l i r e u , a b c r u s i s t s c l i u u h e u t c c r l a u b t d a r a n z u 
zweifclu, o b s c i u e M i l l i a r d c n v c r s c l i l i n g e u d c u D a u i i u t e r u c h -
u i u u g e u d i e A r c h i t u k t u r a l s a u l c l i c u u c h u u r m a e i u c u c i u -
z i g e a S e h r i t t g e f o r d a r t h a h c u , — d a v o u c i u c r u c u c n u n d 
c i g c u c l i I t i c h l u u g d i c s c r K u n s t w ü h r c u d j c u c r U m s l u r z z e i l 
n u d i u r ' u l g e d c r s c l b c u u i u h t s w u h r z u n c u u i c i i i s t u n d b e i 
a l l e r N c u c r u u g s s u c h t , die s i c v e r r n t h c u , g a u z l i c h c r ^ M a u g c l 
au O r i g i u a l i t ü t , a u b c f r u e h U u i d c n ueuen M o t i v c u s i c keun-
zcichuct. ( U c h c r B a u s t y l e , K i n V o r t r a g a u i 4 M a r z 1MV.J 
v o n G o r r r R i z n SEMPER.) 

De gevels zijn samengesteld uit brokstukken, 
overgenomen uit werken , waarin de Fransche en 
vreemde gebouwen zijn voorgesteld ; men put er 
de détails u i t , ontneemt ze hun reden van be
staan en ze blijven zonder uitwerking. Dc be
doelde monumenten zijn met eene gedwongenheid 
opgevat, de onwaarheid zit er voor, ze zijn over
laden met wonderlijke buitensporigheden, ze vol
doen in geen opzicht aan het oog, het gevoel 
of den nadenkenden geest. Vervolgens ontdekt 
men er eene opeenstapeling van stijlen van de 
meest uiteenloopende tijdperken. Dit kwaad spruit 
voort uit gebrek aan historische kennis ; het is 
ergerlijk te moeten constateeren, dat de school van 
schoone kunsten tot lieden tot verzuimd heeft, om 
dc jeugdige architecten in te wijden in de ge
schiedenis der kunst, welke zij in het openbaar 
beoefenen. 

Dc schaamteloosheid , waarvan de moderne 
bouwkunst den stempel draagt, het gemis aan 
elk redelijk denkbeeld, dat ze karakteriseert, 
maken de critiek ernstig, lastig, zoo niet on
mogelijk, want zo beeft geen zin. Er is in de 
lange geschiedenis der bouwkunst slechts eene 
phase, welke met de onze overeenstemt: liet is 
die van Home in verval van Diocletian us tot 
Thcodosius (van 284 tot 395). 

Indien de staats- cn stadsarchitecten van Parijs 
bouwen, dan zijn ze geen uitgemaakte kunste
naars iu de diepste beteekenis van het woord en 
nog minder décorateurs. Wanneer men hunne 
werken bestudeert, is het gemakkelijk op te 
merken, dat zij hunne uitgevoerde werken niet 
vooraf in verbeelding gebracht hebben. 

De cene of andere met zorg en bevalligheid 
bewerkte teekening is dikwerf onbehagelijk en 
mislukt in uitvoering. De perspectief is eene kunst, 
niet ieder gegeven te begrijpen, doch waar men 
intusscben de uitwerking van behoort te voorzien. 

Hetgeen liet gemis aan zin tot versiering bij 
onze hedendaagsche architecten nog bewijst, liet 
zijn de onbeduidend, nietige proportion der bouw
kundige détails eu die der ornamenten, welke 
standvastig aan de gebouwen en moderne huizen 
toegepast worden. Het effect der perspectief 
wordt over het algemeen gemist. Het gezicht 
wordt vei ward, wanneer men langs de gevels 
gaat, naarmate de détails zich van het oogpunt 
verwijderen. Dat vindt geen plaats op eene meet
kundige teekening, waar het oog het geheid met 
zijne détails en ornamentatie omvat. De bouw
kundige versieringen der nieuwe monumenten, 
evenals die der huizen en stralen , zijn niet op 
de vereischte schaal bewerkt; op een afstand gaan 
ze verloren en bel is juist op een afstand, dat ze 
gezien moeten worden en hun effect voortb.cn- | 
gen. Nergens springt dit gebrek meer in 't oog, 
dan in de versieringen der publieke fonteinen, 
aan de steunsels der groote stad lantaarns , aan 
de kiosken der dagbladen enz. De architecten 
missen het vermogen, om hunne conception, in 
de open lucht aau straten en pleinen zich voor 
te stellen. De versiering, waarvan wij spreken, 
zou hoogstens voor particuliere tuinen , binnen 
plaatsen, kleine vertrekken enz. geëigend zijn. 

Zonder wetenschappelijke onderscheiding, zien 
wc onze bouwmeesters de stijlen met de zonder-
baarste , fantastische en smakelooste vormen ver
mengen in de samenstelling hunner werken , daar
door hebben ze de eenheid en vervolgens de harmo
nie er uit verbannen. Sedert de oprichting der bouw
kundige school, nu twee eeuwen geleden, doet zich 
behoefte aan verbetering gevoelen. Het tegenwoor
dig bestuur, in plaats van met wijsheid en voor
zichtigheid te handelen, beeft dat op eene over
ijlde wijze gedaan, door het goede te vernieti
gen en daarvoor niets beters in de plaats te stel
len. Het heeft de overleveringen vernietigd, iu 
stede die te bewaren. 

De zendingen naar Rome en de jaarlijksche 
bouwkundige wedstrijden openbaren van jaar tot 
jaar l o l verval dor studiën en de onmacht van 
het bestuur om het tc verhinderen. De laatste 
zendingen naar Rome van 1807, geven geen 
hoop zelfs op eeu middelmatige toekomst. De 
directie is overal beneden de taak, die ze tc ver
vullen beeft. De veranderingen, die Parijs nog 
moet ondergaan, zullen dus in denzelfden st i j l , 
zoo al niet middelmatiger, voortgezet worden. 

Wanneer men door Parijs wandelt en men ver
toeft bij het oude stadhuis, de Munt, de M i l i 
taire school, de keik der Invaliden, de Garde 
Meuble in den hof van den Louvre aan de Z. 0. 
vleugel van dat paleis en men vergelijkt dan de 
bouwkunst van die verscheidene monumenten met 
de moderne bouwwerken, zal het met luttel ge
voel voor het schoone, gemakkelijk zyn te vut

ten tot welken graad van verval we op dit oogen
blik zijn geraakt. 

Den 20""° Maart 1806 riep een redenaar van 
het Wetgevend Lichaam uit, dat in Frankrijk 
»dc zon der gedaehtenwcreld ten ondergang neigt 
cn dat we ons slechts in bare laatste stralen 
koesteren." 

K. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A De artesische put van bel krankzinnigen
gesticht te St.-Louis in Amerika, is nu tot op 
cene diepte van 3813 voet gebracht, doch levert 
voortdurend water dat eenigszins zout van smaak 
is. Om deze reden zal men niet dieper boren , 
doch het geboorde gat dat ongeveer 21 gulden 
per voet heeft gekost, tot op eene diepte van 
1200 voet weder vullen, zijnde alzoo ruim 55,000 
gulden zonder vrucht verwerkt. Op deze diepte 
van 1200 voet onder den grond heeft men zoet 
water aangetroffen. 

— A Het gemeentebestuur van Konigshütte 
heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor een school
gebouw. Het terrein is 160 voet lang cn 180 
voet diep en men heeft het voornemen hierop 
een gebouw van twee verdiepingen op le richten. 

De teekeningen met begrooting moeten reeds 
den 25 September a. s. zijn ingeleverd en de 
uitgeloofde prijzen bedragen 150, 100 en 50 
Thalcr. 

— A Voor eenigen tijd wees het Engelsche week
blad Punch op het nuttige, om eene velocipede 
te maken, waarvan eene geheele lamilie kan ge
bruik maken. 

Een werkman, Will iam Minkley, heeft op de
zen wenk in zijne ledige uren eene familie-velo-
cipede gemaakt, waarvan hij met zijne vrouw 
en 4 kinderen kan gebruik maken. Te Parijs 
is octrooi verleend voor eene nieuwe velocipede, 
die alle anderen zal verdringen ; deze heeft vijf 
wielen en de beweging wordt alleen door het 
gewicht der berijders veroorzaakt. 

— Tot liet leggen van een overzeeschen tele
graafkabel tusschen Duitschland en Noord-Amcrika 
is concessie verleend aan de heeren Oskar Rei-
chenbach, Dr. Adolph Lasard uit Berlijn, James 
Lystre , O'Beirne en J . George Cook uit Londen. 
De kabel zal gelegd worden van een nader tc 
bepalen punt aan de Duitsche Noordzeekust, tot 
de eene of andere plaats in Amerika, tusschen 
New-York en Boston. Aan de concessionarissen 
is de vrijheid gelaten , de lijn over Engeland en 
New-Fouiidlaiid te doen loopen, dan wel haar, 
geheel buiten vreemd grondgebied om, als een 
uitsluitend onderzeesche te leggen. 

— De ingenieurs der bruggen en wegen in 
België hebben aan den minister van openbare 
werken een ontwerp voorgesteld voor eene hang
brug over de Schelde, tusschen Antwerpen en 
liet Vlaamscbe hoofd. Die brug van ijzer zou 
eene lengte hebben van 300 meters. De hoogte 
der brug, van boven bet hoogste watergetij tot 
aan deu boog, zal 35 meters zijn, zoodat dc 
grootste schepen cr onder door zullen kunnen 
varen. 

— § Men bericht, dat eindelijk een der En
gelsche ontwerpen tot overspanning van den Gou
den Hoorn tc Konstantinopcl door eene ijzeren 
brug, in plaats van cene schipbrug , aangenomen 
is geworden. 

— § De tunnel van Brunei onder den Theems, 
die den SJa» Augustus 1843 geopend werd, werd 
den 21»t«'n Juli j l . gesloten, zoodat zij bijna zes 
cn twintig jaren als voetpad heeft gediend. Zij 
is voor 200.000 pd. st. (een derde van wat zij 
gekost heeft) gekocht geworden door de East 
London Hailway Company. Dc nieuwe weg on
der den Theems (Thames Subwuyj van Towcr-
bill naar Hermondsey (ontwerp van Barlow), aan
gevangen op den lOdcu Februari j l . , gaat snel 
vooruit, en za l , als alles goed gaat, binnen drie 
maanden voor het verkeer geopend zijn. Zijne 
kosten zullen beneden dc twintigduizend pond 
sterling blijven, dus beneden een dertigste van 
die der oude tunnel, waarvoor de werkzaam
heden werden begonnen in 1825. Physische cn 
geldelijke moeilijkheden deden de opening v o o r 

het verkeer vau deze achttien jaren uitstellen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De directie van de Noord-
Urubant-Duitsche Spoorwegmaatschappij heeft von 

den Minister van Binnenlandsche Zaken het be
richt ontvangen, dat de concessie voor den spoor
weg van Boxtel naar Wesel thans definitief is 
verleend. 

— De heer C. C. van llooff, benoemd tot hoofd
ingenieur bij den spoorweg Boxtel—Wezel, is op 
verzoek eervol ontslagen uit zijne tegenwoordige 
betrekking van ingenieur bij de maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen. In zijne plaats 
is tot ingenieur dier maatschappij en ter stand
plaats Venlo benoemd de heer H. van der K u n , 
thans adjunct-ingenieur bij meergemelde maat
schappij. 

Naar men verneemt zal de hcor Zclis, opziener 
over liet veilig verkeer der spoorwegdiensten, bij 
dc lijn Boxtel—Wezel geplaatst worden cn heeft 
hij voor zijne betrekking bedankt. 

's-Gravenhage. In den namiddag van den 
11 J e » dezer had aan de in aanbouw zijnde goede
renbergplaats op het stationsterrein van den Rijn
spoorweg cen treurig ongeval plaats. Men had 
namelijk een aanvang gemaakt met het stellen 
der kapspanten, en daartoe twee der trckbalken 
van p. m. 20 el lengte, ter wederzijde op de 
muren rustende, geplaatst. Over deze balken 
was een aantal platen gelegd, om als steiger tot 
het in elkander stellen der spanten te kunnen 
dienen. De balken zelve werden in het midden 
door klossen tegen stijlen gespijkerd , ondersteund. 
Toen men met het in elkander plaatsen van één 
der spanten een eind weegs gevorderd was, bleek 
de ondersteuning in het midden niet meer be
stand tegen de zich daarop bevindende belas
ting aan weiklieden en materieel, waarvan het 
gevolg was dat een der balken ('=/.,„) brak en 
10 a 12 werklieden cen wel niet hooge val de
den, doch door het mede vallende hout, meer of 
minder gevaarlijke kwetsuren bekwamen. Een 
hunner brak zijn been, cen tweede werd ernstig 
aan het hoofd gewond, een derde kneusde zijne 
lendenen eu nog 4 a 5 anderen, waaronder ook 
de onderbaas, bekwamen lichtere wonden en kneu
zingen. De opzichter stond tijdens dit ongeval 
oj) den muur cn werd door het vallende hout 
aan zijn been verwond. 

's-Gravenhage. De storm van Zondag 12 
dezer heeft zijne vernielende kracht in geen ge
ringe mate doen gevoelen bij den aanbouw van 
de locomotief-remise op het terrein van den Rijn
spoorweg alhier. 

Uit gebouw was in geraamte gereed, terwijl 
het dakwerk geheel was afgewerkt. Op de bc-
knpping stond eene zoogenaamde ventilatie-kap 
ter oppervlakte van p. ni. 280 vierk. ellen, in 
constructie één geheel uitmakende met de overige 
bekapping. Deze ventilatie-kap werd door den 
wind afgerukt, eenige ellen omhoog gelieven, 
waardoor zij hooger liggende deelen van het ge
bouw kon passeeren, zonder deze te beschadigen, 
en brak vervolgens iu het luchtruim doormidden, 
terwijl beide stukken ongeveer 100 ellen van 
hare oorspronkelijke plaats werden neergeworpen. 
De stukken lagen onderling p. m. 75 el van elk
ander, en waren overigens met gordingen en 
zinkbedekking geheel aanéén verbonden gebleven. 
Het eene stuk drong bij zijn' val op de hoogte van 
den vloer in de opzichterskeet en maaide als cen 
zwaard alles weg, wat zich daar bevond. Als een 
bewijs, dat hier aan cene bijna ongeloofelijke kracht 
moet gedacht worden, diene, dat een der eind-
spanten over de geheele lengte is doorgespleten, 
zijnde de eene helft met de bekapping wegge
waaid en de andere aan de overige bekapping 
verbonden gebleven. Dit spant had cene afme
ting van 8 bij 22 duim, lang 4.80 el. Verschei
dene spanten werden niettegenstaande de ijzeren 
stroppen en bouten, verbroken. Het geheele ge
wicht der kap bedraagt niet minder dan 8000 pd. 

Hoogst waarschijnlijk moet hier aan eene hoos 
worden gedacht. Gelukkig zijn hierbij verder 
geene persoonlijke ongelukken te betreuren. 

Maastricht. Door eene verkeerde manoeuvre 
van den wisselwachtcr aan het station van den 
Grand Central Beige alhier, is op den 9 J « n dezer 
eene locomotief met den van Hasselt aankomen
den trein in botsing gekomen, met het ongeluk
kig gevolg dat cen arbeider onder de machine 
geraakte en vrecselijke kwetsuren bekwam, waar
aan hij reeds is overleden. Dit is het tweede 
ongeval, dat men in korten tijd, aan het station 
van den Grand Central, te betreuren heeft. 

A l k m a a r . Met genoegen vermeldcu wi j , dat 
de heer A. J . van Prehn, eerstaanwezend inge
nieur bij den aanleg van de staatsspoorwegen 
alhier, dezer dageu werd verrast met een keurig 
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cadeau, hem dooi' het comité tot bevordering van. 
de tvoorxoegbelangen in ile Zaanstreek geschon
ken , nis blijk van erkenning vnn den grooten ijver 
en de volharding, waarmede liet ontwerp van de 
spoorwegrichting (met een centraal station in 
het Open Havenfront) te Amsterdam door hem is 
ter harte genomen. 

Het cadeau bestaat uit een sierlyk bewerkt 
zilveren theeservies, waarop de datum van 17 
Juli 1800 is gegraveerd, ter herinnering aan 
den dag, waarop dc richting vnn den Noord-
Ilollanilse.hcn staatsspoorweg tot wel werd ver
heven en waardoor de Zaanstreek zich eindelijk 
de verbinding niet hct Europeesche spoorwegnel 
op de doelmatigste wijze ziet verzekerd. 

Z a a n d a m . De exploitatie van den staats
spoorweg van Uitgeest naar Zaandam, door dc 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, is on
geveer op 1 November aanst. bepaald, waardoor 
dus een einde zal komen aan den lijdelijken toe
stand, waarin dat baanvak sinds ruim een jaar 
tijds verkeert. Kortelings heeft reeds vanwege 
die maatschappij eene opneming plaats gehad, 
om de nog ontbrekende sein- cn andere toestellen 
intijds gereed te hebben. 

M o e r d i j k . De in aanbouw zijnde spoorbrug 
over het Ilollandscli Hiep heeft door den storm 
dor laatste dagen eenigzins geleden aan het ijzer
werk van den eersten — en dc bcsteigcring van den 
tweeden pijler. Vijf machinerieën zijn door den 
storm van dc pijlers geslagen cn in dc diepte 
verdwenen. Acht menschen, die daarop aan het 
werk waren, hadden de noodvlag gehesclien, 
maar er kwam niemand opdagen om hen te 
redden. Zij zijn toen in een oud wrak bootje 
naar land gegaan en met veel krachtsinspanning 
behouden aan wal gekomen. 

Correspondentie. 

Den heer J . J. H . te G. Onder dankzegging 
voor de toegezonden artikels, moet de Hcdactie dc 
opname daarvan weigeren, daar zij den geest 
dier artikels, uit andere couranten overgenomen, 
niet beaamt. 

Advertentiën. 

AMBACHTSCHOOL 
T E 

R O T T E R D A M . 
Het Bestuur der Vereeniging DE AMBACHT

SCHOOL, gevestigd tc Rotterdam, noodigt B o u w 
k u n d i g e n , die voor de. betrekking vnn DIREC
TEUR bij die Inrichting in aanmerking wenschen 
tc komen, en volgens de wet op liet Middelbaar 
Onderwijs de bevoegdheid bezitten tot het geven 
van onderwijs in het Rechtlijnig Teeketien , om 
zich vóór 20 September a. s. met overlegging 
hunner stukken, schriftelijk te wenden tot den 
tweeden ondergeteekende. 

Aan deze betrekking is verbonden, behalve 
eene jaarwedde van f 1500, vrije woning, vrij 
gebruik van vuur cn licht en vergoeding van 
personeele en directe Gemeentebelasting. 

Het Bestuur voornoemd, 
L . PINCOFFS, Voorzitter. 
H. V A N DER LINDEN Dz. , Secretaris. 

Rotterdam, 26 Augustus 1860. 

Hij dc G e m e e n t e w e r k e n van R o t t e r d a m 
wordt verlangd : 

E E N E E R S T E OF J E U , 
op eene jaarwedde van ƒ 1 4 0 0 , — tut ƒ 1 8 0 0 , — . 

Voor deze betrekking kunnen in aanmerking 
komen ervaren personen in dc S t o o m - en a n 
dere w e r k t u i g k u n d e , terwijl ook op het bezit 
vnn B o u w k u n d i g e k e n n i s zal worden gelet. 

Belanghebbenden gelieven zich vóór den 25 de
zer maand met vrachtvrije brieven of in persoon, 
onder overlegging van aanbevelings-bewijzen, tc 
wenden tot den Directeur, don Hoer C. It. V A N 
DER T A K , aan het Timmerhuis aldaar, 

R O T T E R D A M , 9 September 1869. 

BOUWKUNDE. 
Een joncr mensch, 1'. t l . , onderscheidene jaren 

als B Ó U W O P Z I C H T E R werkzaam , waarvan 
hij de beste bewijsstukken kan overleggen , zag 
zich gaarne geplaatst; ook is hij genegen buieau-
werk tc verrichten 

Brieven franco onder N°. 54 bij L. V A N BAK
KENES & Co. te Amsterdam. 

CHARLES R E P & M M , 
C I V I E L I N G E N I E U R S , R o t t e r d a m . 

VentUatie-Kachels, 
Voor S c h o l e n , Z i e k e n z a l e n , B u r e a u x , 

S o c i ë t e i t e n cn in 't algemeen voor a l l e ver
t r e k k e n , waar zich vele personen tc gelijk ver-

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

Waterpan-, hoekmeet- cn andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , Dl G E N I E , H E N A A N L E G 

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

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n L e t t e r s , gegoten en gedreven, Z i n 
k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist., 
D a k r a m e n . C o n s o l e s , F a l b a h v s , B a l u s t e r s , 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n e n Graf -
teekens , A l o ë s , P a a r d e n k o p p e n en verder 
alle soorten van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gego l fd Z i n k voor V e r a n d a h ' s in alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n inet of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in alle soorten. 

TOESTELLEN. 
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & P O E N S G E N te Bussel dorj, 

voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met G A R A N T I E . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij G E B R ' . II. P O T , te Elshout a/d. Kinderdijk, 
b i j w i e r e e d » S O O r o e d e n g e m n a k t z i j n v a n v e r a c h t l l e n d c l e n g d e n 

t o t 1 0 3 A m n t . v t . 

cn tevens cene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

PORTLAND CEMENT. 
van dc 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 do Heeren JOS. STEINBACH & Co. te Ehrenfeld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o 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 Rotterdam. 

Oopie. 
De ondergeteekende verklaart volgaarne, dat de Cement van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 

tc Amöneburg bij Biebrich bij verschillende door hem gedane proefnemingen is gebleken, cene 
zeer goede C e m e n t s o o r t tc zijn. 

Bij den bouw der pijlers voor de brug over hct Ilollandseh Diep te Moerdijk, is genoemde Ce
ment dan ook tot heden bijna uitsluitend gebezigd, zoowel voor Ccmcntmortel als voor beton. Dc 
Ceinentmoi'tel werd zamengesteld uit 1 deel Cement en 2 doelen zand , dc beton bestond uil 1 deel 
Cement, 2 deelen zand cn 4 deelen betonstukken. Ruim 3 uren nadat zij bereid i s , blijft zoowel 
de mortel als de beton, nog tot verwerking geschikt, terwijl nu 24 uren de versteening niet min
der sterk i s , dan bij de hier te lande gebruikelijke Engclsche Cementen. 

Van het draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton , zijn ook verschillende proeven 
genomen , die allen zeer bevredigende U i t k o m s t e n hebben opgeleverd. 

MOERDIJK, 10 November 1808. 

(was get.) De Sectie-Ingenieur bij de Staalsspoonvee/en, 

B A K E . 
Gezien de eerst aanwezende Ingenieur, 

V A N D E N B E R G H . 

N B . Ook de volgende Heeren kunnen zich, wal de kwaliteit dezer Cementsoort aangaat, volko
men niet bovenstaand attest vereenigen, nis hebbende ook zij de overtuiging vim derzelvcr 
deugdelijkheid verkregen : 

I I . V O N E S S E N Amsterdam. 
A . V A N C I J Y l . K N I t l T R C . i l , S U u h - A n d i i t c c l Arnhem. 
V. W . V A N G K N Ü T J G z , 
G . 1. V A N G E N D T 
I I . A . D U K I E L S Delft. 
G , 1 ) K R O N D K & Z O O N 
G . C . K V E N W K I. S C H A K E L . . . . Dordrecht. 
S . I I . J U R G E N S 
J . V A N H E R N K T 
a J . S C H O T E I 
I ' . V E R H O E V E N , 
,1, V A N L I T H J r 's-Gravrtthr/qe. 
M O I I T O N & D E W I J S , 
E . S A R A B E R 
I I . C R A M E R Rotterdam. 

E . D E K K E R Rotterdam. 
W . V A N G O O R 

J . V A N H A A H E N 
J . K N K T E M A N N 
I I . A . L I K U W K N S 
I I . W K Y M A N S I . I G T E N B K R G . 
A . W K L S 
A . W 1 L I . K M . S E 
ü . D E L A N G E 

J . V E R K Ü Y I , O I I A K K K L A A R 
A . F . v . S E T K R S 
I I . H A A R 
.1. R E M M B K S W A A I Wassenaar. 
B . H K I N D K R S , S t u d s - A r c h i t e c t . Zwolle. 
H . I I . T R O O S T E R „ 

Soabart/ liij Middefb. 
yiiturdimjen. 
ïtissinuen. 
Vacht liy '* 
Wai/enhiifen. 

ïtoseh. 

B I J V O E G S E L 

D E 
B E H O O R E N D E B i l 

O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 18 September 1869. 

VERSLAG DER VERGADERING V A N HET KO
NINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 

GEHOUDEN TE DELFT OP DINSDAG 
DEN 14den SEPTEMBER 1869. 

Ten ongeveer 11 ure opent de vice-president, 
de heer G. J. G. Klerck, de vergadering en 
deelt daarbij mede, dat de president, benevens 
een paar raadsleden, verhinderd zijn dn vergade
ring bij te wonen. 

De notulen der Instituuts-vergadering vnn den 
10'1™ Juni 1809 worden ter sprake gebracht en 
tonder discussie goedgekeurd; daarna wordt me
dedeeling gedaan van de ontvangen giften nis 
van: Z. M . den Beschermheer, den Minister vun 
binnenlandsche znken , den raad van toezicht op 
de spoorwegdiensten, de maatschappij tot bevor
dering der bouwkunst, de afdeeling 's-Gravenhage 
dier maatschappij, hct departement Amsterdam 
der Nederlandsche maatschappij t o t bevordering 
van nijverheid, het natuurkundig genootschap te 
Groningen, den directeur der polytechnische 
school, the Institution of civil Engineers te Lon
den , der Sachsischèr Ingenieur-Verein , the Smith
sonian Institution te Washington, het honorair 
lid dr. G. Hagen, het raadslid II. de Bruijn, de 
leden J. G. van Gendt Jr. , J. C. P. Hotz en A. 
J. II. van der Toorn, de hoeren dr. L . Mulder 
te Arnhem en Jhr. J . A. Lijcklanifi a Nijeholt, 
te Bccsterzwaag. 

De ontvangen stukken liggen ter tafel ter be
zichtiging voor de leden. 

Vervolgens doet de vice-president mededeeling 
van het overlijden der leden G. G. van der Hoe
ven cn C. van der Sterr. Hij merkt op dc ver
diensten van den heer vau der Hoeven als lid 
van het instituut, hoe zeer en hoe aanhoudend 
de heer Van der Hoeven hiervoor is werkzaam 
geweest. Hij wijst op de hoeveelheid stukken 
door den overledene voor het Instituut bewerkt 
en deelt mede dat de laatste stukken niet meer 
door hem konden worden ingezonden, doch ont
vangen zijn van zijne nagelatenc betrekkingen. 

Daarna gedenkt de vice-president het afge
storven l id C. van der Sterr; hij wees op de 
mededeelingen in de Opmerker van 28 Augus
tus 1.1. doch vooral van 4 September 1.1., waar 
in 't kort het leven van den afgestorvene wordt 
geschetst en hulde wordt gebracht aan den ont
slapene. Hij stipt verder zijne verheven eigen
schappen aan , hoe de man door volharding cn 
eigen studie de wetenschap beoefende en voor 
haar leefde, wat een schat van waarnemingen 
vooral op meteorologisch gebied door hem zijn 
verkregen en hoezeer hij zich steeds beijverde 
tot mededeeling in het Instituut. Dc vice-presi
dent doet verder uitkomen dat het Instituut 
in de twee overledenen , twee der oudste en 
zeer verdienstelijke leden verliest, waarmede 
blijkbaar de vergadering instemde. 

Hierna wordt overgegaan tot de mededeeling 
van ingekomen stukken, zooals die in de 
Opmerker van 11 September I. 1. voorkomen; 
zooveel nuttig, worden die stukken voorgelezen. 

De vice-president wijst op de net bewerkte 
teekeningen van de brug over de Nieuwe Wete
ring nabij Zwolle, ingezonden door het lid K. II. 
van Brederode. 

Het honorair l id Dr. J. P. Delprat is op de 
vergadering tegenwoordig en draagt zijne mede
deeling voor over den wederstand van cilinders 
en ronde lichamen tegen samendrukking; zij is 
eigenlijk cene vergelijking van de formulcn om
trent dit onderwerp ontwikkeld door Dr. J . P . 
Delprat, opgenomen in dc notulen van den 11 Juni 
1863 en door Dr. E. Winkler in znn boek »Die 
Lehre von der Elasticitat und Fcstigkeit von 
Dr. E. Winkler, uitgegeven tc Praag in 1868. 

De heer Delprat vermeent aangetoond te heb
ben dat zijne formule tot practisch gebruik meer 
Waarde heeft, dan die van den heer Winkler om

dat de zijne vooruit bekende coëfficiënten bevat, 
terwijl dit niet het geval is met die van den 
heer Winkler. De formules zijn voor het overige 
tamelijk overeenstemmend; die vun den heer 
Winkler is echter voor een algeméén geval, ter
wijl die van den heer Delprat voor een meer 
bijzonder geval is opgesteld. 

De heer Delprat wijst ten slotte op eene mis
stelling, welke in zijno formule van 1863 voor
komt, en welke hij thans verbetert. 

Door het lid Jhr. J. R. T. Ortt wordt een hoogst 
belangrijk onderwerp ter sprake gebracht, name
lijk het verlichten des nachts der tonnen, welke 
de vaarwaters in zeeën en beiieden-iivieien be
palen , ten einde zoowel des nachts als des daags, 
zooveel mogelijk in de gelegenheid te zijn te kun
nen varen. 

Uit cen stuk, dat het lid Ortt voorleest, blijkt, 
dat hij deze zaak vroeger heeft ter sprake ge
bracht bij de Nederlandsche Maatschappij t o t o e " 
vordering van Nijverheid , inet het voorstel daar
over eene prijsvraag uit te schrijven , doch cen 
adviseur der maatschappij achtte dc zaak aan 
zooveel bezwaren onderhevig, dat de prijsvraag 
achterwege bleef; andermaal heeft zich het lid 
Ortt tot de maatschappij mot zijn voorstel ge
wend ; ditmaal raadpleegde men cen ander advi
seur en deze was de zaak zeer toegedaan , zoodat 
van wege de Ned. Maatschappij tot bevordering 
van Nijverheid eene prijsvraag over dat onderwerp 
is of zal worden uitgeschreven. 

De heer Ortt houdt zich overtuigd dat men 
binnen zeker getal jaren tot de oplossing van 
hot vraagstuk zal geraken , wellicht met behulp 
van den bestaanden stroom en het vasthechten 
eener schroef aan misschien glazen tonnen, waar
door deze eene draaionde beweging zouden ver
krijgen , welke wellicht dienstig zou kunnen zijn 
bij het voortbrengen van electrieke vonken, die 
de tonnen zouden kunnen verlichten. 

De glazen tonnen, zoo deze daartoe gebruikt 
kunnen worden, zullen tegen beschadiging bij het 
aanvaren moeten verzekerd zi jn, wellicht door 
zwaar ijzeren netwerk. 

De heer Ortt wenscht met de gedane mede
deeling , de aandacht op deze zaak nader te ves
tigen ; wanneer het vraagstuk practisch goed 
opgelost wordt, is het van het hoogste belang 
voor scheepvaart en handel. 

Na de mededeeling van het lid Ortt, waarop 
geen discussie volgt, vraagt het lid J. Boelen 
JBz. het woord en wijst op de tegenstrijdigheid, 
die volgens hem heerscht in de bepalingen voor 
het bevaren van hct Suez-kanaal, namelijk dat de 
loodsplichtigheid wordt aangegeven door zekere 
tonnenmaat der schepen, terwijl de betaling ge
schiedt volgens de diepte der schepen. 

Het raadslid W . C. H. Staring merkt op dat 
hij daar geen bezwaar in ziet, waarna hct lid 
Boelen zegt ook volstrekt niet over bezwaar ge
sproken te hebben, maar over eene tegenstrijdig
heid. 

Het lid Staring kan ook de tegenstrijdigheid 
niet toegeven, omdat loodsplichtigheid en beta
len twee verschillende zaken zijn, die op ver
schillende grondslagen kunnen steunen. 

Hct l id Boelen wijst er op dat op hct Noord-
Hollandsch-kanaal de loodsplichtigheid en de be
taling geschiedt volgens de diepgang der schepen 
en alzoo de tegenstrijdigheid daar niet bestaat. 

Hierna vraagt het raadslid Cohen Stuart het 
woord; hij doet eenige mededeelingen omtrent 
de teekeningen van bruggen, sluizen enz. en de 
kaarten, die door het Instituut ter bruikleen aan 
de Pol. school zijn gegeven, welke teekeningen 
en kaarten lieden ter bezichtiging der leden in 
eenige zalen en vestibulen zijn opgehangen; hij 
wijst op hct nut, dat deze stukken bij het onderwijs 
geven en herdenkt daarna met een enkel woord 
de vroegere Koninklijke Academie van Delft, schetst 
do overgang van deze tot Polytechnische school, 
meldt hiervan zeer in 't kort de algemeene in

richting en spreekt eenigzins meer breedvoerig 
over de verschillende cathegoriën van leerlingen , 
die van lint onderwijs gebruik makan, zooals 
over de leerlingen die zich toeleggen op de stu
diën voor: 

Civiel-Iiigenieur. 
Bouwkundig Ingenieur of architect. 
Werktuigkundig Ingenieur. 
Mijnen Ingenieur. 
Scheepsbouwkundig Ingenieur. 
Technoloog. 
Yker. 
Hij wijst er op dat nog steeds de meeste leer

lingen v mr civiel-ingenienr studcoren, dat er 
evenwel cene vermeerdering is gekomen in liet 
getal voor scheepbouwkundig ingenieur bestemd, 
doch dat vooral het getal voor technoloog in dit 
jaar zeer is toegenomen en thans reeds ongeveer 
'20 bedraagt. 

Het totaal getal leerlingen voor dit jaar is 
nog niet aan te geven, omdat nog niet alle, die 
het onderwijs zullen volgen, zich hebben laten 
inschrijven. 

Verleden jaar was het totaal getal ingeschre
ven nabij de ISO, waaronder echter eenige van 
do Indische inrichting, die zich alleen hebben 
laten inschrijven om lid te kunnen zijn van het 
Studenten corps. 

Daar het getal instituutsloden in deze verga
dering opgekomen 36 a 38 bedraagt, stelt het 
lid Cohen Stuart voor, om, ter bezichtiging der 
teekeningen en kaarten en ter kennisneming van 
de inrichting dor Pol. school en hare hulpmid-
len , zich te vertleelen in drie afdeelingen onder 
de leiding der leden Cohen Stuurt, F . J . van den 
Berg en N . H . Henket en dat ieder afdeeling 
met een afzonderlijk deel der inrichting zal be
ginnen. 

De vice-president brengt dit voorstel ter sprake 
en 't wordt door de vergadering aangenomen. 

Nu gaat men over tot de ballotage van voor
gestelde leden en het voorstellen van verschillende 
nieuwe leden. 

Thans is 't ongeveer half een en wordt beslo
ten pauze te houden. 

Om ongeveer half twee, begeven zich de ver
schillende afdeelingen met hun geleider aan de 
spits, en gedeeltelijk gesteund door de leden 
Morre en Reuvenkamp, naar verschillende deelen 
der Polytechnische school. 

Met orde en oplettendheid heeft iedere afdeeling 
al de teekeningen en kaarten van het Instituut 
van Ingenieurs, benevens de inrichting en de hulp
middelen der Polytechnische school, doorwandeld 
en bezichtigd. Men heeft zich daartoe moeten 
begeven naar de verschillende college zalen, de 
bibliotheek, dc sterrewacht, de modelzalen, de 
werkinrichting, de laboratoria, de technolo
gische en geologische verzamelingen, de inrich
ting tot boetseren, de zalen en kabinetten tot 
bewaring en gebruik der instrumenten, enz. In 
't algemeen wordt door de leden groote belang
stelling aan den dag gelegd. Menig l id gaf zijn 
voornemen te kennen nader meer en detail met 
de geheele inrichting te willen kennis maken. 

De heeren prof. Grothe, dr. Levoir, Lacomblé 
en Tetar van Elven hebben de leden zeer ver
plicht door inlichtingen, die elk hunner meer 
speciaal op zijn gebied gaf, namelijk in de me
chanische technologie, in de scheikundige techno
logie, in 't boetseren en handteekenen. 

Om' ruim half vier vercenigden zich de ver
schillende afdeelingen der leden in de Prinsen-
kamer, waar de leden zich vriendschappelijk nog 
eeu korten tijd onderhielden. 

Na dankzegging aan de leden geleiders en aan 
de leden Morre en Reuvekamp, eindigde de sa
menkomst iu de Prinsenkamer en vertrokken de 
leden, zoo ver dit was op tc merken, hoogst 
voldaan over het bezoek, aan de Polytechnische 
school gebracht. 

Uitgegeven te Arnhem bij 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. 
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DE OPMERKER. — Zaterdag 48 September 1869. 

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

Aankondigingen. 
Maandag, 20 Sept. 

Bnlnerwold, ten 11 ure, op het raadhuis : 
het bouwen van een woonhuis. 

Brie l le , ten 12 ure, in het logement van 
den heer Hartenroth: bet maken van eene bouw-
woning en schuur te Oostvoorne. 

Dordrecht, ten 12 ure, op het raadhuis: het 
herstellen en verbreeden van de ijzeren draai-
loopbrug, liggende over den mond van de Kalk-
haven te Dordrecht. 

'•-Maffe, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het maken van een afdak tegen een der ringmu
ren van het rijks-entrcpöt te Rotterdam , ten be
hoeve van het materieel van den rijkstelegraaf. 

Woensdag, 22 Sept. 
Oorredljk. door het polderbestuur van het 

6e en 7e Vcendistrict: het maken van twee 
nieuwe deuren, ten behoeve van de zoogenaamde 
Teijenssluis onder Terwispcl. 

Stolwijkerslnis, (bij Gouda), ten 11 ure , 
ten huize van C. F . van den Bergh: het buiten
gewoon opmaken cn begrinden van den liilwij-
kerweg in de gemeenten Haastrecht en Stol
wijk , uitmakende eene lengte van ongeveer 3652 
meters. 

Donderdag. 23 Sept. 
West-Terschelling , ten 11 ure, door 

Kerkvoogden der Herv. gemeente: eenige be
langrijke herstellingen aan het kerkgebouw. 

Vri jdag , 24 Sept. 
Middelburg, ten 10 ure, aan het prov. be

stuur: het maken van verdedigingswerken aan 
de oevers van de Calamiteusc polders Borssclen, 
Schouwen (district Flaauwers), Vlietc en Hoofd
plaat, met de levering van al de daartoe gevor
derde bouwstoffen en arbeidsloonen , in 4 per
ceelen. 

's-Hertogenbosch. ten 10% ure, aan het 
prov. bestuur: het bouwen van twee wachters
woningen bij de sluizen N , , s . 2 eu 4 der Zuid-
Willemsvaart, in de provincie Noordbrabant 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het vervangen van het nog overgebleven gedeelte, 
lang 149 meter, van het noorderpalenboofd van 
de haven te Blokzijl , door een met steen beklee-
den aarden dam. 

Arnhem, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
bet aanleggen van vier dwarskribben tot verbe
tering van het vaarwater der rivier de Usel in 
Gelderland, tusschen cle peilraaien Nos. X L I en 
XI,II boven den Boterboer en het met 26U M 1 

puin bestorten van de kribben N " 8 . I tot IX bo-

ven Deventer, tusschen de peilraaien LXII en 
LXII1. 

Zaterdag, 25 Sopt 
De L i e r , (bij Delft), ten 12 ure, door het 

gemeentebestuur: het bouwen van een school
gebouw met onderwijzerswoning cn raadkamer in 
de gemeente De Lier. 

Beetsterzwaag, ten 12 ure , in het ge
meentehuis : het in orde maken van den bestaan-
den weg, cnz. tot aardchaan en daarop leggen 
van een straatweg, in Terwispcl, ter lengte van 
3300 ellen, in één perceel. 

Loppersum, (Groningen), ten 4 ure, door 
het genreen te bestuur: het leggen van een grint
weg van Loppersum naar Wirduin, lang 3330 
ellen. 

Maandag, 27 Sept 
Terhorne, (Friesland), ten 11 ure, doorliet 

gemeentebestuur van Utingeraileel: het bouwen 
van eene nieuwe huizinge met schiphuis, enz. 
benevens het ophoogen van terrein, alles be
stemd tot een nieuw overzet over de Heerenzijl 
te Terkaple en onmiddelijk aan dat vaarwater 
gelagen. 

Finsterwold, ten 3 ure, op liet raadhuis: 
het leggen van een kunstweg op den zooge
naamde» kerk weg, ter lengte van 3082 meters, 
in één perceel. 

Dinsdag, 28 Sept. 
Helmond, ten 3 ure, door de Directie vau 

het gesticht van Liefdadigheid: het vergrooten 
van bovengenoemd gesticht, bestemd voor nrm-, 
weezen- en burgerscholen. 

Donderdag , 14 Oct. 
'•-Hage , ten 12 ure, aun het ministerie vnn 

binnenl. zaken: liet leveren en inhangen van 
geslagen ijzeren deinen, het leveren en plaatsen 
van windwerken en schuiven voor de schutslui
zen aan de monden van liet kanaal door Wal
cheren te Vlissingen en te Veere. 

Afloop van aanbestedingen. 

Haarlem, 24 Aug . : het vervaardigen van 
drie verdeel ingschotten in de kolcnbergplaats aan 
het Stoomtuig den L i j n d e n ; minste inschrijver 
was de beer J. Uuldcmond , tc Hillegom, voor 
/' 1998,89. Het werk is aan den minsten inschrij
ver gegund. 

Maastricht, 6 Sept. t eenige werken tot ver
betering van het vaarwater der rivier de Maas, 
order (Juyk en Mook, nabij het gehucht St. Agatha; 
minete inschrijver was de heer W. P. de Vries 
te Rossum, voor / 6774. 

Dordreoht, 6 Sept.: het stichten van een 
veerhuisje te Z wij m I recht; aangenomen door den 
heer N . Klaus, te Dordrecht, voor /' 798. 

Dordreoht, 6 Sept.: het herstellen cn ver
breeden van de ijzeren draai-loophrug, over de 
mond van de Kulkhaven ; minste inschrijvers wa
ren de heeren Penn en Bauduin , te Dordrecht, 
voor /' 1699. Het werk is niet gegund en wordt 
den 20 September 1869 herbesteed. 

'•-Hage, O Sept.: het bouwen eener wach
terswoning bij de brug van het Zederikkanaal, 
gemeente Meerkerk. Ingekomen 9 biljetten, als 
van de 1111. : 1'. A . v. Nugteren. te Vinnen , 
f 4480 ; J. Exnlto , te Gorinchem, / 3760; J. v. 
Dalen, te Noordeloos , f 3400; S. T. Sizoo, te 
Gorinchem, / '3323 ; II. Schippers, te Aineidc , 
/ ' 3287 ; J. Schoonenburg, te tiorinchein, / 3287 ; 
J. H . Nagelvoort, te Rossum, ƒ 3031; T. W. 
Wappeioin, tc Gorinchem, ƒ 2789. 

L e a r , 9 Sept.: het bouwen van eene direc
tie-keet , het uitgraven van alle fundecringon en 
liet opmetselen van genoemde fundecringon , al
les ten behoeve der opterichten Zwartoiibergsche 
Heetwortclsiiikerfahriek. De minste inschrijver 
was de heer J. Schippers, te Willemstad , voor 
/' 20,385 , nun wieu liet werk is gegund. 

Leeuwarden, 10 Sept. : liet leveren en 
stellen van meubelen, gas- en waterleidingen 
enz. ten behoeve van do rijks hoogere burger
school te Hcercnvceii. Aannemer is geworden 
de heer i. Juarsma, te Sneek, voor de som van 
f 14,150. 

Maarssen , 10 Sept.: liet bouwen van een 
nieuw schoolgebouw; de minste inschrijvers wa
ren dc heeren W. Zwaan en 1. Weuting, te 
Maarssen, voor / 17,200; aan wien het werk is 
gegund. 

Amsterdam, 13 Sept.: het innken van een 
loswal, met bijbehoorinde werken, aan den Bui
tensingel tegenover het station aldaar. Aange
nomen door den heer S. van der Kamp, tc Lei
den , voor f 4000. 

'•-Hage, 14 Sept.: het maken en leveren 
van een ijzeren lichtopstand, bestemd voor Dui-
veneiland, benoorden ingang Straal Ituli, alles 
met den aankleve van dien; ingekomen 11 bil
jetten , terwyl dc minste inschrijver was dn Ijzer
gieterij »de Prins van Oranje," te 's-Huge, 
voor f 2587. 

'•-Hage, 14 Sept.: het maken en stellen van 
een ijzer hek om het monument in het Willems
park. Minste inschrijvers waren de heeren D. N . 
Schretler & C o . , te Leiden, voor f 2560. 

Vierde jaargang. ï f t 39. Anno 1869. 

r ; — . V A N u A K K K N F S & C» te Amsterdam.- Boekdrukkerij van G. W . V A N DKII WIKL. 
Uitgegeven te AmHem bij D. A. T1I1KME. - Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES . 

DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&EnEURS, EABRIKAÏïTE , A A M E M E R S en WERKBAZEN. 

U i t g e g e v o n o n d e r r e d ; u ; t i t 5 v a n F . W . V A N O K N D T J G z . , 

met medewo, kin« van Dr. T. VAN D0K8BÜKUII, C. J. VAN DOORN, D. UROTITK, J. H. WIIJHAN, 1L LINSE, S. K. ff. UOORDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEIi eu anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
Dc abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat jrereiïeld 

iederen Zaterdag lnj i>. A . T S I I M I I : I« Arnhem ver
schijn!, bedraagt per drie maandenfroueoperpoatf 1.66. 
Hen abonneert zich voor een jaargang. Knkelr nonunen 
worden alken bij vooruitbe.stclliiig en tegen betaling van 
15 cents ]»cr c.\eii)j>l;tar afgeleverd. 

Zaterdag 25 September 1869. 

PRIJS DER ADVERTENTIËN. 
Vnu een tot vijf gewone regels ƒ 1.- eu voor eiken 

regel meer ƒ -.20. Groot* letters worden berekend naar 
dc roimtfl die zij beslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar ilcr courant 
heiaal,I. — Abbouncmciitoii voor 250 , 601) en 1000 
regels |icr jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

De Redactie hoopt eerlang de platte gronden 
met beschrijving van liet Ziekenhuis te Utrecht 
te kunnen verzenden. 

Omstandigheden| onafhankelijk van huren w i l , 
hebben haar belet aan dit voornemen vroeger 
gevolg tc geven. 

SCHOUWBURG TE ARNHEM. 

filet ccne plaat.) 

Dc hoofdstad van Gelderland verdient onder de 
steden , die zich in ccne snelle uitbreiding moch
ten verheugen , eene eerste plaats. Het kon niet 
missen of eene stad , die zoo uitmuntend gelogen 
is cn OJI hare omstreken trotsch mag zijn, moest 
zich ontwikkelen , zoodra zij van het keurslijf 
der vesting ontdaan was. Weigegoeden van alle 
oorden van Nederland en dc overzeesrhc bezit
tingen vestigden zich metterwoon in Arnhem , 
cn het noodzakelijk gevolg dier vermeerdering 
van bevolking was, dat bestaande inrichtingen 
spoedig bleken te klein te zijn cn vernieuwing 
vorderden. 

Het oude schouwburgloknnl in de Bakkerstraat 
bood voor het publiek gecne genoegzame ruimte 
aan en de geheele inrichting gaf aanleiding tot 
vele bemerkingen, zoodat er van vele kanten op 
dc noodzakelijkheid van den bouw van een nieuwen 
schouwburg werd gewezen. In den aanvang 
werden vele vruc.htelooze pogingen aangewend, 
om liet benoodigde kapitaal te bekomen , totdat 
in 1862 eene commissie met een meer bepaald 
plan optrad. Daar in vele steden over het bou
wen van een schouwburg gesproken wordt cn er vele 
redenen kunnen worden aangevoerd, om den bouw 
daarvan door dc gemeente te bestrijden, kan het 
wellicht van nut zijn dc wijze mede te deelen, 
waarop dc ijverige commissie te Arnhem te werk 
ging. 

Door haar werd in grooten getale een brief 
van den volgenden inhoud verspreid: 

«De voorloopigc commissie tot daarstclling van 
eenen nieuwen schouwburg te Arnhem veroor
looft zich , U een exemplaar te doen toekomen 
van dc Statuten, waarop de Schouwbiirg-vereeni-
ging zal gevestigd worden. 

«Het belang der daarstclling van eenen nieu
wen Schouwburg voor onze Gemeente behoeft 
geen breed betoog. 

»Is Arnhem een in den zomer voor velen uit
lokkend verblijf, in den winter ontbreekt nuttige 
openbare uitspanning te veel. Hierdoor vestigt 
menige vermogende familie zich te 's-llage of 
elders, welke anders met hare kapitalen onze 
neringdoende- en ambachtsstanden zoude bevoor
deeld hebben. 

«Bij het belang dat dc gemeente heeft, komt 
het belang van ieder beschaafd menscli, prijs-
stcllende op aangename en nuttige uitspanningen 
voor zich en dc zijnen. 

«De zaak is zonder groote opoffering voor par
ticulieren tot stand te brengen, doordien de ge
meenteraad zich verbonden heelt, de te vragen 
gelden, binnen vier en twintig jaren, terug te 
geven, zelfs niet belangrijke premiên voor de ge-
'ukkigen onder de aandeelhouders. 

.Ieder aandeelhouder heeft elk jaar één kans , 
dat ziju aandeel van ƒ 2 5 0 niet eene premie van 
f 250 uitloot; één kans, dat het met eene pre
mie van f 100 cn vijf kansen, dat het met eene 
premie van f 50 uitloot. 

«Men kan dus op voordeelen rekenen, en de 
minst gelukkigen der aandeelhouders hebben geene 
andere opoffering gedaan , clan deze , dat zij de 
renten van hun kapitaal gedurende één of meer 
jaren hebben gemist, en deze dus als eene ge
ringe contributie voor den nieuwen schouwburg 
hebben bijgedragen. 

«Tegen deze mogelijke opoffering staat over: 
(behalve het tot stuud brengen cener nuttige 
zaak) het verkrijgen van niet onbelangrijke voor
deelen ten aanzien van liet verkrijgen van vaste 
zitplaatsen in den schouwburg, en wat de schen
kers van giften betreft, buitendien van vermin
dering van entreegeld bij elke voorstelling. 

• Keu cn ander is uit de statuten te zien. 
«Wij behoeven de hulp van den gegoeden 

stand der maatschappij; allen hebben belang bij 
dc zaak. 

„Wij zullen de eer hebben, ons in persoon bij 
u te vervoegen, ten einde u beleefdelijk een 
exemplaar der statuten ter onderteekening en deel
neming aan tc bieden." 

Dc voorloopigc commissie tot daarstelling 
van eenen nieuwen schouwburg te Arnhem. 

W . S. V A N D E N B E R O I I V A N IIliINEN00R.il. 
F . W . L . V A N E C K . 
J. L . V A N T O L L . 
M . W K I M A I I T E N C A T E . 

Arnhem, 
den 13 Oct. 1862. 

De statuten waren van den volgenden inhoud: 

Statuten voor eene te Arnhem 
op tc richten Schouwburg-
vereeniging. 
Art. i . 

De vereeniging is gevestigd te Arnhem onder 
den naam van schouwburg-vereeniging te Arnhem. 

Art . 2. 
Leden dezer vereeniging zijn zi j , die, bij het 

o n d e i t e e k e i i e u dezer statuten, zich verbinden tot 
het nemen van één of meer aandeden van f 250, 
of tot bet doen van giften van ƒ 1 0 0 0 , / 500 of 
ƒ 250. De leden dezer vereeniging verbinden 
zich alleen naar aanleiding van het besluit van 
den Raad der gemeente Arnhem van den 2<lcn 
October 1861, n". 543, en op voorwaarde dat 
daaraan door de gemeente uitvoering gegeven 
worde, in het bijzonder wat betreft de teruggave 
der gelden, waarvoor deelgenomen i s , met de 
daarvoor toegezegde premiën. 

Art. 3. 
Het doel der vereeniging is het daarstellen van 

eenen schouwburg, op gemeentegrond te Arn
hem , en wel op het Koningsplein, met meubi
lair en décoratief, en zulks voor en ten behoeve 
dier gemeente, en het voeren van het beheer 
daarover, zoolang de daarvoor te besteden gel
den , ten bedrage van zoodanige som uls in het 
volgende artikel is vastgesteld, niet door de ge
meente zijn terug betaald. 

Art. 4. 
De vereeniging zal werken met een kapitaal, 

hetwelk de som van f 130,000 niet zal mogen 
le boven gaan; te verdeden in aandeden van 
f 250 cn zoo mogelijk in giften van f 1000 
/•500 cn ƒ 2 5 0 . 

Art. 5. 
Overeenkomstig het in art. 2 aangehaald raads

besluit zullen door de gemeente Arnhem jaarlijks, 
aan tc vangen niet het eerste jaar na de inge
bruikstelling van den schouwburg, tweeëntwin
tig aandeden (geene giften) op de volgende wijze 
afgelost worden, als: 
een aandeel met eene premie van ƒ250 dus f 500. 

« » » « « » » 100 » » 350. 
vijf aandcelen» » » » » 50 » » 1500. 
vijftien aandeden zonder premie » » « 3750. 

/•6100. 
Zullende met deze aflossing (voor zooveel noo

dig) 24 achtereenvolgende jaren worden voortge
gaan , cn in het laatste jaar, indien liet kapitaal 
f 130,000 zal bcloopen, zes aandeden in de plaats 
van vijftien, zonder premie worden afgelost, en 
aan het laatst uitkomend aandeel eene premie 
van / 600 worden toegekend. Indien het kapi
taal der aandeden minder dan /' 130,001) mocht 
bedragen, zal de hiervoor aangewezen uitloting 
alleen over bet daarvoor vereischte aantal jaren 
plaats vinden, doch in elk geval zal aan het 
laatst uitkomend aandeel eene premie van /' 600 
worden toegekend. 

Art . 6. 
Ieder houder van een aandeel of van aandce

len heeft, tijdens den duur der vereeniging, on
verminderd de verplichting tot betaling van en
tree-gelden , bij elke voorstelling, van welken 
aard ook, het recht om, met uitsluiting van an
deren, van eene bepaalde zitplaats of van be
paalde zitplaatsen telkens voor één jaar gebruik 
te maken, in voege als volgt: 

de houder van een aandeel heeft recht op één 
plaats van den 2deu rang, 

de houder van twee aandeden heeft recht op 
twee plaatsen van den 2den rang of op één van 
den b'vii rang, ter zijner keuze, 

de houder van drie aandeden heeft recht op 
twee plaatsen van den l»tcn rang of op drie van 
den 2'leu rang, ter zijner keuze, 

De houder van vier aandeelen heeft recht op 
drie plaatsen van den l.tcu rang of op vier plaat
sen van den 2de» rang, ter zijner keuze, 

de houder van acht aandeelen heeft recht op 
vijf plaatsen van den l»t»a rang of zes plaatsen 
van den 2dcu rang, ter zijner kouze. 

Voorrecht op meer dan vijf plaatsen van den 
lsteu of zes plaatsen van den 2deu rang kan aan 
geen aandeelhouder verleend worden. 

Ter bekoming dezer plaatsen wordt elk jaar 
tusschen de aandeelhouders geloot, en kiest elk, 
naar volgorde van het door hem getrokken num
mer, de plaatsen, welke hij voor het tijdvak van 
een jaar verlangt. 

Art. 7. 
Zij, welke giften doen, hebben het recht, om 

voor den geheelen duur der vereeniging, met 
uitsluiting van anderen, van eene bepaalde zit
plaats of van bepaalde zitplaatsen gebruik te ma
ken, bij elke voorstelling, van welken aard ook, 
tegen betaling van het halve entreegeld, invoege 
als volgt: 
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De schenker van ƒ 250 heeft recht op één 
plaats van den 2den rang. 

De schenker van / 500 heeft recht op twee 
plaatsen van den 2 Jcn rang of op één plaats van 
den lstcn rang, ter zijner keuze. 

De schenker van ƒ 1 0 0 0 heeft recht op titer 
plaatsen van den 2dea rang of op drie plaatsen 
van den lsteu rang, ter zijner keuze. 

De schenker van ƒ 2000 heeft recht op acht 
plaatsen van den 2dcn rang of op zee plaatsen 
van den lrtcn rang, ter zijner keuze. 

Ter bekoming dezer plaatsen loten de schen
kers onderling, alvorens eenige loting van aan
deelhouders heeft plaats gehad, en wijst elk, 
naar volgorde van hot door hem getrokken num
mer , de plaats of plaatsen aan, welke hij voor 
den geheelcn duur der vereeniging verlangt. 

De schenkers zijn bevoegd, dc door hen op de 
plaatsen verkregen rechten over te dragen. 

Ar t . 8. 
Het bedrag der giften en anndeelen wordt ge

stort op kwitantiën van Directeuren cn in han
den van een hunner, en wel twintig percent 
terstond na de eerste benoeming van directeuren, 
en het overige in termijnen van niet meer dan 
twintig percent, op door de directie te bepalen 
tijdstippen, en minstens éénc maand te voren 
door brieven en aankondiging in de Arnhrmsche 
Courant bekend gemaakt, naarmate de voort
gang van den bouw des schouwburgs dit zal ver-
eischen. 

Bij dc betaling van den laatsten termijn wordt 
het bewijs van aandeel of lidmaatschap der ver
eeniging afgegeven, tegen intrekking der ver
leende kwitantiën. 

Art . 0. 
De overdracht van aandeelen of van het l id

maatschap geschiedt door eene schriftelijke ver
klaring van den eigenaar cn den verkrijger aan 
directeuren over te leggen, waarvan door een 
der directeuren aanteekening zal gedaan worden, 
zoowel op het bewijs van aandeel als in een 
daartoe bestemd register. 

Bij anderen eigendoms-overgang worden de aan
deden op voldoend bewijs, ter beoordeding van 
directeuren, op de voormelde wijze op naam van 
den nieuwen eigenaar overgeschreven. 

Ar t . 10. 
De vereeniging wordt beheerd door vijf direc

teuren, waarvan drie door de leden der veree
niging, uit hun midden in eene jaarlijksche al
gemeene vergadering met gesloten briefjes en bij 
volstrekte meerderheid van stemmen, en twee 
door het gemeentebestuur van Arnhem worden 
gekozen. 

De twee laatsten behoeven geen leden der ver
eeniging te zijn. 

De directeuren verdeden onderling hunne 
werkzaamheden. 

Aan de functie van directeur is geene schade
loosstelling verbonden ; zij zullen steeds den vrijen 
toegang tot den schouwburg hebben. 

Bij de voorstellingen zal zoo mogelijk altijd een 
der directeuren tegenwoordig zijn , ten welk einde 
eene speciale loge ten hunnen gebruike zal wor
den gehouden , terwijl ook in het lokaal van den 
schouwburg steeds cene kamer ter hunner be
schikking zal staan. 

Art . 11. 
De door de leden der vereeniging benoemde 

directeuren worden voor den tijd van 3 jaren 
gekozen. Jaarlijks treedt één hunner af; zij zijn 
herkiesbaar. Dc eerste aftreding wordt door het 
lot geregeld. 

Art . 12. 
Directeuren vei tegenwoordigen gezamenlijk de 

vereeniging in alle handelingen naar buiten, cn 
verbinden haar door die handelingen in elk 
opzicht: 

Zij doen jaarlijks op de algemeene vergadering 
aan de leden der vereeniging rekening en ver
antwoording van hun beheer. 

Deze rekening zal acht dagen vóór dc verga
dering, in eender lokalen van den schouwburg, 
voor aandeelhouders ter visie worden gelegd. 

Zij beleggen eene vergadering van aandeelhou
ders, telkens wanneer zij dit noodig achten. 

Zij zijn verplicht te zorgen dat de schouwburg 
en hetgeen daartoe behoort, behoorlijk tegen 
brandschade verzekerd worde. 

Art . 13. 
Jaarlijks zal in do maand Mei eene algemeene 

vergadering worden belegd, waartoe dc leden der 
vereeniging acht dagen te voren, hij briefjes en 
door eene advertentie in de Arnheumchc Courant 
worden opgeroepen, met vermelding der onder
werpen, welke behandeld zullen worden. 

Elk lid der vereeniging, hetwelk eenig voor
stel heeft te doen, dat hot in de algemeene verga
dering een onderwerp van beraadslaging wenscht 
te laten uitmaken, is verplicht, dit vóór den 
20sten Apr i l schriftelijk aan de directie op te 
geven. 

Art. 14. 
Directeuren beleggen verder oene algemeene 

vergadering zoo dikwerf leden, welke aantooncn 
gezamenlijk een kapitaal van ƒ 5000 te verte
genwoordigen of wel de gemeente Arnhem dit 
verlangen. 

De oproeping geschiedt alsdan op dc wijze, 
zooals in het voorgaande artikel is omschreven. 

Art. 15. 
Elk aandeel of gift van ƒ 250 geeft het recht 

tot het uitbrengen van ééne stem ; 
Elke gift van ƒ 500 tot het uitbrengen van 

twee stemmen; 
Elke gift van ƒ 1000 of meer tot het uitbren

gen van drie stemmen ; 
Geen aandeelhouder mag voor zich zeiven meer 

dan drie stemmen uitbrengen, hoe groot het ge
tal zijner aandeden zij. 

Art. 16. 
De kosten vnn onderhoud en instandhouding 

van het gebouw zullen uitsluitend gevonden wor
den uit de opbrengst, waaruit mede de belastin
gen, de kosten van assurantie, bezoldiging der 
beambten, de kosten van aanvulling en verbete
ring van decoratie! en meubilair en alle verdere 
kosten zullen gekweten worden. 

Art. 17. 
De vereeniging zal niet bevoegd zijn, eenige 

geldleening aan te gaan ; ook zal hot haar, uit den 
aard der zaak , verboden zijn eenige der aan de ge
meente toebehoorendo roerende goederen, zich in 
het aan de gemeente toebehoorend gebouw be
vindende, te verkoopen. 

Art. 18. 
De gemeente Arnhem is bevoegd ten allen tijde 

alle aandeden a pari af te lossen, echter on
der eerbiediging der bij art. 6 cn 7 toegekende 
rechten. 

Art. 19. 
De duur der vereeniging wordt vastgesteld op 

30 jaren, welke gerekend worden aan te vangen 
met den dag, waarop voor het eerst directeuren 
benoemd zijn. De gemeente Arnhem treedt even
wel in het directe beheer van den schouwburg 
met het daartoe behoorende, zoodr.i alle aandee
len door haar zullen zijn afgelost. 

Art. 20. 
Geen besluit tot wijziging der statuten of ont

binding der vereeniging zal genomen worden 
zonder goedkeuring van den Gemeenteraad, en 
verder niet anders, dan met eene meerderheid 
van y , der aanwezige stemgerechtigde deelheb
bers, die daartoe, minstens veertien dagen te 
voren, bij oproepingsbrief, waarin het voorstel 
tot wijziging of ontbinding moet vermeld zijn, 
tot eene algemeene vergadering zullen worden 
bijeengeroepen. 

Van deze bijeenroeping zal bovendien, ten 
minste acht dagen te voren, in de Arnhemsciic 
Courant bij advertentie melding worden gemaakt, 
met de enkele kennisgeving, dat in de vergade
ring over eene wijziging der statuten of eene 
ontbinding zal worden beraadslaagd. 

Het bepaalde bij artikel 5, 6 cn 7 zal nimmer 
gewijzigd mogen worden, indien slechts een aan
deelhouder zich daartegen verzet. 

Art . 21. 
Wanneer dc voorloopige commissie, tot daar-

stelling van den schouwburg, de inschrijvingen 
gesloten zal hebben, waartoe de bevoegdheid 
haar wordt toegekend, belegt zij eene algemeene 
vergadering der leden van de vereeniging, ter 
verkiezing van drie directeuren , aan welke, in 
vereeniging met de twee door den Raad te be
noemen Directeuren, de uitvoering der tot de 
vereeniging vereischte werken, cn de verder bij 
deze statuten hun opgedragen bemoeiingen, 
worden opgedragen, onder bevoegdheid, zich 
gedurende het bouwen door deskundigen tc laten 
bijstaan. 

In weerwil van dc volhardende pogingen der 
commissie mocht het haar niet gelukken het be
noodigdc kapitaal van ƒ 1 3 0 . 0 0 0 bijeen te bren
gen ; de gemeenteraad kwam haar te hulp en 
blijkens besluit der vergadering vun 0 Juni 1803 
zou de gemeente eene bijdrage van hoogstens 
ƒ20.000 geven, als vóór 1 November daaraanvol
gende voor minstens ƒ 80.000 was ingeschreven. 
Door dezen krachtigen steun zug de commissie 
zich in staat gesteld de benoodigde fondsen door 

inschrijving te bekomen en het maatschappelijk 
kapitaal was als volgt samengesteld : 

407 aandeden ad ƒ 2 5 0 . . . . ƒ 1 0 1 . 7 5 0 
giften vi n verschillende schenkers. » 8.250 
bijdrage van de g e m e e n t e . . . » 20.000 

S C H O U W B U R G T E A R N H E M 
F. W. V A N G L t N D T J . G z A R C H I T E C T . 

Te zamen ƒ 1 3 0 . 0 0 0 
De geheele kosten van den bouw met inbegrip 

van ameublement, decoratief, kosten van toe
zicht cn alle verdere uitgaven voor oprichting 
der vereeniging als anderszins, hebben ƒ134.800 
bedragen en het tekort van ƒ 4.800 werd bij goed
gunstige beschikking van den Raad uit de ge
meentekas betaald. 

In het najaar van 1803 werd rnij in mijne 
toenmalige betrekking van gemeente-architect, 
het maken van een ontwerp voor een schouw
burg opgedragen; in dezen arbeid werd ik door 
mijnen geachten vriend, de gemeente-architect 
W. C. van der Wacijen Pieterssen te 's-Graven
hage, met rand en daad bijgestaan en vele nut
tige wenken werden mij door dien bouwmeester 
gegeven, waarvoor ik hem bij deze openlijk mijn 
dank betuig. 

Het Koningsplein werd door de gemeente als 
bouwterrein aangewezen, waardoor men het voor
deel had, dat de schouwburg geheel vrijstond 
en niet door belendende panden ingesloten werd. 

In bet voorjaar van 1804 werd het graafwerk 
onderhanden genomen en den 28s'eu J l c ; lg(j4 
had de aanbesteding van den ophouw plaats, die 
aan den minsten inschrijver C. Bosman te Arn
hem voor ƒ77.777 gegund werd. De tijdruimte, 
die den aannemer was toegestaan, om het ge
bouw glas- cn waterdicht op te leveren, was 
niet te ruim gesteld en de werkzaamheden on
dervonden eene belangrijke vertraging, doordien 
het bouwterrein door eene oude en aangevulde 
gracht doorsneden werd, die tot op ruim vijf 
ellen onder den beganen grond uitgegraven, met 
damplanken afgcheid en met zand aangevuld 
moest worden. Er werd alles in het werk ge
steld om de fundecringen te voltooien, en op den 
l»teu Augustus 1804 werd de eerste steen van 
het opgaande werk door baron van Pallandt van 
Westervoort, burgemeester van Arnhem, met de 
noodige plechtigheid gelegd. 

Toen het werk zooverre gevorderd was cn 
de moeielijkheden van het bouwterrein overwon
nen waren, kon het werk met spoed voortgezet 
worden en op den 24'"» December 1804, of in 
minder dan 5 maanden, kon het gebouw water
en glasdicht opgeleverd worden. De teekeningen 
voor de aftimmering der zaal, die onder de be
steding niet begrepen was, waren tijdens den 
bouw in gereedheid gebracht en deze werkzaam
heden werden aan den heer C. Bosman voor
noemd bij onderhanilsche overeenkomst voor dc 
som van ƒ 1 5 , 4 0 0 gegund. 

De zaal met plafond en devantures, zoo ook het 
groote gordijn, zijn door den heer Joh. Stortebe-
ker te 's-Gravenhage en de decoration door den 
heer A . Uraux te Amsterdam geschilderd. De 
gaskronen werden in de fabriek van den heer 
Scholte te Amsterdam en de stalles en stoelen 
in de Anna- Paulowna- fabriek van Gebroeders 
llorrix te 's-Gravenhage gemaakt. 

Wanneer men het geheele bedrag der kosten 
ad ƒ134 ,800 vermindert met de uitgaven voor 
oprichting, toezicht, gasaanleg met toestellen, 
ameublement, decoratief, enz., dan blijft cr eene 
som van ongoveer 111 mille over als kostende 
prijs voor den bouw en het geheel afwerken vau 
den schouwburg met inbegrip vun de betimme
ring voor het tooneel en het geheel afverven 
van zaal cn plafond. 

De teekening geeft eene afbeelding van den 
voorgevel, drie dwars- en eene langsdoorsnede, 
benevens drie platte gronden, die hieronder na
der omschreven worden. 

Het plan van den beganen grond is ter hoogte 
van den beneden couloir genomen, zoodat de 
inrichting der zitplaatsen en de lokalen onder 
hel tooneel daarop zijn aangegeven: 

vestibule, 
wachtkamer, 
bureaulist, 
overdekte in r id , 
rookkamer, 
kasten voor tooneelkijkers, enz. 
portaal of toegang voor den bulfcthouder, 
keuken van idem, 
waterplaatsen ter buitenzijde, 
trap voor 3 J t en 4 J e rang, 
trap voor stalles, baignoires cn parket, 
trap voor 1 * cn % i c rang, 
couloir, 

6. 
«. 
d. 
e. 
f-
<)• 
h. 

DOORSNEDE OVER D E LIJN A B. V O O R C E V E L DOORS NEDE OVER DE LIJN C. 7J 

DOORSNEDE OVER OE LIJN E F. 

k. 
I. 
in. 
n. •sak 

i 'chuul 1 4 0 0 . 
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o. privaten, 
ji. 16 stuks baignoires , 
q. zitplaatsen voor parket en stalles , 
)•. toegangen voor idem, 
s. loges g r i l l e s , 
t. noodtrappen bij brand, enz. 
w. orkest, 
t>. ruimte onder bet tooneel, 
va. bergplaats voor decoratief, 
x. bureau voor bet bespreken van plaatsen, 
y. keuken concierge, 
z. bergplaats, 
aa. gang, 
bb. woonkamer concierge, 
cc. toegang tooneelistcn, 
dd. trap naar bet tooneel, 
ee. gang. 
/'/'. gashouder, 
gg.stemkamer muziekanten. 

Op hot plan van den eersten rang vinden wij : 
0 . foyer, 
6. ten-assen, 
c. vestibule, 
d. trappen, 
e. kasten, 
/'. privaten, 
g. couloir, 
h. '20 loges, 
1. loges d'avant-scène, 
k. noodtrappen, 
l. tooneel, 
m. bergplaats voor decoratief, 
n. bergplaats voor accessoires, 
o. trap naar bergplaatsen, enz. 
p. kamer van den regisseur, 
</. hellend vlak voor het inbrengen van deco

ratief, paarden, enz. 
r . foyer der artisten, 
s. kast, 
t. trap der tooneclisten, 
u. kleedkamers. 
Het plan van den tweeden rang vordert geene 

nadere omschrijving, daar de doorgesneden lo
kalen ter voorzijde met die van den l , l ( " rang 
overeenstemmen ; wat het tooneel aangaat, vindt 
men op deze verdieping 3 kleedkamers (u) en 
één grootere (1), terwijl de ruimte p voor het 
schilderen en herstellen van decoratief dient. 

Hoven de foyer heeft men eene koffiekamer 
voor de bezoekers van den en 4 J '» rang en ter 
wederzijden daarvan een lokaal, dat tot bibliotheek 
en andere doeleinden kan worden ingericht. 

Dc eerste voorstelling in dezen schouwburg, 
die ongeveer 750 zitplaatsen telt, had den 
!) November 1865 plaats. 

F . W. van Gendt JGz. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING V A N 
VOORWERPEN VÓÓR DE HUISHOUDING 

EN HET BEDRIJF VAN DEN HAND
W E R K S M A N . AMSTERDAM 1809. 

Zoo staat er op den catalogus der internationale 
tentoonstelling, die op dit oogenblik te Amster
dam gehouden wordt, met groote letters ge
drukt. 

Na tal van advertentiën (70 pagina vooruit en 
53 pagina achteraan * 123 pagina advertentiën 
tegen 170 pagina eigenlijken catalogus) volgt met 
kleine letters het reglement. 

Is die kleine letter soms gekozen in de hoop, 
dat men het niet lezen za l , en daardoor niet zal 
zien hoe weinig men zich aan dat reglement 
hield? 

Ik weet het niet. Dat zij, die het reglement 
maakten, cr zich al of niet aan houden, is hun 
zaak. Maar dat zij, die dc tentoonstelling regel
den, zich niet hielden aan/tcf doel, waarmede de 
gansche zaak was op touw gezet, aan het doel 
met groote letters door hen zelf op den omslag 
vermeld, «Tentoonstelling van voorwerpen voor 
dc huishouding en het bedrijf van den Hand
werksman", dat is erger. Daardoor wordt de 
geheele zaak in gevaar gebracht. Daardoor is 
de geheele tentoonstelling »a failure" geworden. 

Niet dat men er geen alleraardigste coup d'oeil 
heeft I 

Niet dat de zaken smakeloos geschikt zouden 
zijn! Niet dat er door de inzenders voor de 
étalage hunner inzendingen niet veel is gedaan! 
Bg vorige tentoonstellingen vergeleken, is daarin 
zelfs veel verbetering en vooruitgang op te 
merken I 

Hetgeen men in het Palcis van Volksvlijt bij
eenbracht, maakt eenn alleraardigste cn amu
sante kei-mis uit voor fatsoenlijke lieden, zonder 
poiïertjeslucht en valschc straatmuziek! 

Eene tentoonstelling van voorwerpen voor de 
huishouding en het bedrijf van den handwerks
man, is hot evenwel niet. 

Eene tentoonstelling van industrie is hct ook 
niet! En daarom is het »a failure", is het op 
eene kermis neer gekomen! 

Men achtc dit oordeel niet te hard! Ik zal 
voor dat oordeel de gionden mcdedeelen en trach
ten tc bewijzen, dat hct niet tc hard is. Ziet 
men hoe gevoelig de regelingscommissie is over 
het oordeel in de drukpers over de tentoonstel
ling uitgesproken (incident Gosschalk op de ver
gadering voor volksvoordrachten), dan is er eene 
zeer vaste overtuiging noodig, om het bovenstaand 
ongunstig oordeel uit te sproken. Ik wil dus 
gaarne zeggen, dat ik aan niemand der heeren 
van het hoofdbestuur, noch van de regelingscom
missie, persoonlijk de schuld geef van wat ik 
meen, dat af te keuren is. 

Aan den anderen kant wil i k , nu die ongun
stige mceuing mijne overtuiging i s , ook niet na
laten die uit te spreken, daar het een karakter
trek van ons Hollanders is, om, zoodra cr in ons 
land iets plaats heeft, dat eenigszins meer bijzon
der is dan wat daar gewoonlijk voorvalt, elkan
der te roemen en tc prijzen, mcenende, dat wij 
voor ons kleine landje al veel hebben gedaan, 
zoo wij iets dragelijks tot stand brengen! Af
keurend oordeel in dat koor van onderlinge aan
bidding gehoord, wordt op afgunst, op persona
liteit, op ik weet al niet welke leelijke dingen 
geschoven! Noch afgunst, noch personaliteit, 
noch welke drijfveeren ook, bewegen mij tot het 
bekend maken van mijn oordeel, dan deze drijf
veer alleen, dat liet bij zooveel prijzende stem
men ook plicht is, als men uit overtuiging af
keuren moet, niet te zwijgen. 

En nu ter zake. 
Hct doel der tentoonstelling was het bijeen

brengen van hetgeen de handwerksman in den 
meest algemeenen zin gebruikt voor zijne dage-
lijkschc behoeften, en van datgeen wat hij ge
bruikt tot uitoefening van zijn bedrijf. 

Wat is bijeengebracht? — Vele zaken voor 
den handwerksman, doch tevens menigte vnn 
voorwerpen voor de meer met oardsche goede
ren bedeelden. Dit is zoo duidelijk en voor ieder, 
die de tentoonstelling bezoekt, klaar, dat ook 
zonder het aanhalen van alle voorbeelden, wei
nigen dit beweren zullen tegenspreken. 

Marmeren schoorsteenmantels, zooals nooit in 
eenige woning van een handwerksman zullen ge
plaatst worden , en gelukkig dit niet behoeven, om 
daarvan eene voor hem comfortable en doelma
tige woning te maken ; standbeelden , fonteinen 
tuinsieraden, alleen voor meergegoeden en som
migen zelfs alléén voor groote grondbezitters ge
schikt; ziedaar, onder anderen, zaken, die niet 
in de eerste klasse voor »woning" in algemeenen 
zin enz. van den «werkman" te huis behooren. 

En de volgende klassen? Daarin is het nog 
veel erger. 

Daar is nog veel meer wat niet, wat nooit 
voor den handwerksman dient, noch voor zijne 
huishouding, noch voor zijn bedrijf. 

Ik wijs op inzendingen van kostbare toiletar
tikelen en parfumcriën, meubels , als: eettafels 
met uitschuifbladen van f 75 en hooger; wasch-
tafels van / 33; koffiekannen van f 20 ; bouw-
doozen van f 7 ; kostbare poppen ; waterketels 
van f 45; thceemmers van f 5 en hooger, mat
ten van ƒ 8.50 ; was en waskaarsen; gepolijste 
briefdekkers; brandkasten ; kuilers; kunstdraai-
werk , waar snuisterijen f 25 en meer kosten. 

Bij ééne inzending ecuigc meubels van wit 
hout cn verder een groot aantal luxe-meubelen, 
waarbij o. a. cen tafelbak van ƒ 5 0 ; baltoiletten 
cn andere damesjaponnen van hoogen prijs ; hee
ren fantaisic-hoeden van /' 2.50 cu hooger, ook 
een paar Hongaarschc chacots, corsettcn en cor
sages ; allerlei fijne hocrenlaarzen van f 8 en 
ƒ 9 cn dames laarsjes van f 0.25, enz. enz. 

Tal van likeuren, suikerwerk, verduurzaamde 
zalm , cn andere kostbare levensmiddelen; einde
lijk stoomwerktuigen, of die door stoom alleen 
gedreven kunnen worden. 

Ik heb mij beijverd, om niet datgene op te 
noemen, wat voor dit of dat bedrijf nuttig of 
noodig kon zijn, b. v. kookmachines van 40Tbr. 
en hooger voor koks. 

Daarom ook keur ik jachtgeweren niet af, als 
dienstig voor broodjagers , maar wel allerlei dure 
jachtcostumes. 

Alles in detail op tc noemen .of aan tc wijzen, 
zou tot niets leiden en tc veel ruimte inne
men. Die enkele staaltjes bij het doorbladeren van 
den catalogus cn doorloopen der tentoonstelling 

verzameld, mogen volstaan tot bewijs van hct 
boven aangevoerde. 

Ik heb in 't publick eenvoudig weg hooren be
weren, dat zij, die meenden, dat er zaken geëx
poseerd waren, die niet behoorden tot hct be
drijf of de huishouding van den handwerksman, 
het doel, waarmede zij tentoongesteld waren , 
niet begrepen. 

Met de boven aangehnalde zaken voor oogen, 
behoor ik dan tot hen , die daar niets van be
grijpen en die wel zouden wenschen, dat het 
werd uitgelegd, hoe dc genoemde zaken aan het 
doel der tentoonstelling beantwoorden. 

Wat is het gevolg van dat afwijken van hct 
plan en doel der tentoonstelling? Want dat toch 
is geschied. 

Naar mij voorkomt dit: dat voor den hand
werksman, die komt om te zien en te leeren, de 
vergelijking tusschen de verschillende zaken, die 
binnen zijn bereik vallen, zeer moeielijk, zoo niet 
onmogelijk is. Men laat zijne aandacht door het 
zooveel mooiere zoo licht aftrekken van het meer 
eenvoudige en weinig schitterende. 

De uitroepingen, die men van de groepen werk
lieden of hunne vrouwen hoort bij de luxe-zaken, 
en het stilzwijgend voorbij loopen der onder hun 
bereik vallende zaken, bewijzen dit maar te al veel, 
evenals dc plaatsen, waar men hen in grooter 
of kleiner getal bij voorkeur ziet stilstaan cn elk
ander verdringen. 

Door het toelaten van zooveel zaken, die er 
niet te huis behooren, heeft men het nut, dat 
de eenvoudige aan het opschrift cn den naam 
der tentoonstelling beantwoordende voorwerpen 
konden opleveren, veel benadeeld. 

Waar niets bijzonder moois en schittei ends 
wordt geëxposeerd, laat men bovendien de zaken 
aan hun lot over. De tentoonstelling in het bijgebouw 
althans, waar nuttige voorwerpen tezien waren, 
heeft in den tegenwoordigen toestand veel van een 
uitdragerswinkel, waar alles dooreen staat, en 
op het uiterlijk der zaken niet gelet wordt. 

Op een' drukken dag was daar dan ook slechts 
één bezoeker te vinden. 

Een bezwaar, ontstaande uit dat toelaten van 
zooveel luxc-zaken, die er niet behooren, is , dat 
de tentoonstelling bezocht wordt door véél nieuws
gierigen, maar zij, voor wie dc zaak werd op 
touw gezet, komen er in veel tc kleinen getale. 

En geen wonder! De prijs is of ƒ 1 , of f 0.50, 
of 0.25, behalve voor die werklieden, die van 
bazen en patroons bewijzen krijgen, waardoor zij 
in de gelegenheid zijn voor veel lager entree 
toegelaten te worden. Maar zoovelcn, die op 
eigen wieken drijven! Groentenverkoopcrs en 
verkoopsters, cn zij allen, die in 't klein hun be
drijf uitoefenen en eigen zaken doen en geen pa
troons hebben, om er cen bricfjo van te krijgen, 
zij zijn uitgesloten door de hooge entree. 

Neen, had men de zank gehouden en bepaald 
tot wat zij moet zijn, dai zouden zooveel onkos
ten, die nu gemaakt moesten worden, onnoodig 
geweest zijn; dan had men met de luxe-artike
len voor hoogere standen, ook de luxe-bezoekers, 
die uit enkele nieuwsgierigheid kwamen, uitge
sloten, terwijl alleen zij, die waarachtige belang
stelling bezaten, zouden gekomen zijn. Door de 
entree in den regel op f 0.05 en /*0.10, en bij 
uitzondering eens een' enkelen dag op f 0.25 of 
f 0.50 te bepalen, had men aan het groote pu
blick van handwerkslieden en lieden uit dc daar
aan verwante standen gelegenheid gegeven, de 
tentoonstelling tc bezoeken en er hun voordeel 
mede te doen. Men had dan ook bij de schik
king der voorwerpen meer in het oog kunnen 
houden dc verstandelijke bevattelijkheid van de 
bezoekers, voor wie men exposeerde, en daardoor 
die zoodanig kunnen inrichten, dat de vergelij
king der gelijksoortige zaken en hunne prijzen 
gemakkelijk kon geschieden. Dit nu te doen, is, 
zelfs voor den meer ontwikkelden cn meer aan 
Let zien van tentoonstellingen gewenden bezoe
ker onmogelijk, daar alles wel bevallig, maar 
door elkaar geschikt is. 

Men had dan, wanneer niet voor de groote 
kosten op alle mogelijke wijzen geld gemaakt 
moest worden, een catalogus gegeven die, zon
der zooveel advertentiën, waarvan velen al we
der alleen voor de bezoekers uit hoogere standen 
bestemd, — goedkooper geweest zon zijn dan 
ƒ 0 . 5 0 , een prijs veel te noo* voor een catalogus 
van eene tentoonstelling in hoofdzaak voor hand
werkslieden bestemd. 

Men had dan de voor de rijkere Amsterdam
mers en vreemdelingen zoo aangename inrichting 
van het voorplein, die men mij verhaalde, dat 
f 40.000 kostte, kunnen achterwege latent 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 25 September 1869. 

Vandalisme zal men uitroepen, want het is er 
zoo aardig, zoo amusant. Eilicve vergeet niet, 
dat de tentoonstelling niet werd aangelegd voor 
uw amusement, maar voor liet nut van den 
handwerksman 1 Waar, behalve in het bijgebouw, 
vindt gij op dat voorplein iets, dnt tot zijn bedrijf 
of zijne huishouding nuttig is? 

Van het model arbeiderswoning zal ik, na al 
wat daarover geschreven i s , maar zwijgen 1 

Wat men ook zeggen moge, door do uitbreiding, 
aan de tentoonstelling gegeven, door het toela
ten van luxe-artikelen voor de hoogere standen, 
heeft men grooterc kosten moeten maken; aan 
die kosten moest door bijzaken, feesten, enz. 
zooveel doenlijk tc gemoet gekomen worden; aan 
die internationale tentoonstelling werd daardoor 
een omvang gegeven, niet geëvenredigd aan de 
zaken, die eigenlijk alleen geëxposeerd moesten 
worden; — en ziedaar, nu eenmaal op dat hel
lend vlak, werd het uitsluitend belang van- en 
het nuttig zijn voor den werkman nicer en meer 
als hoofdzaak uit het oog verloren, cn mag men 
dankbaar zijn, dat het nog als bijzaak bleef be
staan. 

Ik las wat men aanvoerde: waar men minder 
mooie, maar nuttige zaken exposeerde, kon men 
de luxe-artikelen van dcnzelfdcn inzender, die 
wilde toonen, dat hij ook mooiere zaken had, 
niet weigeren! — Waarom niet? Het klemmende 
van dit argument zie ik niet i n ! Want hij , die 
exposeerde, wist op welke tentoonstelling hij in
zond. 

Bovendien op deze wijze redenccrende, ziet men 
voorbij, dat men daardoor hoogst onbillijk wordt 
jegens hen, die voornamelijk niets anders dan 
mooiere zaken hadden ten toon te stellen. — Zij 
waren uitgesloten door het doel, door het pro
gramma meenden zi j ; — maar nu zien z i j , dat 
als zij maar ééne zaak hadden ingezonden, be
antwoordende aan het doel ol reglement, zij vele 
andere zaken, nu door hunne concurrenten alleen 
ingezonden, ook hadden kunnen ten toon stellen. — 
Zoo worden zij , die het ernstig met het doel 
opnemen, de dupe der historie. 

Is er ook tegenover den bezoeker uit den hand-
werkstand niet iets hards, — om geen ander 
woord te bezigen, — in gelegen, dat men op 
eene tentoonstelling van zaken voor hem, allerlei 
plaatst, dat hij niet bereiken en verkrijgen kan? 

Nog een ander nadeel was van dat alles het 
gevolg. 

Men heeft zich niet aan het Reglement, dat 
men zelf had vastgesteld, kunnen houden! 

«Art. 3 c. De prijs en détail u contant moet, 
voor zoover dc voorwerpen daarvoor vatbaar zijn 
in de daarvoor bestemde kolom E der invullings-
1 ijst duidelijk zijn ingevuld." 

Staan België en Frankrijk b. v. grootendecls 
boven deze wet? Art . 4 zegt: »De regelings
commissie behoudt zich het recht voor , om voor
werpen tc weigeren, die niet aan het doel, in 
art. 1 van het reglement uitgedrukt, beantwoor
den, of afkomstig van inzenders, die niet vol
daan hebben aan do bepalingen van dit reglement." 

Wat is volgens art. 1 het doel? 
«Voorwerpen voor de huishouding cn het be

drijf van den handwerksman." 
Dat alles behoeft geen nadere toelichting, dat 

alles spreekt duidelijk genoeg voor zich zelf! 
Wat nut heeft het voor dc huishouding of het 

bedrijf van den handwerksman, dat men in Am
sterdam in een Kiosk, binnen eene afgesloten 
ruimte voor f 0,10 Wecncr bier van Drelicr kan 
bekomen, tenzij dan dat zoo straks op de hoeken 
der volkrijkste buurten winkels verrijzen, waar 
dit bij voortduring, — ook zonder het betalen 
van entree — ook na de sluiting der tentoon
stelling het geval worde! 

Waarom niet de bepaling uit het vroegere regle
ment behouden, dat dc rcgclings-coinmissie niet 
alleen de ter tentoonstelling aanwezige voorwerpen 
maar ook meerdere van dezelfde soort tegen den 
daarvoor aangewezen prijs, gedurende den tijd 
der tentoonstelling, kan ontbieden? 

Waarom bovenal niet, behalve de vermelding 
in den catalogus, ook de prijs op de voorwerpen 
zelf vermeld? 

B. v. de vergelijking van glaswerk, aardewerk 
en kleine voorwerpen zou daardoor veel gemak
kelijker zijn gemaakt. 

Mocht iemand mecnen, dat ik door bovenstaande 
opmerkingen, het vele goede der tentoonstelling 
voorbijzie, hij zou zich vergissen. 

Veel wetenswaardige cn belangrijke zaken zijn 
ingezonden, cn het is mij aangenaam te kunnen 

constateeren, dat vele der belangrijke inzendingen 
uit Nederland afkomstig zijn, zoonis de inzen
ders vandaar zich ook het incest aan het regle
ment hebben gehouden. 

Vele doelmatige en goedkoopn zaken zijn daar
door meer bekend geworden. — Juist om die 
belangrijke inzendingen bejammerde ik te meer, 
dat door vele bijzaken hel hoofddoel min of meer, 
op den achtergrond gelaakte, en die inzendingen 
in de massa verdwijnen! 

Gelukkig, dat het heil van de werklieden niet 
aan dat der tentoonstelling verbonden is! — Ge
lukkig dat het daarvan niet afhankelijk is 1 — 
Gelukkig, dat het onderdeel der arbciders-quaestie, 
die door dc tentoonstelling behandeld wordt, niet 
den eersten rang bekleedt onder de quaestie's, 
die men pleegt samen te vatten onder dc collec
tieve benaming »arbcidcrs-quacstie." 

De cischen van voldoend onderwijs, overeen 
te brengen met die der handwerksstanden, waar 
de disponibele krachten zoodra mogelijk moeten 
medewerken tot instandhouding van het huis
gezin ? 

Dc wijze van betaling van den handwerksman 
cn fabriekarbeider zóó in tc richten, dat hij, die 
het beste werkt, ook het beste loon ontvangt? 
dat allen bij het welzijn van den patroon of dei-
zaak geïnteresseerd zijn, zoodat zij, als de ver
diensten door hun toedoen cn meerdere vlijt en 
oplettendheid toenemen, ook hunne inkomsten 
zien stijgen? 

Ziedaar quaestie's van nog meer belang, dan 
de quaestie, waiir voor het verdiende geld het 
beste, het meeste, het doelmatigste ter voor
ziening in de behoeften kan verkregen worden. 

Gelukkig, dat ook zonder tentoonstellingen en 
al den tijd roovende bemoeienissen, daaraan ver
bonden, elk, die het wél meent met zijne mede-
mensclien in stilte zijne denkkrachten aan de op
lossing dier vraagstukken , van zóó groot belang 
kan wijden, en trachten ook langs dien meer ne-
derigen en stillen weg, de oplossing daarvan te 
bevorderen! — Dat is de eenige troost als men 
ziet, dat zóóveel kostelijke inspanning van krach
ten , zóó kleine vruchten oplevert! 

Advertentiëo. 

B O U W T E R R E I N . 
Bouwterreinen van elke verlangde grootte en 

voor den prijs van 3 tot 8 gulden per vier
kanten meter tc koop aan en bij den Stadssingel, 
in het verlengde der Maliebaan, tc UlrcclU. Deze 
terreinen zijn voor den bouw van V I L L A ' S aan 
den Singel en van HUIZEN aan de bestaande en 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect A L B . 
N I J L A N D , Kromme Nieuwcgr.icht tc Utrecht. 

CHARLES BEMÏ & BIEMIT, 
C I V I E L - I N G E N I E U R S , R o t t e r d a m . 

Ventilatie-Kachels, 
Voor S c h o l e n , Z i e k e n z a l e n , B u r e a u x , 

S o c i ë t e i t e n en in 't algemeen voor a l l e ver 
t r e k k e n , waar zich vele personen te gelijk vcr-
cenigen. 

PORTLAND CEMENT 
vnn dc Heeren DIJCKERHOFF ft ZONEN te 
Biehrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STEINI1ACH & O . tc Ehrcn-
fcld bij AcH.cn; S T E E N E N d i t o d i t o van dc 
Heeren VILLEItOY & BOSCH te Meltlach aan do 
Sao»-; 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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder dc vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

Dc ondergeteekende, gomeente-architcctte Zwolle, 
verklaart bij dezen , dat hij gedurende geruimen 
tijd de P o r t l a n d - C e m e n t uit de fabriek van 
Biehrich, firma DIJCKERHOFF ft Z O N E N , heeft 
doen gebruiken , cn niet anders dan zeer tevreden 
kan zijn over do resultaten daarmede verkregen, 
zoodat hij dan ook dat materiaal voor zeer veel 
doeleinden gerust durft aanbevelen. 

y.wolle, 10 September 1808. 
(was get.) B . H K I N D K K S . 

T O E S T E L L E N 

voor v e r w a r m i n g met 
h e e t w a t e r 

(middelbare drukking) 

i n v e r b i n d i n g m e t l u c h t v e r v e r s c h i n g . 

A H L en POENSGEN te Dnsseldorf, 
leveren deze toestellen met giwranlic; sedert 15 
April 1865 werden deze in onderstaande gebou
wen geplaatst: 

1, School cu pensionaatgebouw vau het Ursuliiu:r Kloos
ter te Doren. 

2. llau-Gcwerkeschulc tc Hildcshcim. 
!t. Gymnasium ,, „ 
4. Centrale Jongensschool „ 
5. Polytechnische school tc Aken. 
fi. Kickenhuis tc Schwelm. 
7. idem „ Horde. 
8. Kou. postgchouw te Ellierfcld. 
9. „ idem H Bannen. 

10. „ land gerechtsgebouw tc Dusscldorf. 
11. Raadhuis te Keulen. 
12. Groot Aquarium tc Herlijn. 
IS. Gezclschnpsloknnl „Erholung" tc Elhcrfcld. 
14. idem van het „Verein" te Dusscldorf. 
15. Tapijtfahrick der 1I.H. Pcnseler eu Zoon teLnnchurg. 
16. Fabriek der H . H . W. liocddinghaus & Co. tc El

hcrfcld. 
17. Kantoren der Kon. spoorwegdirectie tc Elhcrfcld. 
18. 1 troogtocslel voor den kruidiuoleu der Ilcercn Hans, 

Schilfer eu Bruch tc Schlcidcn. 
19. Mouteest der II.1I. Krnul cu Wilkcning tc Hiuiovcr. 
20. Directie getrouw der Maatsch. Phoenix te Laar b/ 

Kuhrort. 
21/24. Vier winkelhuizen tc Hauovcr, Hagen , Dusscldorf 

Hagen. 
25/44. Twintig woonhuizen in Duren, Elberfeld , Dusscl 

dorf, Duiken, Kculeu, Ruhrort, Hagcnhof, Aken. 
45/49. Vijf oranjcricn te Jlunu, Dusscldorf, Elberfeld. 
50/53. Vier Itad-iurichtiiigcn. 

Onder aanbeveling bij Heeren architecten en 
bouwhecren, verklaren de ondergeteekenden zich 
bereid opgaven van kosten te berekenen voor 
allo gebouwen, waarvan hun eene teekening 
wordt toegezonden. 

A H L en POENSGEN te Dnsseldorf. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T I E , 

bij « E B B » . II. P O T , te Elshout ad. Kinderdijk, 
bij wie r c c d M 500 roeden gcinnakt zijn van verachlllende lengten 

tot 103 Ainst. vt. 
en tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BFJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 25 September 1869. 

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

Het hoftheater te Dresden is don 21^" dezer 
afgebrand. 

— § Gedurende het eerste kwartaal van dit 
jaar was de gemiddelde dagelijksche vooruitgang 
van de tunnel door den Mont-Cenis ongeveer 4 
mijl. Volgens dien maatstaf zou hot werk 
in Februari 1871 voltooid kunnen zijn. Maar 
vermoedelijk zal men op zwarigheden stuiten met 
het water aan dc zijde van Bardoniièchc, daar, 
ten gevolge van eene flauwere helling, het water 
niet meer door de zwaartekracht zal wegvloeien. 

—• § Ofschoon de uitkomsten op de Britsch-
lndische spoorwegen de verwachtingen verre over
treffen, zijn toch nog de winsten laag. Aanvan
kelijk werd cr twijfel gekoesterd , of de inlanders 
de spoorwegen zouden waardceren. De waarheid 
i s , dat in het afgeloopen dienstjaar [30 April 
1868 — 1 Mei 1809] het publiek vrijwillig zes 
millioen ponden sterling heeft betaald, om het 
voordeel te genieten personen en goederen door 
stoomkracht te doen vervoeren ; cr zijn per spoor 
vervoerd geworden drie millioen tonnen goederen 
en zestien millioen reizigers. De groote staat
huishoudkundige en financier Wilson , die naar 
Indië gezonden werd, om den toestand der geld
middelen tc verbeteren, rekende in 1860 in zijn 
eerste budget de bruto-inkomstcn op iets meer 
dan een half millioen pond sterling en de netto-
opbrengst op iets meer dan een kwart millioen. 
Dat half millioen bruto is nu gestegen tot bijna 
zes millioen cn dat kwart millioen netto tot tus
schen de twee cn drie millioen , dat is tc zeggen, 
binnen tien jaren is de toeneming geweest tus
schen het tien- en elfvoud. Toch berekent men, 
dat de East India Railway 4 1 / , percent zal be
talen, de Great Indian Peninsula 3 percent, de 
Madras Railway 3 percent en de andere lijnen 
van 1 tot 2 percent. Wel schijnt er geen twij
fel te bestaan, dat eenige lijnen eenmaal dc volle 
5 percent zullen betalen en den Staat ontslaan 
van de verplichting tot rentebetaling over meer 
dan de helft van het aanlegknpitaal, maar dit 
zal nog eenigen tijd duren. (Men houde dit in 
het oog bij den aanleg van Nederlandsch-Indische 
banen en make ze toch vooral eenvoudig en goed
koop, eveneens de kanalen. Dc leus moet niet 
zgn, gelijk van Napoleon III, de Indische spoor
weg-maatschappij en den heer Dc Bruyn : faire 
grand I maar: faire petit IJ 

— § Dc Bridgeport (Connecticut) Iron Works 
zijn aannemers geworden van het maken van ver
scheidene groote ketels voor de Wood Distilling 
Company, tot bereiding van terpentijn. Laatst
genoemde maatschappij heeft verscheidene duizen-
de acres (1 acre = 0,4 II A . of bunder) hosch 
in Noord-Carolina gekocht cn terpentijnfabricken 
opgericht, die in goeden gang zijn. De houts
kool wordt gezegd een onwaardeerbaar product 
der distillatie van het hout te zijn. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Z. M. heeft vergund aan den 

heer T. F . Lemirc, ingenicur-vcrilicateur van het 
kadaster in dc 3 d 0 divisie te Utrecht, het aanne
men en dragen der ondersclieidingsteekenen van 
ridder der orde van den Rooden Adelaar 4de k l . , 
hem door Z. M . den Koning van Pruisen ge
schonken. 

— Aan den heer J. B. Zelis i s , op zijn ver
zoek, eervol ontslag verleend als spoorwegop
ziener en in zijne plaats is tot die betrekking 
benoemd de heer D. Storm, thans opzichter bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen. 

Brielle. Als bewys hoe hoog de wetenschap 
bij het hoogheemraadschap van den Lande van 
Voorne staat aangeschreven, dient dc wijze, waarop 
dezer dagen sollicitanten zijn opgeroepen voor de 
betrekking van Fabriek van dat hoogheemraad
schap. 

De vercischten zijn landmeten cn kennis van 
het maken van sluis-, dijk-, rijs- en oeverwerken 
cn de liclooning aan die betrekking verbonden 
bedraagt jaarlijks ƒ 300, zegge driehonderd gulden! 

— Naar aanleiding van bet Koninklijk besluit 
van 26 Augustus 1. I., waarbij de benoeming 
van L . II. Wesselius tot opzichter der gemeente
werken van Oostellingerwerf werd vernietigd, 
zal weldra tot vervulling vnn die betrekking 
worden overgegaan. 

en. 
Aankondigingen. 

Maandag, 27 Sept. 

Terhorne , (Friesland), ten 11 ure , door het 
gemeentebestuur van Utingeradeel: het bouwen 
van eene nieuwe huizinge met schiphuis, enz. 
benevens liet ophoogen van terrein, alles be
stemd tot een nieuw overzet over de Hecrcnzijl 
te Terkaple en onmiddelijk aan dat vaarwater 
gelegen. 

Finsterwold, ten 3 ure, op het raadhuis: 
het leggen van een kunstweg op den zoogc-
naamden kerk weg, ter lengte van 3082 meters, 
in één perceel. 

Dragten , bij W . O. van der Meer: dc her
bouw der afgebrande boerenhuizing, onder Oos-
termeer. 

Dinsdag, 28 Sept. 
Oude Ade, (gemeente Akemade), ten 11 ure, 

bij .1. Hakker: het bouwen van twee rolbruggen 
en het maken van eenige landhekken, afrasterin
gen , enz. in den ontworpen rijweg door de Boek
horst te Zevehuizcn. 

Helmond , ten 3 ure, door dc Directie van 
hot gesticht van Liefdadigheid: het vergrooten 
van bovengenoemd gesticht, bestemd voor arm-, 
weezen- en burgerscholen. 

Woensdag, 29 Sept. 
Amsterdam , ten 11 ure, door de directie 

der Marine: de levering van ijzer, in staven cn 
platen. 

Willemsoord , ten 11 ure, door dc di
rectie der Marine: het maken van cene ijzeren 
overdekkingskap over het ramstorenschip Prins 
Hendrik der Nederlanden. 

Donderdag, 30 Sept. 
Ooevorden , ten 12 ure, op het raadhuis : 

het bouwen eener school en onderwijzerswoning 
te Stecnwijksmoer, met bijlevering van mate
rialen. 

Haarlem, ten 21/, ure, aan het prov. bc-
bestuur: het maken van stroobeplanting op de 
Hors van het eiland Vlieland. 

Vri jdag , 1 Oot. 
Arnhem , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

het weder opbouwen der afgebrande sluisknechts-
woning en zooveel noodig herstellen van de schot-
balkenlouds, bij de schutsluis te St. Andrics, in 
de provincie Gelderland. 

Groningen, ten 12 ure, aan het prov. be
stuur: het uitvoeren van eenige werkzaamheden 
aan het terrein , behoorende bij de rijks hoogere 
burgerschcol te Groningen. 

Zwolle, ten 12 ure, uan het prov. bestuur: 
het aanleggen van twee dwarskribben, bijhoorend 
beslagwcrk en bleeslaag, langs den linkeroever 
van dc rivier den IJsel, boven Veessen, tusschen 
de pcilraaien 82 en 83. 

Donderdag , 14 Oct. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het leveren en inhangen van 
geslagen ijzeren deuren, het leveren en plaatsen 
van windwerken en schuiven voor de schutslui
zen aan de monden van het kanaal door Wal 
cheren te Vlissingen en te Veere. 

Afloop van aanbestedingen. 

's-Hertogenbosoh, 10 Sept.: l o . het her
stellen en voorzien van beschadigde kannalboor-
den der Zuid-Willemsvaart j aangenomen door 
A. van der Leede, te Bokhoven, voor f 78G9 ; 2o. 
het opbreken en met keien bestraten van ccn 
gedeelte der bestaande grintbaan en klinkerbe
strating van de keibestrating te Tilburg tot 86 
meters ten noorden de brug over de nieuwe Lcij, 
in de richting op Ililvarenbeck, ter lengte van 
1800 meters, aangenomen door A . Schellekens, 
te Vught, voor f 6363 , 3o. het maken der aarde-
baan en kunstwerken , met het deels met klin
kers bestraten van weg van het veerhuis bij de 
Maas tc Oeffeit, door Haps en St. Hubert en dc 
peel over Oosteren en Volkel , tot aan den 
provincialen klinkerweg te Uilen, ter gezamen
lijke lengte van 25,809 meters , in twee perceelen; 
De minste inschrijvers waren voor het le. perc. 
A. Verschure , te Dreumel, voor ƒ 39,280 ; en 
voor het 2e. perc. J. Hoelhikeii , te Hedel, voor 
f 57,885 ; massa van deze 2 perc, dezelfde, voor 
f 101,885. 

Dinteloord, 13 Sept.: het doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan dc gebouwen 
cn getimmerten van negen bouwhoeven, gelegen 
onder de gemeente Dinteloord, in twee perceelen. 
De minste inschrijvers waren : voor het l e per
ceel de heer G. C. van Saarloos , te Dinteloord , 
voor f i 200; en voor het 2e perceel de heer 
W. J. van Tichelen, te Steenbergen , voor 
f 2350. 

Soesterberg, 16 Sept.: het afbreken van het 
bestaande en het bouwen van een nieuw schoollokaal; 
ingekomen 11 biljetten, als van de H E L : D. van 
Es , te Maartensdijk, / 5449; H . van Schadewijk, 
te Soest, f 4750; A . Groenendijk, te Utrecht, 
/' 4687 ; J. van der Kamp, te Leiden , /' 4500; 
Wed. J. K . Muschkens, te Soestenberg, ƒ 4 0 0 0 ; 
J . Gardens, te Soestenberg, ƒ 3945; H. Meer-
dink, te Zeijst, f 3895 ; G. M . Zeegcrs, te 
Amersfoort, f 3845 ; A . van der Colder cn W . 
van Doornik, te Amersfoort, f 3749; J . van 
Bottenberg, idem, / 3655; J. van Gelder, to 
Amersfoort, f 3484, aan wien het werk is ge
gund. De begrooting was f 3526.45. 

Haarlem, 16 Sept.: het aanleggen van vier-
rijzen hoofden op het zuiderstrand van Vlieland: 
aangenomen door don heer F. Beenhouwer, te 
Giesendam, voor f 27,980. 

's-Hage, 16 Sept.: do aanleg eener tele
graaflijn met twee draden langs den staats-spoor-
weg van Groningen naar Meppel; ingekomen 6 
biljetten, als van de HH. : M . Zondag, tc Rotter
dam , f 5495; G. Muurman, te Rotterdam, 
f 4700 ; C. Bosman, te Arnhem, f 3890 ; F. 
Aberson, te Steenwijk, f 3888 ; B. G. van Dam, 
te Rotterdam, / 3275; J . Kats , te Jouro, 
f 3095. 

Sneek, 16 Sept.: het bouwen eener R. K. 
kerk met pastorie. Ingekomen 9 inschrijvings-
biljcttcn, waarvan het hoogste dat van den heer 
W. Stapelkamp, te Leeuwarden, voor f 210.000, 
cn het laagste dat van de becren Bekhuizen te 
Leeuwarden en Damstra te Delfzijl, voor 
f 149.350. 

Zwolle , 17 Sept.: het bouwen eener wo
ning voor den pastoor van het Rijks-gesticht 
te Ommerschans, in do provincie Overijsel. 
Minste inschrijver was de heer L . Krook, te 
Zwolle, voor / 7680. 

's-Hage, 20 Sept.: het maken van een af
dak tegen den ringmuur van het rijks-entrc-
pöt tc Rotterdam, ten behoeve van het materieel 
der rijkstelegraaf; minste inschrijver was de heer 
Maarten Zondag, te Rotterdam , voor f 989. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C°. tc Amsterdam. — Boekdrukkery van G. W. V A N DER WIEL. 
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A B O N N E M E N T S P R I J S . 
Dc abonnementsprijs vnn dit weekblad, dat geregeld 

iedenn Zaterdag bij II. A. T H I E M E l e A r n h e m ver
schijnt, bedrangt per drie intuinden franco per post ƒ I.0T1. 
Men abonneert zicli voor cen jaargang. Enkele nummers 
worden alleen bij vooruitbesteUing cu tcgcu bctuliug vau 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

PRIJS D E R ADVERTENTIËN. 
Vnn een tot vijf gewone regels ƒ 1 . - cn voor elkeu 

regel meer ƒ -.20. Groote letters worden berekend naar 
dc ruimte die zij beslaan. Bovendien wordt liy elke 
advertentie 10 ccuts voor ecu exemplaar der couraut 
betaald. — Abbonucincntcii voor 250 , 500 eu 1000 
regels per jaargaug wordeu tcgcu verminderden prijs 
aangenomen. 

L . J . I M M I N K . 

Den 23 September j . l . overleed na een lang
durig lijden, in den ouderdom van ruim 47 jaren, 
de heer Ludovicus Johannes lm in ink, stads- cn 
particulier architect cn ingenieur te Zaandam. 

Door zijne menigvuldige werken vrij algemeen 
bekend zijnde, willen wij hier alléén in herinne
ring brengen, dat hij gedurende de laatste 21 
jaren van zijn leven in bovengenoemde betrekking 
met groote vrucht werkzaam was. 

De gemeente Zaandam wist hij, langs de zoo
genaamde Westzijde, tc voorzien van eene brcede 
straat met trottoirs, die vele verbouwingen en 
verfraaiingen ten gevolge had. 

De gasfabriek, door hem tot stand gebracht, 
dc toren, de scholen van middelbaar-, lager- en 
teekenondcrwijs cn tal van particulicro bouwwer
ken, waarbij het sociëteitsgebouw, de stoomrijst-
pelmolen, dc doopsgezinde kerk, het luthcrsche 
weeshuis, dc villa van den heer van Wessem, 
enz. getuigen van kennis en goeden smaak en 
sinds langen tijd was hij cen der grootste ijver-
aars voor den aanleg van cen spoorweg in de 
Zaanstreek, waardoor hij ook deel uitmaakte van 
hct commité tot bevordering der spoorwegbelan-
gen in deze streken. Ongelukkigerwijze heeft 
hij de voldoening niet mogen smaken om, binnen 
weinige dagen, de opening van dat verkeer bij te 
wonen, alhoewel juist de aanleg van den toe
gangsweg naar het station zijn laatst uitgevoerde 
werk was. 

Ook in de naburige gemeenten van zijne woon
plaats werden vele, zoowel particuliere als publieke, 
gebouwen door hem tot stand gebracht cn in de 
jaren 1863—1865 had hij een groot aandeel in 
den wederopbouw van de stad Enschedé. 

Als mensch toonde hij groote wilskracht te be
zitten cn paarde daaraan eene zeldzame bereid
vaardigheid, om anderen ten dienste te zijn, 
terwijl hem vooral voor jongere cn aankomende 
ambtgenootcn eene groote belangstelling eigen was. 

Zijne vrouw en vier kinderen betreuren in hem 
een trouwen verzorger, maar de gemeente Zaan
dam wordt, juist op het oogenblik dat met de 
spoorwegopening eene nieuwe ontwikkeling kan 
te gemoet gezien worden, den man ontrukt, 
die de gemeentebelangen juist kende en daarbij 
doorzicht en invloed had voor de toekomst — 
juist nu ware hij zeer nuttig en noodig voor de 
gemeente geweest. 

Behalve dc vaardigheid cn werkzaamheid hem 
eigen, die ook kan blijken uit den aankoop van 
zijn ontwerp op de prijsvraag van een Paleis voor 
Volksvlijt to Amsterdam onder het motto: C'est 
l'industrie qui [ait le bankeur d'un peuple" 
moet men in zijne vele tot stand gebrachte wer
ken de soliditeit daarvan beamen, en erkennen 
dat hij meermalen getoond heeft de juiste grens 
van de constructieve deelen te Kennen , daar licht
heid en degelijke soliditeit van constructie daarbij 
band aan hand gingen. 

Alkmaar, Sept. 1869. A . L . v. G. 

DE SCHOONHEIDSLEER DER LIJNEN, 

D O O R 

G I I A R I . E S B L A N C . 

Hct doel van deze kleine verhandeling is , ge
lijk de titel hct aanduidt, dc voornaamste lijnen 
te beschouwen, die de natuur aanbiedt cn die 
dc kunstenaar in hare betrekking met hct gevoel 
teekent. Bij den eersten aanblik schijnt niets 
meer afgetrokken dan ncne eenvoudige li jn, en 
ook niets meer onbeduidend. Maar als men ze 
meer van nabij beschouwt, bemerkt men, dat 
die afgetrokkene dingen niet vreemd zijn aan ons 
gevoel, dat zij vol uitdrukking kunnen wezen, 
dat zij dikwijls welsprekend zijn. Bovendien, al 
de vormen, die de teekening geroepen is weder 
te geven, worden geboren uit rechte lijnen of 
uit kromme lijnen of uit de verbinding van deze 
twee soorten. 

Pythagoras had gezegd, dat de rechte lijn het 
oneindige vertegenwoordigt, omdat zij altijd aan 
zich zelve gelijk is. Deze gedachte heeft cen' 
verheven vorm aangenomen onder de pen van 
Gali lei , toen hij geschreven heeft: vDe rechte 
lijn is de omtrek van een' oneindigen cirkel," 
verhevene bepaling, inderdaad, welke die van 
God zeiven schijnt te zijn, alleen in staat dien 
cirkel te verwezenlijken, waarvan de omtrek eene 
rechte lijn is. De kromme l i jn, daarentegen, is 
het beeld van het eindige, omdat zij er naar 
streeft tot haar begin terug te keeren. Het goed 
geregelde huwelijk van deze twee lijnen baart de 
schoonheid, gelijk de gelukkig geslaagde veree
niging van natuur en menschelijken geest de 
kunst voortbrengt. 

Wat vooral bij den aanblik van de rechte lijn 
treft, i s , dat zij het zinnebeeld van de eenheid 
is , omdat er slechts ééne enkele rechte lijn is, 
terwijl de kromme lijnen talloos zijn; dit heeft 
de kromme lijn doen beschouwen als hct beeld 
van de verscheidenheid. 

Hct verdient opmerking, dat op zedelijk ge
bied deze lijnen volkomen denzelfden zin hebben 
nis op stoffelijk. Van cen' man, die altijd een
heid iu zijn leven heeft bewaard, zeggen wij 
gaarne: »Dic man heeft standvastig de rechte 
lijn gevolgd." Een minister onder de rcgeeiing 
van Lodewijk Filips, willende uitdrukken dat 
hij nooit veranderd was, had als zinnebeeld voor 
zijn wapen de rechte lijn gekozen met deze leus: 
Omnium brevissiina recta. Als daarentegen een 
man karakter mist en dikwijls van gedrag ver
andert, hetzij uit besluiteloosheid, hetzij uit arg
listigheid, zeggen wij, dat hij een slingerenden 
gang heeft, of wel, dat hij kronkelpaden volgt. 

Als wij een blik werpen op het wereldtooneel, 
zien wij er dc rechte lijn heerschen in alle ver
hevene schouwspelen: de stralen van dc zon, 
het licht van de sterren, de vlakten van den 
Oceaan, de grenzen van den gezichteinder, de 
schichten van den bliksem, de wanden van de 
steile rotsen, dc afgronden. Zoo het verhevene 
in ons het gevoel van het oneindige doet ontwa
ken en de rechte lijn het zinnebeeld van het on
eindige i s , valt het niet te verwonderen, dat wij 
de rechte lijn in de verhevene natuurtafereelen 
ontmoeten. 

Maar zoodra het dierlijke leven zich in de 

schepping openbaart, verdwijnt dn rechte lijn, om 
plaats te maken voor meer of min bepaald krom
me, maar altijd golvend cn vol harmonie. Het 
menschelijk lichaam bevat wel is waar in hct 
samenstel der beenderen bijna rechte lijnen, maar 
het omhulsel, dat het menschelijk geraamte be
dekt, doet slechts lijnen zien, die het midden 
houden tusschen de rechte en de kromme, of 
overgangslijnen. 

Als de denkbeeldige as van hct menschelijk 
lichaam beschouwd, geeft de rechte lijn, die ver
ticaal is , als men den mensch overeind onder
stelt, aanleiding tot drie andere richtingen van 
lijnen en vlakken, eene horizontale cn twee schuin-
schc, waarvan de cene naar boven loopt, de an
dere naar beneden. Welnu, die drie groote lijnen 
hebben eene zedelijke beteckenis, eene geheime 
betrekking met het gevoel, eene esthetische 
waarde. 

De verticaal, die het lichaam van den mensch 
nauwkeurig in tweeën verdeelt, verdeelt even
eens zijn hoofd in tweeën. Aan elke zijde van 
de as zijn symetrisch dcdubbel-organcn geplaatst, 
de oogen, de neusgaten, de ooren en de twee 
hoeken van den mond, die zoowel een dubbel 
als een enkelvoudig orgaan is. 

Als deze dubbel-organen geschikt zijn volgens 
eene zelfde li jn, de horizontale, drukken zij de 
kalmte van de gedachte cn den sluimer der harts
tochten uit. Als zij de richting van twee naar 
boven gaande schuinsche lijnen volgen, zooals bij 
het hoofd van de Chineczen, hebben zij cen ka
rakter van vioolijkheiil, en als de schuinsche 
lijnen naar beneden loopen, beantwoorden zij aan 
een gevoel van droefheid. 

Aan deze drie verscheidenheden van het men
schelijk lichaam knoopen zich nog andere denk
beelden vast: aan de eerste de denkbeelden van 
evenwicht, van duur, van wijsheid; aan de tweede 
de denkbeelden van openhartigheid, van onstand
vastigheid en van wellust; aan de derde de denk
beelden van overpeinzing, van afzondering, van 
hoogmoed. Die drie gevoelens: hoogmoed, wel
lust en wijsheid, waren in den godsdienst der 
Ouden vertegenwoordigd door drie godinnen, de
genen , die elkander den prijs der schoonheid be
twistten: Juno, Venus en Minerva. 

Deze schoone opmerkingen over de lijnen van 
liet menschelijk gelaat zijn gemaakt geworden 
door een' weinig bekend, maar oorspronkelijk 
en diepzinnig Hoilandsch schrijver, Humbert de 

jSuperville. 
Het is belangwekkend te weten, dat in de 

andere rijken der natuur dezelfde indrukken wor
den teweeggebracht door het horizontale of het 
schuinsche van de heerschende lijnen. Als de zee 
bedaard en kalm i s , is het.de horizontale l i jn, 
die ons spreekt van hare kalmte en stilte. Als 
dc steile rotsen, die den Oceaan omzoomen, ho
rizontale lagen vertonnen , geven zij ons het denk
beeld van eene langzame schepping, die eeuwen 
lang onafgebroken geduurd heeft, en terwijl zij 
ons het gevoel van rust verschaffen, vormen zij 
een contrast met de beweging der golven, die 
straks onbeweeglijk waren en nu beroerd worden 
en beginnen te klotsen. Als do lagen van de 
rots, in plaats van horizontaal te liggen, hel
lende zijn, doen zij ons denken aan de omwen
telingen, die vroeger den aardbol geschud en 
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het graniet zijner ingewanden opgeheven hebben. 
Het beeld van oen eeuwigen grondslag is gewe
ken voor het beeld van eene oude omkeering cn 
van eene mogelijke instorting. 

Ja , dc lijnen hebben eene diepzinnige uitdruk
king en wij hebben meer dan ééne wijze om er 
ons van te vergewissen. 

Het plantenrijk geeft inderdaad aanleiding tot 
dezelfde opmerkingen. De boomen, die hunne 
takken in een horizontaal vlak uitspreiden, de 
ceder, b. v. , dc don der Alpen en dikwijls de eik 
(als hij niet belemmerd wordt door de boomen 
in zijne nabijheid), wijzen op de kalmte van de 
kracht, de majesteit van de macht, op het weer
standsvermogen tegen de stormen, op duurzaam
heid. Zoo hier, gelijk in het menschclijk gelaat, 
de takken naar boven gaan, is het een teeken 
van gezondheid en van behoefte aan uitstorting, 
aan mededeeling, aan ontwikkeling; de indruk 
is vroolijk. Als de takken neerhangen, wekken 
zij een gevoel van nederlaag, van droefheid op. 
Eene enkele verscheidenheid van den den, wel
ker takken naar de aarde gericht zijn, heeft oen 
droefgeestig aanzien, en welk een feeder onaan
doenlijk karakter neemt die bcoin aan, die zijne 
tikken als loshangende haren doet nedcrvallen, 
en dien de dichtkunst van het volk treurwilg 
noemt! 

Maar in het plantenrijk is de stam nu eens 
een rechte, dan weder een gebogene. Werpen 
wij een' blik op die teedere planten, op die bloe
men van cenen dag: haar hoofd neigt, haar 
stengel buigt; zij vormen een kontrast met die 
krachtige planten , welker stam zich in eene 
rechte en verticale lijn verheft, gelijk die van 
den populier, omdat de dichtheid harer vezelen 
haar in staat stelt weerstand te bieden aan de 
ongunstige elementen. Hier buigt dc stam , om
dat hij niet breken kan; daar breekt hij , omdat 
het hem onmogelijk is te buigen. 

En wat bewonderenswaardig i s , is , dat al 
deze waarheden de proef vinden op zedelijk ge
bied. Zoo het overhellen van het lichaam en de 
welving van den rug een gevoelig, teedcr l i 
chaamsgestel en zwakheid aanduiden, verraden 
zij ook in den mensch de buigzaamheid van ka
rakter, het bewustzijn van zijne minderheid, dc 
neiging tot vereering of tot aanbidding. En hoe
veel zedelijke schakceringen worden er vertegen
woordigd door dc meerdere of mindere scherpte 
van de buiging , die eerbied of vleierij aanne
men! De slaaf in het Oosten verbergt zijn aan
gezicht tegen den grond, dc lazzaroni vouwt zich 
in tweeën, de man van het Noorden , koeler of 
waardiger, bepaalt zich bij het uitdrukken van 
zijne achting of van zijne beleefdheid, tot eene 
lichte buiging van het hoofd. H i j , die fier wil 
blijven , of de rechtvaardige, die weigert zich te 
vernederen voor de onzedelijke macht, blijft over
eind , rechtop, onbuigzaam. 

Het zou vreemd zi jn, indien deze lijnen , zoo 
vol levendige beteekenis in de natuur, niet de
zelfde uitdrukking in dc kunst hadden. Zij heb
ben dan ook dezelfde en om zoo tc zeggen nood
lottige beduidenis. Zoo wij letten op de schoon
heidsleer der lijnen in dc bouwkunst, beant
woordt het horizontale er aan dezelfde gevoelens, 
waarmede het ons bezield heeft, toen wij hei 
waarnamen op de zee of in de opeenvolging van 
de rotslagen. Z ie , hoe de Egyptische gedenk
stukken met de verpletterende eenvormigheid van 
hunne scherpe l i jn , sterk uitkomende en zich 
verlengende onder een'hemel, die zelf eenvormig 
i s , kalmte ademen, cene majestueusc, plechtige 
kalmte, en het denkbeeld doen geboren worden 
van een onmetelijk vlak , dat drukt of vroeger 
gedi'ukt heeft op een slaafsch en gelaten volk! 

Maar de horizontulitcit is niet dc eenige ka
raktertrek van de Egyptische gedenkstukken. 
Egypte, waar alles zinnebeeld i s , waar de hiër
oglyfen de gedachten aanduiden in plaats van ze 
te schrijven, waar zelfs de gebaren teekencn zijn. 
Egypte heeft de horizontaliteit van zijne tempels 
vergoed door den piramidalcn vorm van zijne 
graven (of van wat wij voor zijne graven aan
zien). Wat toch is de piramide? Het samen-
loopen of convergeeren van twee punten der 
aarde naar een enkel punt des hemels. En wat 
is er noodig, om eene piramide te vormen)' De 
eenvoudigste der rechtlijnige figuren : de driehoek. 

Welnu , deze twee elementen, het parallelo
gram en de driehoek, het terras en de piramide, 
of, zoo men w i l , de horizontale lijn en de con-
vergeerende lijnen zijn voor dc oudheid toerei
kende geweest, om al hare denkbeelden uit tc 
drukken, hetzij door pagoden op te richten, die 
in breedte verminderen naarmate zij zich verhef

fen, hetzij door onderaardsche vertrekken met 
platte zoldering uit te graven, hetzij door die 
platten met verdiepingen te bouwen, die de 
heerschende trek van de Syrische bouwkunst zijn, 
hetzij door de prachtige terrassen van Persepo
lis boven elkander te doen verrijzen, hetzij door 
dc twee uitdrukkingen te vereenigen in den 
Griekschen tempel, waarin dc platte lijst ge
kroond wordt door cen fronton. Deze twee soor
ten van lijnen nu — wij herhalen het nog 
eens — vertegenwoordigen, dc eene de aardsche 
kalmte, de andere ccn streven naar het on
eindige. 

Er is echter in het verre oosten van Azië cen 
volk, welks bouwkunst eene geheel verschillende 
uitdrukking vertoont: het Chineesche volk. 

Bij dat volk duidt het mcnschelijk gelaat door 
de schikking van de dubbel-organen behoefte aan 
uitstorting, aan mededeeling en vroolijkheid aan. 
Eveneens is het gesteld met zijne pagoden, zijne 
paleizen, zijne porseleinen torens , waarvan het 
dak met omgebogen punten eindigt op de wijze 
van de schuinsche, naar buiten loopende lijnen , 
die de oorspronkelijkheid van het Chineesche ge
laat uitmaken. Is cr iets — ik vraag het u — , 
minder ernstig, schijnbaar meer lichtzinnig en 
vroolijk dan de bouwwerken van dit zonderlinge 
volk , en is dc uitwerking, die zij teweegbren
gen , niet eene schitterende bevestiging van onze 
opmerkingen ? 

Ziedaar eene losse , vroolijkc bouwkunst, ik zou 
haast zeggen eene ironie van de'bouwkunst, eene 
soort van speelgoed in het groot, dat men zich 
verbeeldt te kunnen inedenemen, gelijk een' Chi-
neeschen hoed. Wat zal het zijn als wij haar 
vergelijken met de Gothische bouwkunst, die 
eene zoo treffende verhouding tot een menschelijk 
gelaat vertoont, welks dubbel-organen schuinsche, 
naar beneden loopende lijnen volgen ? Is deze 
bouwkunst niet even droefgeestig als dc andere 
vroolijk is? Heeft zij niet een godsdienstig en 
mystiek karakter, gelijk de andere een karakter 
van zorgeloosheid en feestviering heeft? 

En hoe groot is ook, alleen door de lijnen, 
het verschil tusschen dc bouwkunst der middel
eeuwen cn de Gricksche gedenkteekenen I In den 
godsdienst van Phidias en van Perikles behaagde 
het de godheid onder de menschen neer te da
len ; de menschen behoefden zich dus niet tot 
haar te verheffen. Dit kontrast tusschen den gods
dienst der Ouden en het Christendom wordt door 
de bouwkunst aangewezen in de verhouding tusschen 
dc steunpunten en dc ondersteunde gedeelten. Sa
mengesteld uit platte banden, worden de Grieksche 
tempelen gedragen door rustige horizontale vlak
ken , en het zacht uitloopende fronton , dat ze 
bekroont, is slechts eene behoefte van den bouw, 
die bevallig, op cene het oog aangenaam stree-
lende wijze wordt uitgedrukt. Met spitse bogen 
gebouwd , neemt de Gothische kerk cen karakter 
van hooger streven aan — aspiring character, 
gelijk de Engelschen zeggen — , zoodat de keus 
van de heerschende lijnen voldoende is geweest, 
om dc welsprekendheid der twee soorten van ge
denkstukken , hunne zedelijke uitdrukking te ver
anderen. 

Maar aan de bouwkunst knoopt zich eene be
koorlijke kunst vast, dc tuinkunst, waarin het 
gevoel van dc lijnen eene groote rol speelt, die 
het niet onbelangrijk is tc omschrijven. 

Welke zullen dc heerschende lijnen van een 
tuin zijn ? Als hij van middelmatige uitgestrekt
heid i s , heeft de vraag weinig gewicht; maar 
als hij groot, en vooral, als hij openbaar i s , 
moeten de rechte lijnen er de overhand in heb
ben , en waarom ? 

Vooreerst, in het belang van de grootheid, 
want, zonderling genoeg ! de rechte lijn , die de 
kortste weg is van een punt naar een ander, 
is toch datgene, wat een' tuin, zoowel als een 
gebouw, het zekerst vergroot. 

Ziehier de twee redenen, die men er voor 
geven kan. De eerste i s , dat de rechte lijn ons 
met een enkelen b l ik , zonder eenige verbrokke
l ing, de geheele ruimte, waarvan zij de grens 
vormt, doet overzien; eenheid toch, onverdeeld
heid, is het ware geheim van de grootheid. Zeer 
zeker kan eene gebogene lijn omtrent de klein
heid van de kleine tuinen misleiden, maar zij 
verbergt ons ook de grootte van dc groote. 

De tweede reden i s , dat, volgens de wetten 
van de perspectielleer, de evenwijdige lijnen van 
eene rechte laan steeds naderen tot hut) punt, 
waar de vernauwing van den gang zijn uiteinde 
zeer ver verwijderd doet schijnen. Dit wordt 
vooral merkbaar, als dc wandelaar zijne blikken 
werpende in eene laan, waaraan geen einde 

schijnt te zijn, in de verte iets bespeurt, dat 
gelijkt op eene amazone, die voorbijgaat of een 
voorbijijlenden ruiter. 

Aldus voegt zich bij den indruk van grootheid 
eene reden, geheel van gevoel, de poëzie van 
het onbepaalde en de verborgenheid van het ver 
verwijderde. 

«Als men cen' Engelschen tuin wil ontwer
pen, — zeide een geestig man — is het vol
doende zijn' tuinman dronken tc maken en diens 
spoor te volgen." Het is opmerkelijk, dat, ter
wijl de Engelschen terugkeeren tot de waardig
heid van den klassieken stij l , men in Frankrijk 
slechts tuinen op zijn Engelsch w i l , zoowel open -
bare als particuliere. De tuin-architecteu van 
Parijs maken geene andere, en men moet erken
nen , dat zij zich met veel talent, met oneindig 
veel smaak van hunne taak kwijten. Maar het 
schijnt, dat zij geene andere bezorgdheid hebben 
dan een aangenaam inoenloopcn van bochten en 
zijwegen te bereiden aan voorbijgaande intrigues, 
den wandelaars de gelegenheid te verschaffen om 
zich al te zonderen, de vrijheid om te ontsnap
pen aan de blikken en onbespied tc blijven. Het 
zijn kronkelingen van schaduwrijke lanen, die 
zich slechts voor den toeschouwer openen, om 
zich dadelijk weder aan zijne oogen te onttrekken ; 
vervolgens brecdere toegangen, maar vol wen
dingen, waarin de schitterende rijtuigen in een 
oogenblik kunnen verdwijnen, en die gescheiden 
worden door meren met bochtige en onzekere 
oevers, die men door het toeval aangelegd zou 
wanen. Dat alles moge behagen aan persoon
lijke fantazieën, voor zooverre deze met elkan
der overeenstemmen, en wij willen die kromme 
lanen niet veroordeelen, waar de dichter op zijn 
gemak kan gaan pruilen , onder het lommer zijne 
droomerijen den teugel vieren cn zijne verzen 
mompelen, maar moet de gril het karakter zijn 
van een tuin of van een park , aangelegd voor 
iedereen? Eene meer waardige regelmatigheid, 
een strengere stijl schijnen mij eene beleefdheid 
toe, die men aan het pubhek verschuldigd is. 

Het spreekt van zelf, dat die plaag van de 
kromme lijnen in al onze particuliere tuinen 
wordt teruggevonden. Niet ééne buitenplaats, 
die niet vooraan een sacramenteel grasperkje 
heeft, ontworpen iu de gedaante van een eirond 
of in den vorm van eene snijboon, en dat zich 
noodlottig plaatst tusschen de deur van het huis 
en het hek van den tuin, zoodat de vader van 
het gezin, als hij na eene lange afwezigheid te 
huis komt, verplicht is die ongelukkige bocht 
om tc loopen alvorens zijue vrouw cn kinderen 
te omhelzen, die hem uit het venster hebben 
ontwaard, terwijl de bond van het erf, slimmer 
en meer getrouw aan het klassieke stelsel, over 
de graszoden loopt en in rechte lijn zijn' mees
ter zijne hulde gaat brengen. 

Het zij ons vergund er eene andere bedenking 
bij te voegen. Is het te midden van het zoo 
bewogene, zoo snel afwisselende, ik had bijna 
gezegd, bet zoo telegrafische leven, waarin wij 
allen meer of min gewikkeld zijn , niet wensche
lijk voor den burger, die te huis komt, als hij 
uit den doolhof van zijne zaken is getreden, er 
het beeld van rust te vinden in den klaren en 
eenvoudigen aanleg van zijn .tuin , in die regel
matige toegangen, welker oude boomen, syme-
trisch geplaatst, getuigen van de voorzorg der 
vaderen en van de opgeruimdheid van hun ge
moed? (") 

In de kunst van den beeldhouwer, waarin de 
lijnen zooveel gewicht hebben, mogen de rechte 
slechts gebezigd worden voor enkele kolossale 
figuren, die, ontworpen als gedenkstukken van 
bouwkunst in menschelijkc gedaante, tot liet ver
hevene stijgen door de uitwerking van dc verti
cale en horizontale lijnen, die ze doen uitkomen, 
en door de drieledige uitdrukking van cene nood
lottige, geheimzinnige onbeweeglijkheid, van eene 
oneindige hechtheid en van een' eeuwigen duur. 
Buiten die uitzondering, die zich mag uitstrek
ken tot eenige bas-reliefs van een plechtig ka
rakter, bestaan alle beeldhouwwerken, te begin
nen met de goddelijk schoone gewrochten van 
l'hidias, in hun geheel uit kromme lijnen of uit 
overgangs-lijnen. 

Ik kom nu tot dc schilderkunst. 

(Slot hierna.) v. B. 

(*) Zoiidcu uiet enkele boulevards zoo vervelend zijn en 
ciudcluos schuueu door het misbruik vau eeue lange, 
rechte lijnt 

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 jaarlijksche vergadering van de vereeni
ging van Duitsche ingenieurs werd van 27 tot 
20 Augustus tc Stettin gehouden en werd slechts 
door 80 leden bezocht, niettegenstaande dc ver
eeniging thans 1414 leden telt. Dc hoofdonder
werpen van dc beraadslagingen waren twee za
ken, namelijk de wet op het patent cn de con
trole op dc stoomketels, terwijl het besluit ge
nomen werd, dat van heide onderwerpen, door de 
daartoe benoemde commissiën, cen wetsontwerp 
zou worden opgesteld. 

— A Het is na lang twijfelen nu beslist, dat 
het gedenkteeken van Schiller vóór de Bauacademie 
te Berlijn zal worden opgericht cn men is reeds 
bezig met het maken der fundeering. 

Het tijdstip, waarop de onthulling zal plaats 
hebben, is echter nog niet bekend. 

— A Den September zijn twee betrek
kelijk groote banen in Duitschland geopend, na
melijk het gedeelte Brün-Nezamislitz-I'rcrau van 
den Kaiser-Ferdinands-Nordbahn en bet gedeelte 
Ncuss-DUrcn van den Hheinischen Eisenbahn. 

— A Omtrent den afloop van de prijsvraag 
voor den bouw cener zaal tc Darmstadt, verneemt 
men dat de eerste prijs niet is toegekend, daar 
de bouwsom verre was overschreden, doch aan 
3 ontwerpen is elk cene premie van 300 gulden 
toegewezen. Dc ontwerpers hiervan zijn de Op-
per-Bouwraad Pfannmüller te Darmstadt, de ar
chitect Lieblein te Frankfort a/M en de architec
ten Heinrich Strack cn Hugo Licht te Berlijn. 

— A Ingevolge dc uitgeschreven prijsvraag 
voor een Raadhuis te Weenen, zijn ingekomen 
63 ontwerpen, zijnde meer dan 300 stuks tee
keningen. Nadat de jury de beoordeeling zal 
hebben bekend gemaakt, zullen al deze ontwer
pen voor het publick worden tentoongesteld. 

— A Het comité voorden bouw van een'schouw
burg tc Keulen heeft een wedstrijd geopend tus
schen de heeren Raschdorff, Feiten, Nagelschmidt 
cn Pflaume. 

Volgens het opgemaakte programma zal de zaal 
1000 a 1800 personen moeten bevatten en, zon
der machineriën, niet meer dan 120.000 thaler 
(210.000 gulden) mogen kosten. 

Het magazijn voor decoratiën en garde-robe zal , 
wegens het brandgevaar, in cen afzonderlijk ge
bouw worden ontworpen, dat door eenen onder-
aardschen gang met den schouwburg moet ver
bonden zijn. 

De projecten zullen schetsmatig worden behan
deld en voor het maken van dit schets-ontwerp 
is den mededingers eene tijdruimte van 4 weken 
toegestaan. 

— § Ferdinand de Lesseps stelt, na twee zeeën 
te hebben vereenigd, voor, eene nieuwe zee te 
scheppen. Kundige reizigers hadden beweerd, 
dat de Sahara-woestijn het bed van eene oude 
zee i s , die door cene omwenteling in de natuur 
verplaatst werd. Op gezag van die meening zond 
Dc Lesseps vóór eenigen tijd ingenieurs, om dc 
gedaante van den bodem te onderzoeken, en is 
door de uitkomsten van hunnen arbeid overtuigd 
geworden , dat de bedoelde woestijn op hare naaste 
grens zeven en twintig meters of ellen beneden 
het peil van dc Itoode Zee ligt en dat hare diepte 
naar het midden toeneemt. Hij is daarom van 
gevoelen, dat cen kanaal van vijf cn zeventig 
Engelsche mijlen lengte voldoende zoude zijn, om 
de Roode Zee en de Sahara met elkander in ge
meenschap te brengen, aan de laatste hare oor
spronkelijke bestemming te hergeven en eene ge
makkelijke wijze van verkeer met Midden-Afrika 
in het leven te roepen door middel van dezen 
kunstmatigen oceaan. 

— § Dc officiöele St.-Petersburgcr courant ver
meldt, dat de hecren Siemens cn Halske, die 
door den Tsaar gemachtigd zijn geworden eene 
telegraaflijn door Rusland aan te leggen, de noo
dige werkzaamheden voor deze onderneming reeds 
hebben aangevangen. De lijn zal , volgens dat 
blad, uitsluitend gebezigd worden voor het wis
selen van berichten tusschen Engeland en Indië, 
en zal gaan van de Pruisische grens door War
schau, Zitomir, Odessa, Kertsj en Tiflis, de 
Zwarte Zee en de Straat van Kertsj snijdende 
door een onderzecschen kabel. Deze kabel, die 
170 wersten lang is (1 werst = 1%, K . M ) , 
werd cene maand geleden gelegd tusschen Djoeba 
en Konstantinofka, volgens dc beslissing van eene 
commissie, in het vorige jaar met de korvet 

Leeuwin naar de Zwarte Zee gezonden, om pei
lingen te doen. 

— § Voor ben, die belang hebben bij de mail-
reis naar Indië, deelen wij de volgende nieuwe 
regeling mede: Sinds 1 Augustus vertrekt er 
eiken Zondag een extra-trein uit Susa naar Brin-
d i s i , die, Turijn omstreeks middernacht verla
tende, de reizigers naar Brindisi zal vervoeren, 
zoodat zij in den volgenden nacht om één uur 
dc mailboot voor Alexandria bereiken, voor het 
geval, dat, door eenige vertraging in de aan
komst van den internationalen trein te Susa, de 
reis niet kan worden gemaakt met den trein, 
die des avonds ten 1) ure 40 min. Turijn ver
laat. Als de mailboot uit Alexandrië op de te
rugreis Brindisi niet des Donderdags omstreeks 
vier uur in den namiddag bereikt, zal een extra-
trein de reizigers naar Turijn en Susa vervoeren, 
om hen bijtijds den internationalen trein van 
Susa naar St.-Michel te doen bereiken. Tevens 
is er cene verbetering in den internationalen 
dienst tusschen Engeland, Noord- en Zuid-Duitsch-
land en Italië via Ostende tot stand gebracht. 
Een nieuwe sneltrein is door de Berg-Miirkische 
maatschappij georganiseerd, uit Keulen (Centraal 
station), vertrekkende ten 11 ure 40 min. des 
avonds, door Elbcrfeld, Westphalen, Brunswijk, 
Maagdenburg, Berlijn, waar hij ten 11 urc 38 
min. des voormiddags aankomt. Op hetzelfde 
oogenblik (11 ure 40 min. des avonds) vertrekt 
cr een trein uit Keulen naar Muintz, Stutgard, 
München, Italië. Beide treinen uit Keulen cor-
respondeeren met een trein uit Londen (7 urc 
40 min. des morgens), Dover (!) uur 35 min.), 
Ostende (3 ure des middags), Brussel (5 ure 
40 min.) 

B I N N E N L A N D , 
's- Oravenhage . Z. M . de Koning van De

nemarken heeft den heer F . W . Conrad , Hoofd
inspecteur van den Waterstaat, benoemd tot com
mandeur der Uannebrogsorde. 

— Bij beschikking van den Minister van B i n 
nenlandsche Zaken van den 2 4 , t e ° September 18C9 
i s , ten gevolge van het bij Koninklijk besluit van 
20 September, j . l . verleend eervol ontslag aan 
den spoorwegopziener J. B. Zelis , deze ontheven 
van het toezicht op den dienst van dc sectiën 
der Staatsspoorwegen van Eindhoven naar Vcnlo 
cn de Pruisische grenzen in de richting van Kem
pen cn Viersen, en van dat op den dienst van 
den spoorweg van Eindhoven naar de Belgische 
grenzen in dc richting van Husselt, eu is het 
toezicht opgedragen aan den spoorweg-opziener 
D. Storm, ter standplaats Venlo. 

R o t t e r d a m . In de zitting van den gemeen
teraad van 22 September j . l . hebben B en W . een 
plan voor eene drinkwaterleiding ingediend. 

De kosten van al dc werken tot dit plan 
behoorende, worden begroot op eene som van 
f 1,850,000. 

Van dit bedrag zal voor de eerste inrichting 
benoodigd zijn f 1,488,000, terwijl het overige 
ad f 302,000 eerst gevorderd zal worden, nadat 
de dagelijks te leveren hoeveelheid water, op 
eene hoogte binnen de huizen van 20 meters bo
ven R. P . , boven het cijfer van 5000 kub. me
ters zal zijn geklommen, en tot een verhoogd 
bedrag gevorderd wordt, hetwelk alsdan tot 15,000 
kub. nieters kan worden vermeerderd. 

B. en W. hebben het wenschelijk geacht, om 
die plannen aan een onderzoek van deskundigen 
te onderwerpen. Daartoe zijn uitgenoodigd de 
lieer generaal-majoor ingenieur Dr. J. P. Delprat, 
dc heer ingenieur-werktuigkundige E. von der 
Heyde te lsselburg cn de heer A . G. de Geus, 
ingenieur bij de duinwater-maatschappij te Am
sterdam, wier advies zeer gunstig is geweest. 

I N G E Z O N D E N . 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G V A N 

K U N S T T E M Ü N C H E N . 

Mochten wij in ons land bij gelegenheid van 
tentoonstellingen, op welk gebied ook, voortdu
rend klachten hooren, omtrent de regeling en 
plaatsing van de tentoongestelde voorwerpen, — 
ook buiten 's lands laat dit — naar 't schijnt — 
te wenschen over. 

Een bezoek op de tentoonstelling van kunst te 
München, bracht ons aanvankelijk in eene aan
gename stemming, en wel voornamelijk betrof 
dit de gemakkelijke cn geregelde wijze, waarop 
men met den catalogus in de hand het tentoon
gestelde volgen en met de namen der verschil
lende kunstenaars kon kennis maken. Nu be-

I zichtiging echter van een lOOtal nummers schil
derijen , bleek het ons, dat wij ons noodcloos ver
blijd hadden, want men had de stukken, óf la
ter van plaats verwisseld, óf opgezien tegen het 
geregeld vervolgen van het eerst begonnen werk. 

Wat ons echter het meeste trof, was, dat de 
afdeeling voor Hollandsche kunst bestemd, voor 
het grootste gedeelte was ingenomen door kunst 
uit andere landen, terwijl hier en daar een land
genoot was geplaatst te midden van zijne vreemde 
kunstbroeders. 

Hoewel op lange na niet bij machte een oor
deel te vellen over het vele schoons, dat wij het 
voorrecht hadden daar tc zien, veroorloven wij 
ons echter bescheiden de meening, dat onze Hol
landsche kunst een geheel anderen indruk zou 
gemaakt hebben, indien zij geplaatst ware ge
worden zooals dit behoort. Bij eene verspreide 
plaatsing als deze, is het voor den bezoeker on
mogelijk, aan eene afzonderlijke afdeeling voor 
onze kunst te denken en smelt het tentoonge
stelde onmerkbaar tc zamen met die afdeelin
gen, waarbij of waaronder het geplaatst is. 

Eene aanmerking hierover aan het tentoon-
stellings-comité gemaakt, bracht ons tot de er
varing, dat ons land in München slecht bekend 
was, althans bij één der leden, die ons te woord 
stond ; wij voor ons gelooven, dat men ons nu cn 
dan eens met België verwart. 

Hoe het ook z i j , het deed ons leed, dat de 
plaatsing niet beter was geschied en dat van hier 
geene maatregelen waren genomen , om onze kunst 
eene meer waardige regeling tc verzekeren. 

Behalve de 1631 nummers schilderijen, 760 
nummers aquarellen, teekeningen, schetsen, enz., 
benevens 392 nummers plastische kunst, had 
men eene afdeeling «Architectuur", waarin 590 
nummers voorkwamen. 

In den regel heeft eene tentoonstelling van ar
chitectonische teekeningen weinig aantrekkelijks 
voor verreweg de meeste bezoekers of liever — 
doorgaans wordt zulk eene afdeeling weinig bezocht. 

Deze tentoonstelling maakte hierop echter eene 
gunstige uitzondering. 

Ontwerpen in flinke lijnen uitgevoerd cn met 
de pen opgewerkt, gekleurde teekeningen, reis
schetsen, pliotographieën enz., wisselden elkander 
af. Onder de prachtig uitgevoerde teekeningen 
merkten wij op eene perspectivisch aanzicht 
van den Stephansdom te Weenen van F . Baldin-
ger te Stuttgart en prachtige aquarellen van F . 
Schmidt te Weenen. Niet minder verdienstelijk 
waren de 18 stuks verschillende ontwerpen van 
een Evangelischcn dom voor Berlijn, waarvan dat 
der heeren Ende en Bockmann tc Berlijn uitmunt
ten door de bijzonder nette uitvoering en de on
begrijpelijke moeite , welke die heeren zich voor 
hun werk hadden gegeven. 

De tijd, die wij tot het bezichtigen dezer wer
kelijk belangrijke afdeeling disponibel hadden, 
gedoogde niet de verschillende ontwerpen te he-
studeeren, waarom wij ons van ieder bepaald oor
deel onthouden. Een cn ander gaf ons echter 
den indruk, dat hier degelijke kunst werd ten
toongesteld , waaraan wij gaarne nog uren, ja 
dagen zouden gcoll'erd hebben, zoo ons daartoe 
de gelegenheid niet had ontbroken. 

En wanneer zullen onze tentoonstellingen van 
Architectuur eens zoodanige belangstelling wek
ken , dat z i j , evenals te München, de bezichti
ging worden waardig gekeurd door een publick, 
dat zich bij ons nog weinig om het bestaan dier 
kunst bekommert? 

Zouden de bouwkunstenaren niet in de eerste 
plaats daartoe kunnen opwekken, door krachtige 
samenwerking, cn om de twee of drie jaren eene 
tentoonstelling kunnen houden der vruchten van 
hunnen arbeid en hunner studie? 

Wij vertrouwen, dat cene tentoonstelling van 
uitgevoerde en niet uitgevoerde ontwerpen, schet
sen, opmetingen van bestaande gebouwen, enz. 
veel nut kan stichten. Vooral zal dit het geval 
zyn, wanneer wij daardoor bij niet bouwkunstigen 
belangstelling voor onze kunst weten op te wek
ken en gaande te houden. Ook door elkanders 
werk te leeren kennen, te bestudeeren cn te ver
gelijken , zal de richting der kunst zich scherper 
afbakenen , waardoor er naar onze meening meer 
mogelijkheid zal bestaan tot een nationalen stijl 
te geraken, dan wanneer ieder op zich zelven blijft 
voortwerken, zonder in de gelegenheid te zijn 
nota te nemen van de studie zijner kunstbroeders. 

Ziedaar de gedachte, die ons bezielde bij het 
aanschouwen van zeer veel schoons op de ten
toonstelling te München. 

's-Hnge, 28 September 1869. 
A . W. van Erkel. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 2 Octoher 1869. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

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

De vergadering van den 17 dezer, de eerste 
in dit seizoen, werd door den nieuw benoemden 
voorzitter, den heer F. Dekker, meteen opwekkend 
woord tot getrouwe bijwoning der bijeenkomsten 
en het leveren van bijdragen geopend. 

De afgevaardigden van de afdeeling ter alge
meene vergadering der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, dit jaar gehouden, bren
gen bij monde van den secretaris rapport uit. 

De voorzitter las voor: a een brief van het 
bestuur der Maatschappij aan de afdeeling, hou
dende verzoek, om naar aanleiding van een in 
de algemeene vergadering genomen besluit, eene 
commissie tot verzameling van opstellen voor dc 
Bouwkundige bijdragen te benoemen. Het be
stuur stelt voor daartoe vijf leden aan te wijzen. 
Op voorstel van den heer Weymans Ligtenberg 
wordt die benoeming tot eene volgende vergade
ring uitgesteld, b een brief van den Praeses 
Magnificus van het Bataafsch genootschap van 
proefondervindelijke wijsbegeerte alhier, houdende 
uitnoodiging om eene commissie van 2 leden aan 
te wijzen, ten einde de afdeeling bij de viering 
van het lOOjarig bestaan van genoemd genoot
schap te vertegenwoordigen. Het bestuur heeft 
daartoe den voorzitter en den secretaris aangewezen. 

Aan dc leden werd ter bezichtiging aangebo
den eene photographische afbeelding van den ronden 
toren te Maastricht, onlangs gesloopt. Het voor
stel van den voorzitter, om die photographie het 
bestuur der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst ten geschenke aan te bieden, wordt 
aangenomen. 

Aan de leden worden eenige bouwkundige 
werken ter inzage verstrekt. 

De vroeger ingekomen vraag of het bewijs te 
leveren i s , dat het kruisverband onder alle om
standigheden het sterkste i s , geeft aanleiding 
tot eene gedachtenwisseling omtrent het recht 
begrip dier vraag. Er wordt besloten, die vraag 
in de volgende vergadering te behandelen. 

Naar aanleiding van eene ingekomen vraag, lu i 
dende : Eenige besturen van openbare werken wen
schen de naaldproef in te voeren tot onderzoek 
der deugdelijkheid van tras; waarin bestaat die 
proef en hoe moet die worden genomen? wor
den door den heer Lorentz eenige mededeelin
gen gedaan; genoemde heer gaf eene korte be
schrijving van de wijze, waarop onlangs in de 
Maas en Binnen-Rotte alhier, grondboringen met 
goed gevolg zijn geschied. Men bereikte met dit 
werktuig in den tijd van twee dagen 35 meters 
diepte. 

De heer Dupont gaf verklaring van een werk
tuig tot het beproeven van het weerstandsvermo
gen van voorwerpen uit Portland-cement ver
vaardigd. 

Nadat de voorzitter op verlangen van den heer 
Van Erkel eenige mededeelingen omtrent de wel
dra te openen ambachtschool hier ter stede, had 
gegeven, werd dc vergadering gesloten. 

Advertentiën. 

O P E N B A R E 
AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N ROT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag den 
13 October 1869, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden : 

H e t B O U W E N v a n een S C H O O L 
L O K A A L m e t O N D E R W I J Z E R S -
W O N I N G a a n de J o n k e r F r a n s -
s t raa t w . z. 

Alles nader omschreven in het bestek en de 
voorwaarden, die, van heden af, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen.op de Plaatse
lijke Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rot
terdam, en ook voor den prijs van 30 Cents 
verkrijgbaar zijn bij de Wed. P. V A N WAES-
BERGE & ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, 
wijk 1 1 , n°. 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 11 October 1869, 
van des voormiddags 10 tot des middags 12 ure. 

ONTMANTELING 
D E R 

VESTING MAASTRICHT. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 16 October 1869, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute-zaal in het Comcdie-
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
A . H e t s l e ch t en v a n he t w e r k Hessen . 
B . H e t s l e c h t e n der B o s c h p o o r t . 
C . H e t s l e ch t en v a n een dee l v a n he t 

for t W i l l e m I . 
Voor elk werk moet afzonderlijk ingeschreven 

worden. 
De Inschrijvingsbilletten moeten zijn ingerigt , 

zooals bij het bestek is voorgeschreven, cn moeten 
daags vóór dc aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek 
bepaalde wijze. 

Het bestek met teekening voor elk werk af
zonderlijk, ligt ter inzage ten burele van den 
ondergeteekende, en aan de kantoren van de 
Ontvangers der Registratie en Domeinen te Ven-
In, Roermond en Maastricht cn is aan laatst
genoemd kantoor tegen betaling van ƒ 1 . — ver
krijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag, den 12 October 1869, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Maastricht, 25 September 1869. 
De Directeur der Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

IEMAND, theoretisch en practisch bekend niet 
de B o u w k u n d e , wenscht zich geplaatst te zien 
als O p z i c h t e r of O n d e r b a a s , liefst in of bij 
eene groote zaak, — ware zulks ook pas in het 
e. v. jaar. Brieven franco onder de letters V . W . 
bij de Boekhandelaars IS. A N . NIJHOFF & ZOON, 
te Arnhem. 

Bouwterreinen te Koop, 
Aan het beste gedeelte van den toegangsweg 

naar het gemeenschappelijk spoorweg-station te 
Zwolle is een BOUWTERREIN tc koop, groot 
ongeveer 0 b. 20 r. 50 e. 

Dit terrein is uitnemend geschikt tot liet bou
wen van Vi l la ' s , als ook voor een Hotel van den 
eersten rang. 

Nadere inlichtingen worden, op franco aanvrage, 
gegeven door de Architecten V A N GENDT te 
Arnhem. 

De Arnliemsclie Stoomfabriek 
van Zinkwerken, gedreven 

onder de firma J. H. Pothmann. 
Levert (benevens alle reeds vroeger opgegevenc 

A r c h i t e c t o n i s c h e Z i n k w e r k e n ) volgens op 
te geven proflllen en maten, Z i n k e n , K o p e r e n 
en I J ze ren Gepol i j s te Kagche l l i j s t en . 

B E C K E R & BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , D E N A A N I . E O 

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

Stoomfabriek van Zinkwerken 
V A N 

R O D E N H U I S & C . 

te ARNHEM. 
Z i n k e n L e t t e r s , gegoten cn gedreven, Z i n 

k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist, 
D a k r a m e n , C o n s o l e s , F a l b a h v s , B a l u s t e r s , 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n e n Graf-
teekens , A l o ë s , P a a r d e n k o p p e n en verder 
alle soorten van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gego l fd Z i n k voor V e r a n d a h ' s in alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n met of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in alle soorten. 

PORTLAND CEMENT 
van dc Hoeren DIJCKERIIOFF & 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 & 0*. te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren V I L L E R O Y & BOSCH te Mettlach 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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAÏT VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

De ondergeteekende, aannemer van publieke 
werken te Zwolle, verklaart door dezen, dat hij 
aan onderscheidene werken heeft gebezigd de 
P o r t l a n d - C e m e n t van de Heeren D1.ICKER-
HOFF & ZONEN te Biebrich en geleverd door 
den Heer JAN V A N DER POT te Rotterdam, 
door tusschenkomst van zijnen Agent voor Zwolle, 
de Heer H. T E N Z W E E G E , en dat dezelve de 
voorkeur verdient boven alle andere door hem 
gebezigde Cementsoorten, als zijnde na genomene 
proeven gebleken, dat deze Cement is van zeer 
deugdzame hydraulische eigenschappen, en ge
vende met bijvoeging van veel zand nog zeer 
sterke verbindingen, alsook dat dezelve zeer ge
schikt is tot het trekken van lijsten en het ma
ken van ornamenten. Zoodat aan de Burgerschool 
te Zwolle ongeveer 150 vaten door hem met 
voordeel zijn gebezigd, weshalve hij deze Cement 
gerust aan ieder durft aanbevelen. 

Zwolle, 24 September 1868. 
(was get.) B . H . T K O O S T K R . 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur herinnert Heeren Leden aan de 
toezending, vóór den IS1 1 1 1" Oktober e.k., van de 
v r a g e n of o n d e r w e r p e n , die zij ter behande
ling op de algemeene bijeenkomst in 1870 wen
schen voor tc stellen. 

Amsterdam, G. B. S A L M , 
29 Sept. 1869. loco Secretaris. 

Door sterfgeval te koop: 
T r a i t é de P a r t de l a c h a r p e n t e r i e p a r 

A. R. E M Y ; Atlas met platen en twee deelen 
text, gebonden in half linnen, en 

L E L I M A N , B o u w k u n d i g A l b u m , 3 deelen, 
eveneens gebonden. 

Alles compleet en goed geconditionncerd. Brie
ven franco aan A. BREUNISSEN TROOST, Archi
tect te Sneek. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij CfEBR". II. P O T , te Elshout a/d. Kinderdijk. 
bij wie reeda 500 roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 

tot 103 Amst. vt. 
en tevens eene menigte attesten tc bekomen zjjn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

. gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E B I J 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 2 October 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Zondag, 3 Oot. 

Olterterp, bij J . Prakken , door het gemeen
tebestuur van Opsterland: de levering van on
geveer 250 kubieke meters gewasschen gr int , 
ten dienste der grintwegen in die gemeente. 

Olterterp , bij J. Prakken , door de commis
sie van beheer van den kunstweg over Bcrgum, 
enz. naar Heerenveen: de levering van ongeveer 
400 kubieke meters grove gewasschen grint, ten 
dienste van dien weg. 

Haandag, 4 Oot. 
T i e l , ten 1 ure, in het Hollandse!» Koffie

huis: het leveren van het benoodigde noodhout 
voor den Rijn- en Waalkant, te zamen 26 vim
men , ten dienste van het polderdistrict Ncder-
Betuwe. 

Woensdag, 6 Oct. 
Nootdorp , ten 1 ure , in de Gouden Star: 

het maken en leggen van een communicatie-dui
ker door- en het nmoveeren en dempen van de 
Snoekenbrug nabij Nootdorp, met den aankleve 
van dien. 

Donderdag, 7 Oct. 
Amsterdam , ten 12 ure, in het Burger-

Weeshuis : het verhoogen cn verzwaren van den 
Voorwal van den Amsteldijk, tusschen het Groote 
Loopveld en de Roode Paal, over eene lengte 
van 7180 meters, met de daarbij behoorende le-
vcrantien. 

V r i j d a g , 8 Oot. 
's-Hertogenbosoh, ten 10% ure, aan het 

prov. bestuur: hot maken der aardebaan en 
kunstwerken, met het ten deele begrinden en 
ten deele beklinkeren dier baan tusschen den 
provincialen weg te St.-Michiels-Gestel en den 
provincialen weg onder Berlicum over de Hooge 
akkers, uitkomende aan den tol aldaar, ter lengte 
van 6962 meters. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden en het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de bruggen 
en het tolhek met aanhooren , gelegen in den 
weg van Markelo naar Zutfen, op Overijselsch 
grondgebied, gedurende 1870—1872. 

Doesborgh , ten 12 ure, op het raadhuis : 
het maken van twee gedeelten bazaltkaden, langs 
de Molenkolk aldaar. 

Middelburg, ten 1 ure, op het raadhuis: 
het leggen van 26,000 vierk. meters winterkram-
mat, aan de leidijken van het Havcnkanaal en 
langs een gedeelte van het Molenwater. 

Haandag , 11 Oot. 
Maastricht, ten 11 ure, aan het prov. be

stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
van het lijnpad langs de rivier de Maas te 
Kcssel. 

Maastricht, ten 11 ure , aan het prov. be
stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
der rivier de Maas, in de gemeenten lieegden 
en Herten, boven het Oolderveerhuis, voor ge
meenschappelijke rekening van Nederland en 
België, ingevolge Art. 9 van het Maastractaat 
van 12 Mei 1863. 

Woensdag, 13 Oot. 
Botterdam, ten 1 ure, op het raadhuis: het 

bouwen van een schoollokaal met onderwijzers
woning aan de Jonker Fransstraat VV. Z. 

Donderdag, 14 Oct. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het leveren cn inhangen van 
geslagen ijzeren deuren, hot leveren en plaatsen 
van windwerken en schuiven voor de schutslui
zen aan de monden van het kanaal door Wal
cheren te Vlissingen en te Veere. 

Haarlemmermeer, ten 1 ure, op het 
raadhuis: l o . het bouwen eener school aan den 
Bennebroekerweg bij den Aalsmeerderweg; 2o. 
liet bouwen eener dito school niet onderwijzerswo-
ning, bij den Spieringweg. 

Haarlem, ten 2' , ure, nun het prov. be
stuur: l o . het bouwen eener school met ondcr
wijzerswouiiig te Noordsciuirwoude liij Alkmaar; 
2o. het uitvoeren van eenige werken, tot ver
grooting der school cn verbetering van de on
derwijzerswoning te Cocksilorp op het eiland Texel. 

Zaterdag, 16 Oot. 
Maastricht , ten 12 ure, in dc kleine 

Redoute Zaal, in het comedie gebouw: lo . het 
slechten van het werk Hessen; 2o. het slechten 
der Boschpoort; 3o. het slechten van een deel 
van het fort Willem I. 

Zaterdag, 23 Oct. 
Strijen, (Zuid-Holland), ten 12 ure, bij M. 

de Nagtegaal: het uitbaggeren en voortdurend 
op de diepte houden van de buitenhaven te Strij-
ensas, te rekenen van de Sluis af, tot 5 ellen 
buiten de koppen der dammen. 

Afloop van aanbestedingen. 

Aduard, 17 Sept.: l o . het aanleggen van een 
grintweg van den rijksstraatweg nf langs den 
Spanjaardsdijk, lang 4615 e l ; ingekomen 13 in-
schrijviiigsbiljetten, als van de H H . : E. Kampen, 
te Sappemeer, f 19,964 ; T. II. Loen, te West-
meer, f 19,800; K. v. Tongeren, te Heerenveen, 
J 19,400; D. R. Palstra, te Hantum , f 19,250; 
J. G. Doornbos , tc Oldeboorn, f 18,900 ; 11. J. 
Kroon , Jz. , te Groningen, ƒ 18,550; E. R. 
Kuipers, te Heerenveen , f 18,470 ; A . W. v. d. 
Sluis, te Appelscha, ƒ 18,405; H. J. Folkerts, 
te Grootegast, f 18,350; B. Pieterson, te Loeu-
warden, f 17,950 ; P . H. Dopheide, te Gronin
gen, f 17,748; H. B. Harkema, te Warfhuizen, 
ƒ 17,640; R. Zwolsman , te Kuinre , / 17,479; 
2o. bet aanleggen van een grintweg van de 
Kerketil af, lang 880 e l ; ingekomen 12 biljetten) 
als van de HH. : B. Pieterson, / 4570; E. R. 

Kuipers , f 4440 ; T. H . Loen , f 4400 ; K. van 
Tongeren , f 4300 ; D. R. Palstra , f 4280 ; J. 
G. Doornbos, f 4100; H. B. Harkema, ƒ 3940; 
A. W. v. d. Sluis, ƒ 3800; R. Zwolsman, ƒ 3784; 
J. J. Stuit , Eenrum , f 3745; H. J . Kroon Jz . , 
ƒ 3095; P. H. Dopheide, te Groningen, f 3680. 

's-Hertogenbosoh, 17 Sept.: het maken 
der aardebaan en kunstwerken, en het beklin
keren en ten deele begrinten daarvan tusschen 
den rijksweg van Eindhoven naar Weert en den 
provincialen weg van St.-Oedenrode naar Hel
mond, ter lengte van 13,255 meters; minste 
inschrijver was de heer H. C. Lathouwers, te 
Vught, voor ƒ 83,840. 

StolwLjkerslnis, 22 Sept.: het buitengewoon 
opmaken en begrinten van den Bihvijkerwcg, in 
do gemeenten Haastrecht en Stolwijk , eene lengte 
hebbende van 3652 meters. Dc laagste inschrij
ver was de heer D. Verbaan , van Berg-Ain-
bacht, voor f 12,000; daarna werd het werk af
gemijnd door den heer D. Ooms Jz. van Ammers
tol , voor de som van f 11,600. 

Groningen, 24 Sept.: het onderhouden der 
Rijks hoogere burgerschool te Sappemeer en het 
aanbrengen van eenige verbeteringen aan dat ge
bouw. Aannemer werd de heer J. Hagemeijer, 
te Sappemeer, voor de som van f 6227.00. 

Middelburg, 24 Sept.: het inaken van ver
dedigingswerken aan de oevers van de Calami-
tcuse polders Borssele, Schouwen (district Flaau-
wers), Vlicle en Hoofdplaat, en zulks in vier 
perceelen. Het lste perceel is aangenomen door 
J. Felis, te Vlissingen, voor f 28,800; het 2de 
perceel door L . K a l i s , te Sliedrceht, voor 
f 38,400 ; het 3de perceel door D. Tholens, tc 
Hoek , voor f 28,300 en het 4de perceel door J . 
van Male, Dz., te Breskens , voor / 35,700. 

Z w o l l e , 24 Sept.: het vervangen van het 
nog overgebleven gedeelte, lang 149 meter, van 
het noorderpalenhoofd van de haven te Blokzijl , 
door een met steen bekleeden aarden dam. Van 
dat werk is aannemer geworden de heer J . Zwols
man , te Kuinre , voor de som van f 7,690. 

Arnhem, 24 Sept.: het aanleggen van vier 
dwarskribben tot verbetering van het vaarwater 
der rivier de Usel in Gelderland, tusschen de 
peilraaien Nos. X L I en X L H boven den Boter
boer en het met 260 M 3 puin bestorten van de 
kribben N°'. I tot LX boven Deventer, tusschen de 
peilraaien LXII en LXIII. Aangenomen door den 
heer G. J. Wunderink, te Steenderen, voor ƒ3299 . 

Amsterdam, 20 Sept.: liet leveren van ijzer 
in staven cn platen , voor de directie der Marine: 
Leon Enthoven, te's-Gravenhage, f 98000.— 
E. S. de Jonge, » Rotterdam, » 97200.— 
Koninklijke Nederlandsche 

Grofsmederij, te Leiden, « 88516.48 
Van den Berg & Co., » Amsterdam, » 86270.79 
Gebrs. van der Vl ie t , » » „ 85813.53 
Bernet & Co. , • » » 85356.25 
J. C. P. Hotz , » 's-Gravenhage, » 84877.75 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 
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DE O P M E R K E R 
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 F . W . V A " N G E N D T J Q - z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BÜRGH, C. J. VAN DOORN, D. üRüTHK, J. H. HUMAN, H. MN8E, S. B. W. ROORDA VAN BÏSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
D e a b o n n e m e n t s p r i j s v a u d i t w e e k b l a d , d a t g e r e g e l d 

i e d e r e n Z a t e r d a g b i j II. V THIEME le Arnhem v e r 
s c h i j n t , b e d r a a g t p e r d r i e m a a n d e n f r a n c o p e r p o s t / 1 . 1 1 5 . 
M e n a b o n n e e r t z i c h v o o r c e n j a a r g a n g . K t i k c J c n u m m e r s 
w o r d e n a l l e e n b i j v o o r u i t b e s t e U i n g e n t e g e n b e t a l i n g v a n 
1 5 c e n t s | K T e x e m p l a a r a f g e l e v e r d . 

Zaterdag 9 O c t o b e r 1 8 0 9 . 

P R I J S D E R A D V E R T E N T I Ë N . 
V n u een t o t vijf g e w o n e r e g e l s ƒ 1 . - e n v o o r e i k e n 

r e g e l m e e r f - . 2 0 . G r o o t e . l e t t e r s w o r d e n b e r e k e n d n a a r 
d c r i i i m t i ' d i e / i j b e s l a a n . I f e i v c i i d i e i i w o r d t b i j e l k e 
a d v e r t e n t i e 1 0 c e n t s v o o r e c u e x e m p l a a r d e r c o u r a n t 
b e t a a l d . — A b b o u u c m c i i t c n v o o r 2 5 0 , 5 0 0 c n 1 0 0 0 
r e g e l s j i e r j a a r g a n g w o r d e n t c g c u v e r m i n d e r d e n p r i j s 
a a n g e n o m e n . 

BEPROEVING DER SPOORWEGBRUG OVER 
DE W A A L BIJ BOMMEL, OP DEN 

•iden OCTOBER 1809. 

Alvorens tot de beschrijving der beproeving 
over te gaan is het, dunkt ons, nuttig de vol
gende mededeeling tc doen van eenige afmetin
gen cn der hoeveelheden van de voornaamste 
bouwstoffen der brug. 

De brug heeft elf openingen, waarvan acht op 
elkander volgende cn beginnende bij het rechter 
landhoofd, wijd ieder 57 M . en drie wijd ieder 
120 M . • 

Ieder dezer openingen is afzonderlijk over
spannen. 

Dc lengte der brug, horizontaal binnen de 
landhoofden op de hoogte van 12.75 M . + A P . 
gemeten, bedraagt: 
van de dagzijde van het rechter landhoofd tot aan 
de as van pijler I 59.00 M . 

Van de as van pijler I tot aan die 
van pijler V I I , 0 X 01.00 M . . 360.00 > 

Van de as van pijler VII tot die 
van pijler VIII 02.50 » 

Van de as van pijler VIII tot die 
van pijler X , 2 x 127.00 M. . . 254.00 » 

Van de as van pijler X tot dc dag
zijde van het linker landhoofd . . 123.31 » 

Lengte binnen de landhoofden. . 864.81 M . 
De lengte der oplegging bedraagt: 

op het rechter landhoofd . . . . 1.75 » 
o » linker y> • 3.33 » 

869.89 M. Totale lengte der brug . . . 
De lengte der hoofdlcggers is : 

voor de openingen van 57.00 M. . 00.50 M. 
, i » » 120.00 M. . 120.27 M. 
De binnenwijdtc der brug bedraagt. 4.50 M. 
De afstand der lengte-assen van de 

beide hoofdlcggers bedraagt: 
bij dc openingen van 57.00 M. . 4.80 M. 
» » » » 120.00 M . . 5.25 M . 

De geheele brug is alzoo , wat de bovenbouw 
hetrctt, voor enkel spoor; de pijlers echter zijn 
voor dubbel spoor opgetrokken. 

De hoofdleggers zijn van het enkelvoudig sy
steem , rechthoekige driehoeken 2de orde. 

De hoofdleggers der bruggen van 57.00 M. ope
ning hebben rechte evenwijdige onder-en boven
randen cn eene hoogte van 7.00 M . , terwijl bij 
dc bruggen van 120.00 M. opening, dc onderrand 
recht en de bovenrand cirkelvormig gebogen is ; 
de hoogte dezer leggers is bij de einden 7.00 M. 
en in het midden 13.00 M. 

A l de genoemde hoogten der leggers worden 
gemeten tusschen de hoekijzers der randen. 

De onderlinge afstand der knooppunten, over
eenkomende met dien van de verticale- en dwars-
dragers bedraagt: 
bij de openingen van 120.00 M. . 4.55 M. 
» » ï » 57.00 M. . 3.47 s > 

De bruggen over de openingen van 57.00 M., l ig
gen onder eene helling van 1 a 140; die over 
de openingen van 120.00 M. liggen waterpas. 

Geen deel van den bovenbouw, voor de openin
gen van 120.00 M., mag lager liggen dan 17.OOM. 
+ A P . 

De bovenkant der spoorstaven ligt bij deze 
openingen op 18.08 ~|- A .P . 

Er zijn ongeveer verwerkt aan : 
iedere brug van 57.00 M . opening 155000 

kilogr. getrokken ijzer. 
iedere brug van 120.00 M . opening 726500 

kilogr. getrokken ijzer cn 05500 kilogr. staal. 
beide zonder de opleggingen. 
Aan dc geheele brug over de Waal, mot de op

leggingen, compensatie-inrichtingen, blijvende 
verf- en herstelling-toestellen, zal ongeveer ver
werkt zijn: 

Getrokken Hier . . . 3.407,200 kilogram. 
» gietstaal . . 130,500 » 

Gehamerd » . . 64,750 » 
Gesmeed ijzer . . . . 103,900 » 
Geribd plaatijzer . . . 66,200 » 
Lojd 2,300 » 
Eikenhout 110 kub. M . 
Greenenhout . . . . 230 » » 
Bovenstaande afmetingen cn hoeveelheden zijn 

hoofdzakelijk genomen uit het bestek van den bo
venbouw der brug. 

Het eigen gewicht der bruggen is : 
Voor iedere brug van 57.00 M . opening onge

veer 180000 kilogram. 
Voor iedere brug van 120.00 M . opening onge

veer 817000 kilogram. 
De Minister van binnenlandsche zaken, de in

specteurs van den Waterstaat, Beijerinck en Uru-
nings en do adviseur bij de staatsspoorwegen, de 
heer de Klerck, waren bij de beproeving tegen
woordig. 

De commissie voor de beproeving bestond uit 
dc heeren : generaal Van M en i s , president van 
den Raad van toezicht op de spoorwegen ; Kool 
en Waldorp , hoofdingenieurs bij den aanleg der 
staatsspoorwegen en Van Diesen, eerstaanwezend 
ingenieur bij den aanleg der staatsspoorwegen 
van Utrecht tot Boxtel. 

Verder namen cen werkzaam deel aan dc be
proeving: de heeren ingenieurs bij dc staatsspoor
wegen Van Dissel, Evers, Nierstrasz, Rouppe 
van der Voort, Telders, Waghto, Lohman en 
lloeull't, benevens dc ingenieur bij dc maatschappij 
tot exploitatie van staatsspoorwegen, de heer Bos
scha, cn nog eenige heeren, in dienst bij de staats
spoorwegen. 

Tevens werd de beproeving bijgewoond door 
den heer Harkort, aannemer van den bovenbouw 
der brug en een tal van genoodigden en belang
stellenden, waaronder ook eenige dames. 

Even ais voor de beproeving der brug van 
Kuilenburg, beschreven in »de Opmerker" van 
30 Mei en 6 Juni 1868, was thans een program
ma voor de beproeving der brug van Bommel op
gemaakt en gedrukt, dat aan de belanghebben
den en belangstellenden was uitgereikt. 

Om ruim 0 ure vertrok de trein uit Utrecht, 
tot hct doen der beproeving, bestaande uit: 

locomotief cn tender van 50 ton zonder vuur. 
» » » i 50 i met » 
» » » » 50 » zonder » 
» » » i) 50 i) met > 
» » » » 45 i, zonder » 

Een bagagewagen met remtoestel. 
Twee personenrijtuigen. 
Aankomst voor de brug te Bommel ruim 10 u. 

15 m. , waarna door den eerstaanwezend inge

nieur aan ieder der waarnemers eene kaart met 
eene letter werd ter hand gesteld, zoodat men. 
met behulp van het gedrukte programma, konde 
weten welke waarneming hem was toevertrouwd. 

Hulpmiddelen tot het doen der waarnemingen. 
Hiertoe waren aangebracht: 
1°. Palen met schuifklossen tot waarneming 

der maximum verticale doorbiiigingen van het 
midden der hoofdleggers links en rechts, bij ieder 
der bruggen van 57 M . oponing : 1 , 2 , 3 , 4 en 
6 , 7 , 8 benevens van 120 M. opening : l O c n l l . 

2". Schuiflatten onder ieder van de verticalen 
der brugopening van 120 M. n°. 9 , waartoe de 
nog bestaande steiger aldaar dc gelegenheid gaf. 

3°. Schrijftoestcllcn tot waarneming der hori
zontale en verticale bewegingen in het midden 
van de onder- cn bovenranden der brug van 57 
M . opening n°. 5 cn de brug van 120 M. ope
ning n°. 9. 

4". Waterpasinstrumenten aan de oost- en 
aan de westzijde van pijler V tot waarneming 
van de maximum verticale doorbuiging der hoofd
leggers van de brug n". 5. 

idem aan de oost en aan de westzijde van 
pijler X en het linker landhoofd tot waarneming 
van dc maximum verticale doorbuiging der hoofd
leggers van de bruggen n". 10 en n". 11. 

In het midden der openingen van brug 5 en 
9 waren voor de waarnemingen verdeelde latten 
of waterpasbaken tegen de brug bevestigd ; deze 
stonden op den onderrand. 

5°. Schrijftoestellen op pijler IV en pijler 
VIII tot het waarnemen van de horizontale uit
zettingen der beide onderranden van ieder der 
bruggen n°. 5 en n°. 9. 

6". Een schrijftoestel aan het einde van den 
bovenrand aan de noordzijde van brug n». 9 op 
pijler VIII; idem aan de zuidzijde dezer brug op 
pijler IX. 

7°. Een schrijftoestel in bet midden van de 
verticaal 12' vnn brug 9. 

Beproeving der acht bruggen vun 57 M. opening. 
De belasting bestond ui t : 
4 locomotieven, ieder met tender, te zamen we

gende 4 x 50 = 200 ton. 
1 locomotief cn tender 45 » 

245 ton. 
te zamen eene lengte uitmakende van ongeveer 

75 M . 
Daar nu de spanwijdte van ieder dezer brug

gen ongeveer 60 M . i s , stak de belasting aan 
weerszijde ongeveci 7.50 M . buiten de beproefde 
brug; men kan dus aannemen, dat dc proef be
lasting op ieder der bruggen bedroeg 200 ton 
of ruim 3300 kilogr. per str. M . 

lste proef. 
De hulpmiddelen tot de beproeving waren be

hoorlijk geregeld en gesteld. 
Dc trein reed om 10 u. 45 m. langzaam over 

de biugopeiiingen 1 , 2 , 3 , 4 en hield stil op 
brug 5 toen de lste as der locomotief het einde 
van brug 5 bereikt had. 

De waarnemingen zijn gedaan aan de schuif
klossen , met de schrijftoestellen en met de water
pasbaken. 

Om 11 u. 15 m. stelde de trein zich weer 
langzaam in beweging en reeds langzaam over 
de volgende openingen tot voorbij het linker 
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landhoofd; daarna werden de waarnemingen ge
daan aan de schuif klossen onder de bruggen 6, 
7 en 8. 

2de proef. 
De hulpmiddelen tot de beproeving zijn weder 

in gereedheid gebracht. 
De trein kwam terug en reed met eene snel

heid van, zoo na mogelijk, 10 M. per seconde over 
de acht te beproeven bruggen. 

De waarnemingen werden weer gedaan met 
de waterpasinstrumenten, de schrijftoestellen en 
aan de schuif klossen. 

Daarna ging de trein naar Waardenburg, haakte 
van voren 4 en van achteren 5 geladen wagens 
aan, plaatste zich op de baan vóór het rechter 
landhoofd en wachtte aldaar tijdens de Pauze. 

Gedurende de Pauze werden al de bij de beproe
ving toegelatenen op gulle wijze onthaald in de 
directiekeet, bewoond door den Sectie-Ingenieur 
Van Dissel. 
Beproeving der drie bruggen van 120 Af. opening. 

De belasting bestond uit de vijf genoemde lo
comotieven met tenders ten bedrage 
van . . . 245 ton 

4 wagens achter te zamen ongeveer. 60 » 
5 wagens voor » » x> 75 » 

te zamen 380 ton. 
Uitmakende eene lengte, (wanneer men de 

lengte van ieder wagen aanneemt op gemiddeld 
7.50 M.) ten bedrage van ongeveer. 142 M . 
Bovendien was ieder der bruggen 9 , 10 en 11 
belast met een gewicht aan spoorstaven van 5000 
kilogr. , in het midden gelijkmatig verdeeld over 
ongeveer 60 meter lengte. 

Men mag alzoo aannemen dat de te beproeven 
bruggen belast waren ieder met eene belasting 
aan locomotieven , tenders en wagens van onge
veer 335 ton 
en eene belasting in rust aan spoorstaven 5 » 

Te zamen ongeveer 340 ton 
Alzoo omdat de spanwijdte van iedere brug 

bijna 125 M . bedraagt, per strekkende meter ge
middeld ongeveer 2700 kilogram. 

lste proef. 
De hulpmiddelen tot de waarnemingen waren 

behoorlijk gesteld. 
Om 1 u. 30 m. reed de trein langzaam naar 

en over brug 9 tot dat de lste as het einde van 
brug 9 had bereikt en hield s t i l ; toen de waar
nemingen aan brug 9 voor deze proef zooveel noo
dig gedaan waren, reed de trein om 1 u. 45 m. 
langzaam voort over de openingen 10 en 11 tot 
voorbij het linker landhoofd; tijdens dit voortrij
den werden de maximum verticale doorbuigingen 
met de waterpasinstrumenten en daarna aan de 
schuif klossen opgenomen. 

2de proef. 
Thans werden de hulpmiddelen tot de waarne

mingen weer in behoorlijken staat gebracht. 
Om 2 u. 05 m. kwam de trein terug en reed 

met eene snelheid, zoo na mogelijk, van 10 meter 
per seconde over de te beproeven openingen. 

Tijdens dit voortrijden deed men de waarne
mingen, met de schijftoestellen en waterpasin
strumenten en daarna werden die aan de klossen 
opgenomen. 

Vervolgens moesten de plaatjes en uitkomsten 
der waarnemingen, na onderteekening, aan den 
eerstaanwezend ingenieur worden ter hand ge
steld. 

Uitkomsten der waarnemingen. 
Bruggen van 57 M . opening, 

lste proef. 
Maximum verticale doorbuiging in het midden 

der bruggen 1, 2 , 3 , 4 en 6, 7 , 8 , de trein 
in langzamen gang . . . . 20 a 22 milim. 

Blijvende doorbuiging . . . 1 i milim. 
Maximum verticale doorbuiging 

in het midden der brug 5, de trein 

stilstaande, gemiddeld | " £ ; JJ 
Uitrekking van den onderrand 

van brug 5 , de trein stilstaande 8 » 
Blijvende doorbuiging in het 

midden der brug 5 i » 
2de proef (snelheid van den trein 

10 meters per seconde.) 
Maximum verticale doorbuiging 

in het midden der bruggen 1, 2, 
3, 4 en 6, 7, 8 20 a 23 milim. 

Maximum verticale doorbuiging 
in het midden van brug 5 ge-

middeld! ? n d e r o ? ' A * ( boven 21 > 

Horizontale schommelingen in 't algemeen 
bijna nul. 

Blijvende doorbuiging niet vermeerderd. 
Bruggen van 120 ii. opening. 

lste proef. 
Maximum venticale doorbui-, onder 33' / , milim. 

ging in het midden der brug 9,! 
de trein stilstaande (boven 33 » 

Maximum verticale doorbuiging on
der bij de 3de verticaal 4 1/ , » 

en tamelijk regelmatig opklimmende 
tot het midden der brug tot . . . 33 ' / , » 

Maximum verticale doorbuiging tij
dens langzamen gang van den trein in 
het midden van brug 10 onder, gemidd. 31 

11 32V, 
Blijvende doorbuiging der bruggen nagenoeg nul. 
2de proef (snelheid van den trein 10 meters 

per seconde.) 
Maximum verticale doorbuiging in het midden 

. „ •.. . , i onder 33 a 33' / , milim. van brug 9 gemiddeld J faoven 3 2 , 
10 
11 

onder 33"/, 
onder 32 a 33 

Blijvende doorbuiging onder, nul a 1 » 
Horizontale schommelingen van 

brug 9 2 a 2 ' / , streep 
Uit deze uitkomsten blijkt, dat men kan aan

nemen voor de doorbuiging der bruggen: 
van 57 M . opening . . . . 21 a 22 milim. 

» 120 v » . . . . 32 a 33 » 
en dat de blijvende doorbuigingen onbeduidend zijn. 

Volgens de berekening had de doorbuigiug 
kunnen zijn voor de bruggen van 

57 M . opening 25 milim. 
120 » » 36 i 

Het verdient opmerking, dat ook de horizontale 
schommelingen zoo uiterst gering zijn bij de brug
gen van 120 M . opening, vooral wanneer men 
daarbij bedenkt dat de brug voor enkel spoor is 
ingericht en alzoo slechts eene geringe breedte 
heeft. 

De uitkomsten hebben bewezen dat de brug 
over de W a a l , wat de bovenbouw betreft, uit 
een oogpunt van constructie, uitvoering en ge
bruikte materialen, tot de beste werken van dien 
aard behoort. 

Aan de heeren ingenieurs van Diesen en Van 
Dissel en aan den heer Hurkort, aannemer van 
het werk, benevens aan de andere medewerkers 
komt dan ook allen lof toe voor de uitmuntende 
uitvoering van bedoeld werk. 

DE SCHOONHEIDSLEER DER LIJNEN, 
DOOS 

C H A R L E S B L A N O . 

(SlotJ. 

Ik kom nu tot de schilderkunst. Daar zij eene 
voorstelling van het leven in al zijne gedaanten 
is , moet zij een samenstel van meer of min sterk 
kromme lijnen zijn. Want het leven vertoont, 
in zijne bewegingen, al zeer zelden rechte lijnen. 
Daarom hebben de groote schilders de noodzake
lijkheid gevoeld in hunne tafereelen de rechte 
lijnen te roepen, hetzij door er de bouwkunst in 
te voeren, hetzij door er op den achtergrond 
landschappen in te teekenen. De ingewikkelde 
en trotsche figuren, die de zoldering van de Six-
tijnsche kapel versieren, zijn besloten binnen de 
strenge lijnen van eene verdichte bouwkunst. 
Rafaël, Poussin hebben zorg gedragen een rusti-
gen en raajestueusen indruk aan hunne woeligste 
schilderijen te geven door middel van die gebou
wen, die groote brugkanalen, die bruggen met 
monumentale lijnen, die den gezichteinder vor
men en als rustpunt voor het oog dienen, om de 
bergen te omvatten en al de gebogene lijnen van 
de schilderij te doorloopen. In het Testament van 
Eudamidas heeft Poussin de horizontale rechte 
lijnen vermenigvuldigd. Uitgestrekt op zijne dood
sponde, vormt de burger van Koriuthe de hecr-
schende lijn van het kunstwerk. De lans van den 
held herbaalt deze l i jn , en, uitgestrekt gelijk hij , 
schijnt zij tot rust veroordeeld en ten tweeden 
male den dood van haren meester te bevestigen. 

Onderzoeken wij nu de uitwerking van de lijnen 
in de beweging, in de vrijheid van het leven. 
Wat is dan in de eerste plaats de lijn van de 
beweging? Het is een der bestanddeel en van 
het gebaar en misschien het voornaamste. Om 
deze redevoering niet te lang te inaken, zal ik 
er mij toe bepalen de beteekenis van de verticale 
en van de horizontale lijnen op te sporen, van 
de sr.huinsclie lijnen, die naar boven, en van de 
schuinsche lijnen, die naar beneden gaan, zon

der te spreken van die slingerende, slangvormige 
l i jn , die de schilder Hogarth als den vereischten 
omtrek van de schoonheid zelve beschouwde. 

Wie naar Rome gegaan i s , herinnert zich er 
te zijn blijven stilstaan voor het standbeeld van 
Marcus Aurelius. Dit standbeeld is een werk 
uit de eeuw van verval, het is een tijdgenoot 
der nare bas-reliefs van de Antonijnsche zu i l ; toch 
trekt zij en boeit zij sterk de aandacht; alleen 
door de keus van de l i jn , van de uitdrukkings
volle lijn , heeft de kunstenaar zijn held willen 
voorstellen, te paard Rome binnen tredende en 
het Romeinsche volk komende bedaren. Hij heeft 
door een horizontaal gebaar de bedaring uitge
drukt, en tevens de bescherming, die deze wijs
geer , keizer geworden, komt verleenen aan een 
ontroerd, verbitterd en ongelukkig volk. 

Wie herinnert zich niet, al is het ook slechts 
door haar gezien te hebben op eene plaat, de 
figuur van Jeremias, geschilderd door Michel 
Angelo in de Sixtijnsche kapel? Gebukt onder 
het gewicht van zijn voorgevoel, ondersteunt de 
profeet van de 1 Klaagliederen" met de eene hand 
zijn hoofd, dat voorover gebogen i s , en zijn arm , 
die met zijne volle zwaarte nedervalt, drukt diepe 
droefgeestigheid uit; want zoo de armen bij vroo-
lijkheid in de hoogte gaan, vallen zij bij moede
loosheid en smart neer. De eed in de Kaats
baan van David biedt er een treffend, gedenk
waardig voorbeeld van aan. Degenen onder de 
volksvertegenwoordigers, die eene bedwongene, 
kalme, vastberadene geestdrift hebben , zweren 
den eed aan het vaderland met een horizontaal 
gebaar ; zij, die geestdrift hebben , zweren, ter
wijl zij de hand naar den hemel opsteken, cn 
zij, wier vaderlandsliefde liet meest opgewondon 
is , teekenen met hunne twee armen twee schuin
sche uiteenloopende lijnen, alsof zij volgens 
het woord van David zelven — twee harten voor 
de vrijheid hadden I 

Nog een woord , een enkel woord over het ge
voel, dat zich aan de lijnen'verbindt in de kun
sten der versiering. Wat brengen eenvoudige rechte 
lijnen eene teekening vol karakter voort in die 
zoo bekende versiering, die men meander of 
d la grecque noemt I Door symetrisch elkander 
altijd onder denzelfden hoek te snijden, zijn deze 
dorre lijnen toereikende, om met indrukwekkende 
waardigheid den rand van een paneel of werken 
in gebakken aarde of de banden en friezen van 
de klasioke bouwkunde te versieren. 

Wilt gij aan die grecque een vrouwelijk karak
ter, een karakter van bevalligheid geven, gij 
hebt al de rechte lijnen slechts in gebogene te 
veranderen; dit zal u een bekoorlijken rand ge
ven, die versiering, welke aan een troep jonge 
meisjes doet denken, die elkander in de ruimte 
vervolgen, niet do l , maar op de maat, alsof zij 
een heiligen dans volvoerden. En zoo de ver
siering, waarvan ik spreek, in plaats van op 
een muur, op een plat vlak, geteekend te wor
den, gebezigd wordt voor de decoratie van eene 
groote vaas, schijnt het ineenloopen zonder eind , 
zonder ophouden te zijn, omdat, daar de bolle 
vorm van de vaas een gedeelte van die verwon
derlijke lijnen aan ons oog onttrekt, onze ver
beelding ze ziet alsof zij elkander altijd en eeu
wig om de urn vervolgen. 

Is het niet met eenvoudige rechte en eenvou
dige kromme lijnen, dat de Perzen, de Arabie
ren en andere Oosterlingen zooveel bewonderens
waardige versieringen voortbrengen? Nu eens 
zijn het gevlochten koorden, die onontwarbare 
knoopen vormen, waarvan het vraagstuk zoo 
smaakvol i s , dat zelfs Alexander het niet zou 
durven doorhakken ; dan weder is het eene aan
eenschakeling van driehoeken, die. in elkaar ver
ward zijn , waarvan de bases elkander snijden , 
of waarvan de toppen in elkaar dringen; dan 
weder van ruiten , die niet voltooid worden en 
van trapezia, die schijnbaar gri l l ig met elkander 
verbonden zijn, maar toch aan elkander beant
woorden ; eindelijk van vierkanten, die afgebro
ken worden, om eene diagonaal te laten doorgaan, 
die zelve afgebroken, verloren raakt, terugge
vonden wordt en weder verloren gaat in dezen 
doolhof. En wat is er noodig, opdat zulk een 
labyrinth van lijnen ons behage? Daartoe be
hoort eene verborgene symetrie zijne wanorde te 
vergoeden; eene methode van evenredigheid , eene 
geheime eenheid moeten voorzitten bij de ver
deeling van de figuren, waaruit deze hersen
schimmige meetkunde bestaat. 

Maar wat zeg ik ? Het schrift, ja , het schrift, 
die stelkunst van onze denkbeelden, bet schrift 
wordt daar vervormd tot eene versiering, alleen 
door afwisseling van zijne rechte en kromme lijnen 

en door zijne hoekige bochten. Bewonderens
waardige dingen! De gedachte , zelfs de gedachte 
leent er zich toe de wanden van het Perzisch of 
Arabisch paleis te versieren, zoodat de khalief 
of de vizier, die zich aan de bedwelming van 
den hasjisj overgeeft, omstuwd door zijne slaven , 
op den muur uitspraken ziet voorbijgaan, die 
zijne drooinerij hooger stemmen door tot hem te 
spreken van Hem, van wien Mohammed slechts 
de profeet is. 

Zoo ziet men , hoe die afgetrokkene dingen , 
die men lijnen noemt, éenc nauwe verwantschap 
hebben met het gevoel. Het is voor de kunste
naars van belang dit in het oog te houden. Hetzij 
zij in hunne werken groote denkbeelden of de 
beweging van het leven, de majesteit of dc be
valligheid willen uitdrukken, zij mueten zich de 
diepe beteekenis van de verticale, de horizontale 
en de schuinsche lijnen herinneren, en niet ver
geten, dat de kromme lijn het eindige en de 
verscheidenheid voorstelt, dat zij tot den mensch 
en tot het schoone behoort, terwijl de rechte 
lijn de eenheid vertegenwoordigt, tot het ver
hevene behoort en al de groote tooneelen van 
het heelal kenmerkt. 

v. B. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A De jury belast met het onderzoek naar de 
ingekomen ontwerpen voor een Raadhuis te Wee
nen , heeft den 231 September 1.1. haren arbeid 
aangevangen. Zij bestaat uit drie Weener archi
tecten : Hansen, Terstel en Romano; twee vreemde 
architecten: Hase uit Hanover cn Semper uit 
Zurich en vijf gemeenteraadsleden: Gross, Jor
dan, Neumann, Hascnauer cn Stock. 

— A Aangezien het bevloeren der straten te 
Parijs met samengedrukte asphalt, op den duur 
zeer goede resultaten oplevert, was men in Ber
lijn besloten ook eene proeve niet asp halt-vloe
ren te nemen. De rijweg van de Oberwallstrasse 
voor het paleis van den Kroonprins is voor deze 
proefneming gekozen en reeds van de laag as
phalt voorzien. Dc gemalen natuurlijke asphalt, 
die voor het gezicht vrij wel gelijk is aan de 
stof van bruinkolen, wordt in bijzondere toestel
len sterk verhit, daarna OJI eenen vasten , effenen 
en drogen ondergrond gespreid en met warme 
walzen tot eene dikte van 5 centimeters ineen-
gedrukt. 

— A De brand van den hofschouwburg te Dres
den heeft niet alleen een der schoonste bouw
werken van dc hoofdstad van Saksen, maar te
vens een der best ingerichte en meest artistieke 
schouwburgen van Duitschland vernield. 

Godfried Semper is voornamelijk aan den bouw 
van dezen schouwburg, die van 1837 tot 1841 
duurde, zijne bekendheid in de geheele wereld 
verschuldigd en hij heeft in zijne latere kun
stenaarsloopbaan hoogstens werken van gelijke 
waarde, doch niets beters voortgebracht. Daar 
de meester echter voortdurend het ontwerpen 
van een schouwburg als een lievelingswerk heeft 
beschouwd, waaraan hij voortdurend heeft ge
dacht , zoo is de wensch wel gerechtvaardigd, 
dat het hem vergund worde, met zijne sedert 
30 jaren opgedane ondervinding, met den weder
opbouw belast te worden , ten einde op de plaats, 
waar zijn scheppen een aanvang nam, opnieuw 
eene bron voor zijn scheppen te vinden. Wij we
ten niet in hoeverre Semper moeite zal doen, 
om zijne illusie verwezenlijkt te z ien , doch het 
zal waarschijnlijk den Koning van Saksen niet 
moeielijk vallen, om zijn land weder het voor
recht te doen genieten van een zijner eerste kun
stenaars terug te winnen. 

— § Te Douglas, op het eiland Man, is een 
nieuw ijzeren zeehoofd geopend geworden, lang 
duizend voet, breed zestien, dat twee en zeven
tig duizend gulden gekost heeft. 

— § De Britsche majoor der genie Champain 
verliet Marseille op den ö4™ September j . l . , ver
gezeld door een staf telegraaf-ingenieurs, om den 
tweeden kabel te leggen in de Perzische golf, 
die, volgens verwachting, in November gereed 
zal zijn. Men zal dan twee volledige en onaf
hankelijke telegraaflijnen hebben over den gehee
len afstand tusschen Londen en Kalkutta. 

§ Op Donderdag, den lu*» Augustus j . l . , 
stortte de grond bij Mol l , in Oostenrijk, over 
verscheidene mijlen plotseling in met een geraas 

als van den donder, en waar eenige seconden 
vroeger het graan golfde, zag men eensklaps een 
meer. Men onderstelt, dat de grond langzamer
hand ondermijnd was door de werking van onder-
aardsch water. 

— § De Railway Review van Chicago zegt, 
dat de opbrengsten van den Central Pacific Rail
road in Juli 579000 dollars bedroegen, dus 25000 
dollars meer dan in Juni. Niettegenstaande (of 
ten gevolge van) de achtereenvolgende verminde
ringen van de tarieven, toont de uitkomst van 
de eerste drie maanden sinds de verbinding van 
de oostelijke lijnen eene opbrengst, die gelijk 
staat met zeven millioen dollars in het jaar, 
waarvan drie millioen netto. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Het wetsontwerp tot regeling 
van het onderwijs van Rijkswege in de beeldende 
kunsten, in enkele ondergeschikte punten naar 
het verlangen der Kamer gewijzigd, is opnieuw 
aangeboden. 

In antwoord op de verschillende gerezen be
denkingen en gemaakte aanmerkingen, antwoordt 
de minister van Binnenlandsche Zaken onder an
deren, dat het niet de bedoeling is voor de op 
te richten Academie aanzienlijke sommen uit de 
schatkist toe te staan. De kosten zullen / 20,000 
a ƒ 24,000 's jaars beloopen, namelijk voor ieder 
der vijf aan te stellen hoogleeraren ƒ 3000 jaar
wedde en f 5000 voor den directeur, verder 
personeel en lokalen. 

Omtrent de plaats der vestiging van de acade
mie wenscht men in de wet nog geene beslissing 
te nemen. Wanneer aan de door Amsterdam toe
gezegde subsidie geene bezwarende voorwaarden 
verbonden zijn, bestaat er echter geen reden 
daarvan geen gebruik te maken. Aan ééne de
gelijke rijkskunstschool blijft men de voorkeur ge
ven boven het geopperde denkbeeld tot het sub
sidieeren van verschillende gemeentelijke teeken-
scholen, waardoor eene schadelijke versnippering 
van krachten zou plaats hebben en vooral het 
zoo noodig onderling verband der zusterkunsten, 
tot groot nadeel van elk barer, verbroken worden. 

Dc minister blijft voorts vasthouden aan het 
beginsel, dat onder de leervakken voor alsnog de 
bouwkunde niet behoort te worden opgenomen; 
zij is in haar geheelen omvang opgenomen in het 
programma der Polytechnische school. 

Met het vervallen der Koninklijke Academie 
van beeldende kunsten vervalt het lidmaatschap 
dier instelling, eene wederinvoering daarvan bij 
deze zuivere instelling van onderwijs ligt buiten 
onzen tijd. 

— Uit de begrooting van uitgaven voor den 
aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1870, ont-
leenen wij het navolgende: 

Art. 1. Jaarwedden, toelagen, maand- en dag
gelden van het personeel (daaronder niet begre
pen de buitengewone opzichters), mitsgaders 
schrijfloonen f 275,000. 

Art. 2. Bureau-, lokaalbehoetten, drukwerk, 
huur en bewaken van lokalen, aankoop van boe
ken, kaarten, instrumenten, enz. f 30,000. 

Art. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloos
stelling voor kosten van veldwerk f 40,000. 

Art . 4. Kosten van uitbakenen, opmeten , wa
terpassen, belooningen landmeters, uittreksels uit 
kadastrale plans en leggers, werktuigen, bakens, 
piketten, cnz. f 10,000. 

Art. 5. Aankoop van materialen, zonder be
paalde bestemming voor eene lijn met kosten van 
bewaring, opstapeling en vervoer, huur en aan
koop van terrein daarvoor, kosten van creosotee-
ren, enz. f 25,000. 

Art . 6. Kosten van de brug te Kuilen
burg f 2000. 

Art . 7. Kosten der brufgen tusschen Rotter
dam en Dordrecht f 600,000. 

Ar t . 8. Kosten van de brug tc Zalt-Bom-
mel ƒ 50,000. 

Art. 9. Kosten van de brug te Crevecoeur 
f 562,000. 

Art. 10. Spoorweg Arnhem—Leeuwarden 
f 240,000. 

Art. 11. Spoorweg Harlingen—Hanoversche 
grenzen f 100,000. 

Art. 12. SpoorwegMeppel—Groningenƒ70,000. 
Art. 13. Spoorweg Breda—Helmond f 90,000. 
Art. 14. Spoorweg Maastricht—Helmond ƒ10,000. 
Art. 15. Spoorweg Roosendaal—Vlissingen 

ƒ 4,007,600. 
Art . 16. Spoorweg Utrecht—Boxtel / 248,000. 
Art . 17. Spoorweg Breda—Rotterdam ƒ2 ,930 ,000 . 

Art . 18. Spoorweg Nieuwe Diep—Amsterdam 
ƒ 957,000. 

Art. 19. Schadeloosstelling aan eigenaren van 
vaartuigen, welke ingericht moeten worden, om 
onder de vaste bruggen bij Kuilenburg, Bommel, 
Crevecoeur en Venlo te kunnen doorvaren ƒ 200,000. 

Art. 20. Overbrugging van het Hollaniisch 
Diep ƒ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 

Art. 21. Voltooiing van het kanaal door Zuid-
Beveland ƒ 6 6 3 , 0 0 0 . 

Art . 22. Onvoorziene uitgaven ƒ 939,700. 
Totaal ƒ 13,700,000. 
— In Het Vaderland van Maandag 27 Septem

ber 11. komt een belangrijk stuk voor van den 
ingenieur W. Vrol ik , dat tot titel draagt: teene 
concessie-geschiedenis, of hoe 's-Gravenhage tot 
heden aan geen drinkwater kwam." Wij raden 
de lezing van dit stuk ten zeerste aan, daar het 
niet alleen betrekking heeft op de door den in
genieur Vrolik gevraagde concessie voor water
en gasbezorging aan de residentie, maar ons 
tevens een helder denkbeeld geeft van de finnn-
ciëele moeielijkheden, die uit eene exploitatie 
door de gemeente geboren worden; wij achten 
het van groot belang hierop te wijzen, nu ver
schillende gemeentebesturen het, en naar ons 
inzien ten onrechte, wenschelijk achten, om de 
taak der industriëelen over te nemen. 

De door den heer Vrolik aangevraagde conces
sie heeft tot gronddenkbeeld : 

1". waterbezorging bijna geheel op de voorwaar
den vervat in de concessie De Veer, dus volgens 
het plan Henket onder gratis levering aan de 
gemeente van 80,500 M J . water 'sjaars, zonder 
eenige subsidie; 

2°. gasbezorging tegen prijzen, zoowel voor 
gemeente als particulieren, een derde minder dan 
de nu betaalde. 

In dit artikel wordt ook het maken van Norton-
pompen besproken en de uitkomsten naar de ge
schiktheid van het daardoor verkregen drinkwater 
schijnen niet bevredigend te zijn. Wij lezen al
thans in Het Vaderland van 2 October 11.: 

's-Gravenhage, den 30 September 1869, 
Afyne Heeren I 

In uw geacht blad las ik gisteren, dat men u 
mededeelde eenige geneeskundigen bier ter stede 
een onderzoek hadden ingesteld naar de qualiteit 
van het water, dat de Norton-pompen leveren, en 
dat u het belangrijk achtte, dat de resultaten van 
dat onderzoek aan het publiek werden kenbaar 
gemaakt. 

Olschoon het oogenblik nog niet daar i s , om 
den uitslag bunner bemoeiingen in zijn geheel 
mede te deelen, mag ik u voorloopig opgeven, 
dat de uitkomst van een nauwgezet onderzoek 
naar de geschiktheid van het Nortonwater voor 
drinken geweest is: 

«dat slechts een pomp, namelijk die in het gast
huis, voldoet aan de eischen, die men aan voor 
de gezondheid onschadelijk water mag stellen." 

Men kan dus reeds nu de proef met de Norton-
pompen genomen, als mislukt beschouwen. 

Met de meeste achting, 
Uw dienaar, 

w. V R O L I K . 

Amsterdam. De maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst heeft de navolgende drie 
prijsvragen uitgeschreven, waarvan de inzending 
der antwoorden vóór of op primo November 1870 
moet geschieden: 

1°. eene kazerne voor een bataillon infanterie; 
2". eene buiten-societeit voor eene stad van 

20.000 tot 30.000 personen. 
3°. de voorgevel van een burger-woonhuis. 
Voor het der bekrooning waardig gekeurde 

ontwerp van elk dezer prijsvragen wordt het ge
tuigschrift der Maatschappij met eene geldelijke 
belooning toegekend, en wel respectievelijk ƒ 300 
ƒ 1 5 0 en ƒ50 voor den ^ 2 i " n en 3* n prijs
vraag. 

Arnhem. Dezer dagen heeft zich alhier eene 
vereeniging, onder de zinspreuk »Artibus Sacrum," 
geconstitueerd. Zij stelt zich verbroedering der 
kunstenaren en het bevorderen en ontwikkelen 
van kunstzin in het algemeen ten doel en hoopt 
dit door vriendschappelijke bijeenkomsten, kunst
beschouwingen, muzikale uitvoeringen cn het bij
eenbrengen van werken van kunst te bereiken. 

De vereeniging onderscheidt drie soorten van 
leden, als gewone of stemhebbende, die de kunst 
tot hun levensdoel gekozen hebben of uitslui
tend op dat gebied werkzaam zijn; kunstlievende, 
die een der kunsten met goed gevolg beoefenen 
en buitengewone, die uit belangstelling voor het 
beoogde doel de vereeniging willen ondersteunen. 



D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 9 October 1869. 

Varia. 

D e i n v l o e d v a n d e n l u c h t d r u k op de ge
t i jden . De getijden worden aangedaan door den 
toestand van den dampkring. Te Brest neemt liet 
peil van hoog water af als de barometer stijgt 
en rijst meer dan 8 Eng. duimen bij eene daling 
van een' halven duim van den barometer. Te 
Liverpool beantwoordt eene daling van een tiende 
van een duim in het kwik van den barometer 
aan een' was van de Mersey tot een bedrag van 
ongeveer een' Eng. duim, en bij de Londensche 
dokken komt eene daling van een tiende van een' 
duim overeen met eene rijzing in de Theems van 
ongeveer zeven tienden van een' duim. § 

ERRATUM. 

In het bijvoegsel van nommer 39 staat in den 
1™ kolom, regel 6 v. b . : mijl lees: meter. 

Advertentiën. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N ROT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag den 
13 October 1869, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t B O U W E N v a n een S C H O O L 
L O K A A L m e t O N D E R W I J Z E R S 
W O N I N G a a n de J o n k e r F r a n s -
s t raa t w . z. 

Alles nader omschreven in het bestek en de 
voorwaarden, die, van heden af, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op da Plaatse
lijke Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rot
terdam, en ook voor den prijs van 30 Cents 
verkrijgbaar zijn bij de Wed. P. V A N WAES-
BERGE & ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, 
wijk 1 1 , n°. 194. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge
meld Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Maandag den 11 October 1869, 
van des voormiddags 10 tot des middags 12 ure. 

ONTMANTELING 
D E R 

V E S T I N G M A A S T R I C H T . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 16 October 1869, des middags ten 
12 ure, in de kleine Redoute-zaal in het Comedie-
gebouw te Maastricht, zal bij enkele inschrijving, 
en onder voorbehoud van hoogere goedkeuring, 
worden 

Aanbesteed: 
A . H e t s l e ch t en v a n het w e r k Hessen . 
B . H e t s l ech ten de r B o s c h p o o r t . 
C . H e t s l e c h t e n v a n een dee l v a n het 

for t W i l l e m I . 
Voor elk werk moet afzonderlijk ingeschreven 

worden. 
De Inschrijvingsbilletten moeten zijn ingerigt, 

zooals bij het bestek is voorgeschreven, en moeten 
daags vóór de aanbesteding vóór 12 ure 's mid
dags worden ingeleverd op de in het bestek 
bepaalde wijze. 

Het bestek met teekening voor elk werk af
zonderlijk, ligt ter inzage ten burele van den 
ondergeteekende, en aan de kantoren van de 
Ontvangers der Registratie en Domeinen te Ven
lo, Roermond en Maastricht en is aan laatst
genoemd kantoor tegen betaling van ƒ 1 . — ver
krijgbaar. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Dingsdag, den 12 October 1869, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Maastricht, 25 September 1869. 
De Directeur der Registratie en 

Domeinen in Limburg. 
GRATAMA. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER D E R GEMEENTE A R N 

H E M zal Woensdag 13 October 1869, des na
middags ten een ure, in het openbaar ten Raad
huize aanbesteden: 

1°. H e t v e r r i g t e n v a n eenige H E R 
S T E L L I N G E N a a n M e t s e l - , V e r w - e n 
W i t w e r k e n . 

2°. H e t m a k e n v a n een I J Z E R E N 
O V E R D E K K I N G b o v e n de Spee lp laa t s 
de r A r m e n b e w a a r s c h o o l . 

Bestekken, tegen betaling, ter Secretarie ver
krijgbaar. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op M a a n d a g d e n 
18 Oc tobe r 1869 , des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis, in het openbaar en bij enkele in
schrijving doen aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene Openbare 
B U R G E R S C H O O L l e k l a s s e , v o o r 
M e i s j e s , m e t L O K A A L v o o r de G y m 
nas t i ek e n W O N I N G v o o r de Hoofd 
onderwi jzeres , op de H e e r e n g r a c h t 
bij d e n B l a a u w b u r g w a l , b u u r t R R , 
n". 3 1 0 , m e 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 e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn, met 
de daarbij behoorende teekeningen, uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van f 1 en liggen voorts ter lezing in 
een der lokalen van de Secretarie (Afdecling 
Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken voornoemd en 
aan den Timmertuin der Gemeente, op het Bu
reau van den Heer Architect B. DE GREEK Jz . , 
des vóórmiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, 2 October 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

BERG, Wethouder. 
De Secretaris, 

C . E. V A I L L A N T . 

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

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , H E N A A N I . E O 

V A N S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B o o 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. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN tc 
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 & O . te Shren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mcttlach 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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

m VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

Wij ondergeteekenden verklaren door dezen 
volgaarne, dat wij de P o r t l a n d - C e m e n t uit de 
fabriek van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN 
te Amönehurg bij Biebrich, tot verscheidene 
doeleinden hebben gebezigd, en dat dezelve alle 
door ons ooit verwerkte Engelsche soorten over
treft, daar zij onder de bewerking gemakkelijker 
te behandelen is , doordien zij niet zoo spoedig 
versteent, terwijl zij later eene onovertreffelijkc 
hardheid verkrijgt; ook werkt zij door hare bij
zondere fijnheid zeer zuiver af. Daar zij ook meer 
zand kan verdragen, wordt zij ook onder de be
werking goedkooper. Wij kunnen dus ieder het 
gebruik dezer Cementsoort zeer aanbevelen. 

Delft, 13 October 1868. 
(was get.) « . B K H O N O K dt Z O O M . 

MAGAZIJN en FABRIEK 
van Optische, Maihciiiatliisrhc cn l'hysisclie, 

INSTRUMENTEN. 
ARNHEM, RIDDERSTRAAT, B 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde, Wa te rpas - in s t ru -
m e n t e n aan. W a t e r p a s - M e e t k r u i z e n en 
Bakens (nieuwe constructie), H o e k m e e t In
s t r u m e n t e n , voorts M e t a l l i e k e Mee t snoe ren , 
Mee tke t t i ngen , Teekengereedschap, enz. enz. 

B. ÜOLSBOER. 

Door sterfgeval te koop: 
T r a i t é de l ' a r t de l a cha rpen t e r i e pa r 

A. R. E M Y ; Atlas met platen en twee deelen 
text, gebonden in half linnen, en 

L E L I M A N , B o u w k u n d i g A l b u m , 3 deelen, 
eveneens gebonden. 

Alles compleet en goed geconditionneerd. Brie
ven franco aan A. BREUNISSEN TROOST, Archi
tect te Sneek. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E B I J 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
MKT ZES J A A R O U A R A N T I E , 

bij GEBK". B. P O T . teElshoutad.Kinderdijk 
bij wie reed» 500 roeden gemaakt zijn van verschillende lengten 

tot 103 .%inwt. vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

VOOR BOUW- en WERKTUIGKUNDIGEN. 

A U G U S T R I T T E R ' S 
Elementaire Theorie en Berekening van 

I J Z E R E N K A P - E N B R U G - C O N S T R U C T I E S , 
Naar de T W E E D E Hoogd. uitgave, bewerkt cn vermeerderd tloor 

J . G. VAW G E K I I Ï Jr . , 
Met 400 toelichtende Afbeeldingen. 

Compleet in Vijf Afleveringen ieder van circa 64 pag. royaal 8"., a 95 cents per Aflevering. 
Na het sluiten der inteekening behouden de Uitgevers zich voor, den prijs te verhoogen. 
De lste Aflevering is ter inzage voorhanden en berigt van Uitgave gratis verkrijgbaar bij alle 

Boekhandelaars door het geheele Kijk en bij de Uitgevers T E N BRINK & DE VRIES, Warmoes
straat, Amsterdam. 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 9 October 1869. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 

Maandag , 11 Oet. 

Groningen , ten 91', ure, op het raadhuis : 
het aanleggen van het Martini-kerkhof tot open
bare wandelplaats. 

Maastricht , ten 11 ure, aan het prov. be
stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
van het lijnpad langs de rivier dc Maas tc 
Kessel. 

M a a s t r i c h t , ten 1 1 ure , aan het prov. be
stuur : de uitvoering van werken tot verbetering 
der rivier de Mans, in de gemeenten Ileegden 
en Herten, boven het Ooldervcerhuis, voor ge
meenschappelijke rekening van Nederland en 
België, ingevolge Art. 9 van het Maastractaat 
van 12 Mei 1863. 

Sneek, ten 7 ure, in het Old-Burger wees
huis : l o . het éénjarig onderhoud der gebouwen; 
2o. het driejarig onderhoud der stukadoor- en 
pleisterwerken; en 3o. het uitvoeren van eenige 
verfwerken. 

Dinsdag, 12 Oot. 
Botterdam , ten 2 ure , aan den Hofdijk, 

wijk 14 No. 311 : het bouwen van eenige lokalen 
OJI het terrein achter het gebouw aan den Hof
dijk cn het verrichten van eenige werkzaamheden 
in genoemd gebouw, ten dienste der Ambachts
school. 

Woensdag, 13 Oot. 
Arnhem, ten l u r e , op het raadhuis: l o . het 

verrichten van eenige herstellingen nau metsel-, 
verw- en witwerken; 2o. het maken van eene 
ijzeren overdekking boven de speelplaats der ar
menbewaarschool. 

Botterdam , ten 1 ure, op het raadhuis: het 
bouwen van een schoollokaal met onderwijzers-
woning aan de Jonker Fransstraat W. Z. 

Donderdag, 14 Oct. 
' s -Hage , ten l i 1 / , ure, door dc commissie 

van beheer over de droogmaking der plassen in 
Scbieland, aan het prov. bestuur : het opruimen 
van het schut verlaat in dc Linker-Rottekade on
der Terbregge, en van den Voorwaterloop van 
den Wipmolen van Ommoorden, beide in de ge
meente Hillegersberg, en het uitvoeren van eenige 
met die opruiming in verband staande aarde
werken. 

's-Hage, ten 19 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het leveren en inhangen van 
geslagen ijzeren deuren, het leveren en plaatsen 
van windwerken en schuiven voor dc schutslui
zen aan de monden van het kanaal door Wal
cheren te Vlissingen cn te Veere. 

Haarlemmermeer, ten 1 ure, op het 
raadhuis: l o . het bouwen eener school aan den 
Bennebroekerweg bij den Aalsmcerderweg; 2o. 
het bouwen eener dito school met onderwijzerswo
ning , bij den Spieringweg. 

Haarlem, ten 2 ure, op het raadhuis, l o . 
het met steen bedekken van de traptreden op de 
groote zaal van het Stadhuis; 2o, het maken van 
overdekte riolen, in de Lange Boogaardstraat, 
de Vlamingstraat , de Gasthuisstraat, de Barrc-
voetensteeg en de Ravelingstceg; 3o. het uitbag
geren en uitdiepen van een gedeelte der Leid-
sche vaart 

Haarlem, ten 2% ure, aan het prov. be
stuur : l o . het houwen eener school met onder-
wijznrswoning te Noordscliarwoude hij Alkmaar; 
2o. het uitvoeren van eenige werken, tot ver
grooting der school en verbetering van de on
derwijzerswoning tc Cocksdorp op het eiland Texel. 

Vri jdag , 15 Oot. 
's-Hertogenbosch, ten 10'/, ure, aan liet 

prov. bestuur: het verrichten van baggerwerk 
in den Amer, bij de vereeniging van het Oude 
Maasje en de Donge, onder de gemeente Made 
cn Drimmelen. 

Zaterdag, 16 Oot. 
Maastricht , ten 12 ure, in de kleine 

Redoute Zaal, in het comedie gebouw: l o . het 
slechten van het werk Hessen; 2o. het slechten 
der Uoschpoort; 3o. het slechten van een deel 
van het fort Willem I. 

Maandag, 18 Oot. 
Maastricht, ten 12 ure, in nc kleine Re

doute zaal, in het Comedie gebouw : de herstel
lingswerken, te verrichten aan de hoofdparoclüale 
kerk van den 11. Servutius aldaar. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: 
het bouwen van eene openbare burgerschool, 
lste klasse, voor meisjes, met lokaal voor de 
gymnastiek en woning voor de hoofd-onderwijze-
res, op de Heerengracht bij dc Blauwburgwal, 
buurt R R , No. 310, met de levering der be
noodigde materialen. 

Zaterdag, 23 Oot 
S t r i j e n , (Zuid-Holland), ten 12 ure, bij M . 

dc Nagtegaal: het uitbaggeren en voortdurend 
op de diepte houden van de buitenhaven te Strij-
ensas, te rekenen van de Sluis af, tot 5 ellen 
buiten de koppen der dammen. 

Afloop van aanbestedingen. 
's-Hertogenbosoh, 24 Sept.: het bouwen 

van twee wachterswoningen bij de sluizen N"". 
2 en 4 der Zuid-Willemsvaart; aangenomen door 
den heer G. J. van E r p , te 's-Hertogunbosch , 
voor /' 8340. 

Beetsterswaag, 25 Sept.: het in orde bren
gen der aardebaan en het bevloeren van den 
straatweg lang 3300 meters, van af den kunst
weg van Gorrrdijk tot in het dorp Terwispel; 
aangenomen door den heer J. Eisinga, tc Gorre-
dijk, voor / 17,000. 

F i n s t e r w o l d , 27 Sept : het leggen van 
een kunstweg op den zoogenoaniden kerkweg, 
ter lengte van 3082 meters; ingekomen 6 biljet
ten , als van de H H . : 
W. Nieuwborg, te Finsterwold, ƒ 16,027. 
T. de Jong, « Sappemeer, » 15,790. 
C. de Jong, » Nieuwolda, » 15,190. 

J. P . Hommes , » Finsterwold , » 14,930. 
G. W. Holtman, » Beerta, » 14,070. 
W. Bos, » Zuidbroek, » 13,854. 

Oude A d e , 28 Sept. : het maken van 2 
rolhruggen , enz., in de Boekhorst en Zevenhui
zen , gemeente Alkcmade; ingekomen 13 biljet
ten , als van de H H . : 
P. K. de Bouwmeester, te Leiderdorp, ƒ 3823.00 
R. van den Hoorn , » Oude A d e , » 3333.33 
C. Akerboom, » Rijp Wetering, 1 3173.00 
J. van Beek, » Lissc , » 2993.00 
M . W. Lemmers, tc Roelof Arendsveen » 3739.00 
C. Alkemade, tc Noordwijk, » 2490.00 
D. Audier , » idem, > 2475.00 
A. van den Berg, » Boskoop , » 2400.00 
M . Rutgers, » Alfen, » 2373.00 
J. Spreij , » Koudekerke, » 2346.00 
W. Boot, » Woubrugge, » 2340.90 
G. II. van Diest, » Voorschoten , » 2240.00 
P. J. van der Wal , » Leiderdorp , » 2230.00 

Amsterdam, 29 Sept.: het levering van ijzer 
in staven en platen; aangenomen door den heer 
J. C. P. Hotz, te 's-Hage, voor f 84,877.75. 

Willemsoord, 29 Sept.: het daarstellen van 
eene ijzeren overdekkingskap ; ingekomen 12 bil
jetten , als van de H H . : 
Mcursing en Huijgeiis, te Amsterdam, ƒ 1 3 , 2 5 9 . 9 3 . 
I. J. Tesselaar, «Alkmaar , «12,127.00. 
D. A. Schretlen en Co., » Leiden , » 11,500.00. 
II. Figee, » Haarlem, « 11,159.00. 
P. van Limburgh, »Rotterdam, « 10,600.00. 
G. 11. Broekman Lz. , » Amsterdam, » 9,700.00. 
J. Kloos , » idem, » 9,540.00. 
W. Hoven en Zn. , » 's-Hage , » 8,742.00. 
A. Vos , «Helder , » 8,590.00. 
P. Spruit, » idem, » 8,286.00. 
Gebrs. Jansen, » idem, » 8,178.00. 
Ch. Bosch Reitz, « idem, » 7,899.00, 

Haarlem . 30 Sept.: de stroobeplanting op 
de Horst van het eiland Vlieland ; aangenomen 
door den heer A. Bos, te Terschelling, voor 
f 3400. 

Zwolle , 1 Oct.: het aanleggen van twee 
dwarskribben , bijhoorend beslagwerk en blees-
laag, langs den linkeroever van de rivier den 
IJsel, boven Veessen; aangenomen door den heer 
J. C. II. de Bru in , te Vaassen , voor f 2344 ; 
2o. het beteugelen door middel van rijzen zink-
stukken van het Rechterdiep, op 1650 meters bene
den den bovenmond; aangenomen door den heer 
J. Baars, te Tie l , voor f 12,079. 

Arnhem, 1 Oct.: het weder opbouwen der 
afgebrande sluisknechts-woning en zooveel noodig 
herstellen van de schotbalkenloods , bij de schut
sluis te St. Andries, in de provincie Gelderland. 
Aangenomen door den heer C. Eijkelen, te Lent, 
voor f 2000. 

Amsterdam, 7 Oct.: het verhoogen en ver
zwaren van den voorwal van den Amsteldijk, 
tusschen het Loopveld cn de Roode Paal, over 
cene lengte van 71 SO meters. Aangenomen door 
den heer J. Dekker, te Hardinxveld, voor de 
som van f 5439. 

Uitgegeven to Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W . V A N DER W I E L . 

U.tgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C" . te Amsterdam. — Boekdrukkery van G . W. V A N DER WIEL. 
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DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&EnEURS.EABRIKAiTOI, A A M E I E R S en WERKB4Z Sff, 

U i t ^ e ^ 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 rnodewm-kinp; van Dr. T. VAN DOI<lSBüR<ïH, 0. J. VAN DOORX, D. UROTIIB, J. S. EALDttN, If. IJNSK, S. E. W. ROORDA VAN' KÏSINOA, II. P. rOGBL en anderen. 

A B O N N K M K N T S l ' R U N . 
D c a b o n n e m e n t s p r i j s v a n i l i t w e e k b l a d , d n t geregeld 

i e d e r e n Z a t e r d a g b i j I). 4. TlIIKMI-; Ie trnlu-m v e r 
s c h i j n t , b e d r a a g t p e r d r i e m a a n d e n franco p e r p o s t ƒ 1 . 6 5 , 
M e n a b o n n e e r t rich v o o r e e n j a a r g a n g . K n k e l e n o m i n e r s 
w o r d e n a l l e e n b i j v o o r n i t b e s t e l J i i i g e n t e g e n b e t a l i n g v a n 
1 5 e e n t a p e r e x e m p l a a r a f g e l e v e r d . 

Zaterdaa 10 October 1«S(><). 

P B I J S D E B A D V E I M ' K X T l i ó . V . 
V a n efi» t o t rijf g e w o n e r o g c i s ƒ 1 . - c u v o o r e i k e n 

r e g e l m e e r ƒ - . 2 0 . G r o o t e l e t t e r s w ó r d e n b e r e k e n d u a a r 
d e r u i m t e d i e z i j b e s l a a n . B o v e n d i e n w o r d t b i j e l k e 
a d v e r t e n t i e 1 0 c e n t s v o o r c r u e x e m p l a a r t i e r c o u r a n t , 
b e t a a l d . — A l i h t i i i u c i n e n t c u v o o r 2 5 0 , 5011 c n 111(10 
r e g e l s p e r j a a r g a n g w o r d c u t e g e n v e r m i n d e r d e n p r i j s 
a a n g e n o m e n . 

DE STEIU'TE 'l'E PARIJS, 

toenemende volgens de dooden, afnemende vol
gens de ministers. 

Dc wetenschap is de souvereiu der toekomst. 

Misschien zijn cr in ons land burgemeesters 
n poigne, die lust gevoelen zich onsterfelijk le 
maken door hunne gemeente te hniissnmnnisec-
ren. Tot hunne waarschuwing doen wij hier de 
vertaling van een opstel van dr. Bertillon volgen, 
voorkomende in het jongste Mei-nummer van liet 
maandwerk La philosophic positive. 

Zoolang de olliciëele redenaars van het Gou
vernement de moeilijke stellingen, die zij hebben 
vol te houden, doen rusten op politieke redenee
ringen, verrichten zij slechts wat tot hun beroep 
behoort, en dc politiek schijnt ons ccn veld toe, 
te veel openstaande voor tegenspraak, om lust 
tc gevoelen er ons anders op te wagen dan on
der bet gekeuvel bij den huisclijken baard. 

Maar als die redenaars het in het hoofd krij
gen , gelijk de heer Contour onlangs gedaan heeft, 
de wetenschap bij hun hetoog te hulp te roepen, 
is het ons recht cn ook onze plicht hun te vra
gen, welke hunne wetenschappelijke bevoegdheid 
is , en vooral tc onderzoeken, of liet de weten
schap telve i s , die zij hebben doen tusschenbeiden 
komen cn die in hun voordeel beslist, dan wel 
ol' zij niet door eene stoute ol' bewustelooze ora
torische vrijheid eenvoudig hunne drogredenen 
in haren mantel hebben gehuld. Niet, dat wij 
het betreuren de heeren staatkundige redenaars 
dien weg te zien inslaan en zich beijveren de 
wetenschap bij hunne redekunst in te lijven; in
tegendeel, het is voor ons een onschatbaar tee
ken van den nieuweren tijd, waarin de weten
schap in bet algemeen en de eindelijk opgebouwde 
wetenschap der samenleving in bet bijzonder dc 
verplichte boziolsters zullen worden van het be
stuur der menschelijke dingen, gelijk de weten
schappen der werktuigkunde, natuurkunde cn 
scheikunde het reeds nn zijn op het gebied van 
volksvlijt. Maar deze tijden zijn, ofschoon nabij, 
nog niet aangebroken; de maatschappij der sa
menleving is , omtrent elk vraagstuk, nog niet 
beslagen voor de toepassing, cn de heeren poli
tieke redenaars zijn het nog minder voor dc we
tenschap. Daarvan zullen dc heer Genteur, die 
in het Wetgevend Lichaam over wetenschap is 
komen spreken, do minister, die hem ondersteund 
heeft, de afgevaardigden, die toegejuicht hebben, 
en de afgevaardigden, die gezwegen hebben, ons 
een schitterend bewijs geven, zoo wij betogen, ge
lijk wij ons voorstellen, dat alles, wat op het spreek
gestoelte is aangevoerd geworden over de sterfte 
der stad Parijs, het tegendeel van de waarheid 
is; dat de gebezigde methode, de geleverde ge
tallen , de vorm cn het wezen, dat alles verkeerd 
is ; zelfs de eenvoudige rekenkunst is daar bclce-
digd geworden met dc meest verwonderlijke zor
geloosheid of bewusteloosheid. Het is waar, die 
redenaars hebben aan de cijfers cen betoog ont
leend, volkomen overtuigend voor hen, die naar 
deze becijferde pleidooien luisterende, zonder ooit 
met cijfers te hebben omgegaan, niet weten, dat 
de getallen slechts de degelijkheid van eene stel
ling bewijzen voor zooverre eene veilige methode 
cn cene strenge critiek bij het in werking bren

gen hebben voorgezeten. Zonder die twee voor
waarden zijn de becijferde bewijzen drogredenen 
van de ergste snort, want de dwalingen, waar
toe zij leiden, schijnen tastbare waarheden, die 
er u niet aan doen denken ze te wederleggen. 

De commissaris van het Gouvernement, de beer 
Genteur, schijnt niet gemeenzaam bekend te zijn 
met de rationeele critiek van getallen; men voelt, 
dat hij cijfers inroept, niet om de waarheid te 
ontdekken, maar om cr het bewijs van eene ver
plichte stelling, de rechtvaardiging van zijn cliënt 
in te vinden. Dit is eene eerste oorzaak van 
verdenking voor ieder, die het verleidelijke van 
alle a priori kent. (Wij willen niet den man 
verdenken, maar de methode). 

De zaak is deze: liet Parijsche gemeente-be
stuur, vertegenwoordigd door den prefect van de 
Seine, heeft Parijs gesloojit en weder opgebouwd; 
het heeft de nauwe en kronkelende straten, ge
lijk de binnenplaatsen en tuinen van dc wonin
gen der burgers, vervangen door rechte en ma-
jestucuse wegen; de kleine huisjes door monu
mentale kazernes; de groote, openbare |ileinen, 
de terreinen zonder bestemming, door kleine, 
niet veel bloemen getooide squares; de huurprij
zen van 000 franken door huurprijzen van 1200 
of voor de gezinnen, wier inkomsten niet even 
rekbaar zijn, 100 teerling-meters lucht door 50; 
dan geraas makenden straatsteen door het stof 
ol' hel natte, stinkende slijk van deu macadam, 
Toen dat gedaan was, zijn de financiers toegela
ten geworden, om te bewijzen, dat die operaties 
uitmuntend waren; de hygiënisten, dat de nieuwe 
gezondheidstoestand onvergelijkelijk is , en de de
mografen, (zij die de incnse.belijkc collectiviteiten 
bcstudeeren), dat de sterfte buitengewoon is afge
nomen. 

Dat zijn de stellingen, voor het Wetgevend L i 
chaam bepleit èn door den gouvernenients-coin-
inissaris èn door den minister, die zonder kijf 
bevoegd en uitmuntende beoordeelaars in al deze 
aangelegenheden zijn. Wij laten aan anderen liet 
geldelijke vraagstuk over, wij zullen het vraagstuk 
van de gezondheid niet lang aanroeren , daar wij 
liever de uitkomsten afmeten naar dc nasporingen 
van de demografie; immers zonder dit criterium 
zouden wij slechts het goede cn het kwade kun
nen vermelden , in hygiënisch opzicht met kwis
tige hand door den prefect gezaaid. 

Aan den cenen kant, groote wegen geojiend , 
eenige straten belegd niet saamgeperste aardhars 
(kostelijke bekleeding , omdat zij ondoordringbaar 
is), de vermeerdering van de riolen , dc aanleg 
van eenige squares, — ziedaar het goede ; wie 
zou cr aan kunnen twijfelen f 

Aan den anderen kant, de binnenplaatsen en 
tuinen van de particuliere woningen verdwenen 
cn vervangen door die besmette luchtputten, 
wanriekende geleiders van de geuren der keuken, 
der geheime gemakken, der keldertrappen cn der 
kamers van du kindermeiden; de kronkelende 
straten vervangen door die strategische heirbanen 
in rechte l i jn , die de wind onophoudelijk met 
wreede onstuimigheid zweept onder het opjagen 
van wolken onrein stof van den macadam. Wij 
stemmen toe, in de groote steden laat de bestrating 
veel tc wenschen over; zij verwekt geraas en is 
te weinig ondoordringbaar, maar dc gezondheids
leer betreurt haar, als zij haar vervangen ziet 

door de onaangenaamste en ongezondste aller be
kleedingen , door den macadam , een poreus l i 
chaam , altijd doortrokken van de vloeibare ui l -
werpselen der menschen en beesten, eene blij
vende vergaarkom van gisting cn verrotting, die 
in den winter verpesten modder doet. ontslaan 
en in den zomer een nog meer te duchten stof, 
want, op de vleugelen van den wind draagt dit 
in elke borst betzij onreine, organische 0"erblijf-
selen, doortrokken van smetstof, van kiemen, 
geschikt, om de doodehjkste aandoeningen te ver
wekken , hetzij van minerale stofdeeltjes, die op 
den duur de adenilialiugswerkliiigen op beden
kelijke wijze aantasten. (') Eindelijk hebben yi.-li 
bij deze ongezonde elementen aan den eenen knul 
gevoegd de hooge huurprijzen en bijgevolg de 
opeenhooping van de behoeftige gezintien en de 
voor hen meer dringende verplichting hunne kin
deren bij eene min buitenshuis te zenden : aan 
den anderen kant de toeneming van de belastin
gen, dat is ook de duurte, het gemis van hel 
noodzakelijke, dc overmaat van arbeid , eb inde 
slechte tijden het gebrek, een element, waarvan 
de hygiënisten den doodenden invloed kennen. 
Ziedaar het kwade; het valt onmogelijk het te 
ontkennen. 

Heeft in deze samenwerking van tegenoverge
stelde elementen het aandeel van het kwade de 
overhand op dat van het goede, of omgekeerd? 
Eene bespiegelende discussie over dit hoogst be
langrijk vraagstuk zoude ijdel en zonder uit
komst zijn. Maar de waargenomene feiten kunnen 
beter dan de redeneering liet antwoord geven , 
want de gezondheid van cene omgeving heelt iu 
den mensch zelven hare souvereine , onvermijde
lijke terugwerkende kracht. Zoo dus de boeken 
van den burgerlijken stand der groote stad ge
houden werden volgens de voorschriften van de 
wetenschap , zou het. even gemakkelijk zijn op de 
gestelde vraag te antwoorden als het voor een 
koopman is aan het eind van het jaar te weten, 
of zijn handel gebloeid heeft of gekwijnd. 

Ungelukkig is dat niet het geval; er zijn wel 
registers gehouden , maar onontbeerlijke gege
vens ontbreken; de overzichten zijn niet opge
maakt; de inventarissen (tellingen) zijn slecht 
uitgevoerd, onregelmatig openbaar gemaakt en 
onvolledig vergelijkbaar. Om in die comptabili
teit van leven en dood niet te verdolen, is noo
dig eene lange gewoonte van hare geheimen, 
eene voorafgaande critiek van elk gebruikt be
scheid, eene zorgvuldige uitwerking van de over
zichten , die de taak van het bestuur was, en 
boven alles eene strenge methode voor het toe
passen van de aldus gereedgemaakte docu
menten. 

Vermoeden zelfs de heeren olliciëele advocaten 
die moeilijkheden? Geenszins. Zij treilen in een 
nummer van een dagblad, gisteren geboren, een 
niet onderteekend artikel aan (men ziet hieruit, 
dat het een officieus orgaan is), maar iu het 
voordeel van hunne stelling en zij maken er zich 
meester van. Men vraagt den commissaris: „welk 
dagblad?" 

( * ) H e t i s o p m e r k e l i j k , d a t d c j o n g s t e t y p h u s t e B r u t -
s c l h e t h e v i g s t g e w o e d h e e f t l a n g s b o u l e v a r d s , d i e l u u c n -
d n m s w c g e i i h e b b e n . V o o r a l d c l i o o g g e l e g e n e b o u l e v a r d s 
w e r d e n z w a a r g e t e i s t e r d , o m d a t h e t p e i l v a u l i e t z o m c r w u -
t c r d o o r d e l a n g d u r i g e d r o o g t e v n u 1 8 0 8 g e d a a l d w a s c u a l 
z o o d e f c c n l c s t o l l e n b l o o t l e g d e . 
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— »Dat komt er weinig op aan!" roept hij uit. 
De commissaris heeft zijn redeneerkunde verge
ten ; anders zou hij weten, dat eene der beweeg
redenen tot overtuiging getrokken wordt uit de 
kennis van wat een schrijver i s , dat is te zeg
gen, van zijne kunde, van zijn oordeel, van zijne 
werkzaamheden enz. Maar hij voegt er bij : 
„Waar het op aankomt, is , dat de feiten nauw
keurig zijn, en ik heb ze nauwkeurig bevonden'1 

Wij bewonderen de gemakkelijkheid, waarmede de 
commissaris leent van het komt er niet op aan 
wien, zonder onderzoek te willen doen naai
de hoedanigheid van den uitlcener. 

. . . Als het nu eens slechte munt was, die 
men hem in de hand stopt? Als waarborg ver
klaart hij , dat hij cr de deugdelijkheid van ge
toetst heeft. De commissaris schijnt niet tc twij
felen aan zijne bevoegdheid! Zouden onze olli
ciëele personages, evenals vroeger de adellijken 
van het ancien régime, alles weten zonder iets 
te leeren? Hij zegt eenvoudig: „ik heb dc be
wering waar gevonden." Niets schijnt hem min
der mogelijk dan dat. (De lezer zal er spoedig 
over kunnen oordeclcn). A h ! gij hebt onderzocht! 
En hoe. hebt gij onderzocht? Welk gewicht heeft 
voor u uw onderzoek? Welken titel kunt gij 
overleggen, die eenige waarde toevoegt aan de 
naamlooze bewering van een dagblad, welks be
voegdheid in deze aangelegenheid nul is? 

Men weet nu , wat de wetenschappelijke critiek 
van den gouvernements-commissaris beduidt: laat 
ons nu eens doordringen tot het wezen van de 
bewering. Laat ons eerst woordelijk dit gedeelte 
van de ofliciéele redevoering aanhalen (kortheids
halve laten wij dit weg, en ook het betoog van 
Dr. Bertillon, dat de gouvernements-commissaris 
slecht geveriliceerd heeft]. 

Laten wij de onderzochte cijfers cn de deelin
gen daar, en bestudecren wi j , voor onze eigene 
rekening, de sterfte van de stad Parijs. Daartoe 
inoet men in dc eerste plaats opmerken, dat de 
algemeene sterfte van eene bevolking, welker sa
menstelling zoo abnormaal is als die van deze 
hoofdstad, geen getrouwe gids kan zijn. Immers, 
het zijn de twee uiterste leeftijden van het men-
schelijk aanzijn, die de hooge sterfte-cijfers leve
ren. Hieruit volgt, dut eene bevolking, van welke 
de respective getallen levende kinderen en grijs
aards geringer zijn, eene geringere verhouding 
in de sterfgevallen moet geven, zonder dat men 
er uit kan afleiden, dat hare gezondheids-voor-
waaiden beter zijn. Welnu , juist dit is het ge
val met dc stad Parijs, niet alleen als men haar 
vergelijkt met de provincie, maar ook als men 
haar vergelijkt met zich zelve in de verschil
lende tijdperken van hare ontwikkeling. 

Zoo zijn er op 1000 personen van alle leeftij
den in Frankrijk (1861) ongeveer '275 beneden 
de 15 jaren en slechts 171 in het Parijs van 1856; 
er zijn in Frankrijk 108 grijsaards boven de 60 
jaren en slechts 71 te Parijs. Volgens de gewone 
sterfte in Frankrijk zouden er te Parijs (1855—57) 
niet meer dan 19 jongelingen op dc 1000 hebben 
moeten bezwijken, terwijl er 27,85 overleden zijn. 
Zoo dus, gelijk uit dc beweringen van den heer 
Genteur volgt, de sterfte van de stad Parijs in 
liet midden der 18de eeuw 33 op de 1000 was, 
terwijl die in geheel Frankrijk toen 35 op de 
1000 bedroeg, is het er verre af, dat de hoofd
stad zich geluk moet wenschen met de aange
brachte veranderingen , daar zij , wat bare levens
kracht betreft, door Frankrijk in het algemeen 
overtroffen wordt. Daarbij komt nog de omstan
digheid, dat de samenstelling van de Parijsche 
bevolking, wat de leeftijden betreft, toen veel 
minder ongelijk was aan die van dc geheele 
Fransche bevolking dan zij het nu is. Inderdaad, 
cen punt, d«i men bijna a priori kon vermoe
den , maar dat de statistiek met zekerheid bewijst, 
is , dat, naarmate de hoofdstad grooter wordt 
en te gclijker tijd de huurprijzen cn het leven in 
het algemeen er duurder worden, dc kinderen 
cn grijsaards naar buiten trekken en de bevol
king meer cn meer het karakter aanneemt van 
menschen in den leeftijd van den arbeid. Toonen 
wij dio beweging aan. De eerste telling bij leef
tijden is van 1817, de tweede van 1830. Maar 
deze is niet volkomen vergelijkbaar met die van 
onze dagen, omdat alleen dc bevolking, die do
micilie heeft, bij leeftijden wordt opgenomen in 
de registers cn vooral omdat ine:i onder de be
volking een gedeelte van dc tijdelijk verwijderde 
kinderen beeft begrepen. Daarna komt de tel
ling van 1851, vervolgens die van 1856. Dat 
zijn de eenige tellingen van het oude Parijs met 
twaalf arrondissementen. Het nieuwe Parijs met 
twintig arrondissementen heeft reeds twee tellin

gen bij leeftijden. Zoo men, om dc aandacht op 
één punt te vestigen, de bevolking van elke dezer 
tellingen in drie groote categorieën van leeftijden 
verdeelt: de kinderen van 0 tot 15 jaren, de 
arbeidende menschen van 15 tot 60 en de grijs
aards van 60 en daarboven, verkrijgt men op 
1000 inwoners van alle leeftijden de volgende 
groepeering: 

1, F 1 1 ï IJ DIN. 

In het oude 
Parijs 

(12 arrond.) in: 

Iu het nieuwe 
l'arijs 

(20 arroud.) 
iu: .* . 

*° ao 
ïfc. —' 

1817 1851 185G 18G1 186Ö a 

Bevolking. 

Van 0 tot 15 jaren . 203 182 171.5 187 188,3 275 

Van 15 „ fit) „ . 0U4 845 857,8 837 837 627 

Van 00 jaren cu daar 
boven 103 73 71,7 76 74,7 108 

Deze tabel bewijst, althans voor het oude Pa
rijs: van bet eene tijdvak tot het andere, de re
gelmatig toenemende verhuizing naar buiten van 
de kinderen en dc grijsaards, terwijl dc bevol
king meer en meer wordt saanigesteld uit vol
wassenen, menschen in den leeftijd van den arbeid 
en van geringere sterftekans. Dus is bewezen, 
wat wij hebben beweerd, dat de stad Parijs, wat 
bare algemeene sterfte betreft, niet kan worden 
vergeleken, noch met zich zelve in vroegere tijd
vakken , noch met geheel Frankrijk. ' U r n zich 
een juist denkbeeld te vormen van de bewegin-
gingen barer sterfte, is het dus onontbeerlijk, 
leeftijd voor leeftijd, dc kans van sterven in elk 
tijdvak te vergelijken. Dit willen wij nu doen. 
Maar hierbij zullen wij het oude Parijs afscheiden 
van liet nieuwe Parijs; want deze twee zijn geens
zins te vergelijken Door dc aanhechting of in
lijving heelt men bij bet oude Parijs ongeveer 
508000 nieuwe inwoners gevoegd, waarvan min
stens 400000, een deel uitmakende van het arron

dissement Saint-Denis (Autcui l , Passy, Batignol-
les enz.) eene algemeene sterfte hadden, veel ge
ringer dan die. van het oude Parijs. 

Eene andere oorzaak, die zich tegen alle ver
gelijking verzet, vloeit voort uit dit wel bekende 
feit: vóór de aanhechting zonden de buitenwijken 
hare arme zieken naar de in het oude Parijs be
staande hospitalen , welker sterfte alzoo standvas
tig verzwaard werd, daar de sterfgevallen, die 
van dezen vreemden invoer het gevolg waren, 
onder de sterfgevallen van het eigenlijk gezegde 
Parijs rekenden. Men ziet iu de Recherches 
slutistiques, uitgegeven door de stad Parijs (7"ome 
V I , page 435), dat het aandeel van deze 
vreemde sterfgevallen steeds toeneemt; dat het 
van vier ten honderd in 1817 reeds bijna 
tien ten honderd in 1847—1851 is. Bovendien 
is er nog een kenteeken, dat ons leert, hoe 
aanzienlijk dit aandeel moest zijn tijdens dc 
aanhechting, daar het gemiddeld getal sterfge
vallen in de hospitalen van Parijs gedurende de 
vijfjaren, die de inlijving hebben voorafgegaan, 
niet merkbaar is gestegen in de vijl' jaren, die 
op de inlijving lijn gevolgd, en dat bet in beide 
tijdvakken ongeveer 11400 in het jaar heeft be
dragen. Men kan er toch niet aan twijfelen, dat 
de arbeidende bevolking van de aangehechte wij
ken toen, volgens haar recht, ruimschoots gebruik 
heeft gemaakt van de hospitalen te Parijs, cn 
zoo zij hun sterfte-cijfer niet vergroot heeft, is 
dit , omdat zij er zich vóór de inlijving eveneens 
van bediende (wat dc geneeshceren zeer goed 
weten) en aldus kunstmatig dc steilte van het 
oude Parijs verzwaarde. Wij houden het dus voor 
uitgemaakt, dat liet onmogelijk is de sterfte van 
het oude Parijs met die vau het nieuwe te ver
gelijken. 

Laat ons, nu dit vaststaat, voor elk van de 
twee de sterfte, volgens de drie groepen van 
leeftijden zoeken : van 0 tot 20 jaren, van 20 
tot 00 jaren en boven de 00 jaren. 

Hoeveel jaarlijksche sterfgevallen er zijn op de 
1000 inwoners voor elke groep. 

L E E F T I J D E N . 

0 tot 20 jaren . . . 

20 » 00 « . . . 

60 jaren en daar boven. 

Totale sterfte . . 

In het oude Parijs 
(met 12 arrond.) 

Tijdpeiken van 3 jaren. 

1816—1818 

40,2 

15,8 

71 

28,9 

1850—1852 

39 

14,5 

72,7 

25,2 

Men ziet dus, dat, wat het oude Parijs be
treft, hetzij men uitga van 1810—1818 of van 
•1850—1852, vergeleken met het laatste tijdvak 
1855—1857, de sterfte is toegenomen, zoowel 
onder de minderjarigen als onder de volwasse
nen, en voor de grijsaards boven dc 60 jaren 
ongeveer hetzelfde is gebleven. 

Wat het nieuwe Parijs aangaat, hebben wij 
sleehls twee tijdvakken te vergelijken: 1860—1862 
en 1865—1867, cn wij zien, dat, zoo de sterfte 
een weinig verminderd is voor de minderjarigen 
zij aanmerkelijk vermeerderd is voor de volwas
senen cn nog meer voor dc grijsaards. 

Eindelijk, zoo men de sterfte tc Parijs verge
lijkt met die van geheel Frankrijk, ziet men, 
dat zij in alle leeftijden veel zwaarder drukt op 
de groote stad, inzonderheid op de volwassenen, 
o j i den onschatbaren leeftijd van arbeid en vrucht
baarheid , en op dc minderjarigen, de hoop der 
toekomst. Daarbij moet men nog in het oog 
houden, wat de kinderen aanbelangt, dat hunne 
groote sterfte te Parijs, hoe veel beteekenend 
ook, een groot deel van dc waarheid bedekt; 
want een aanzienlijk getal zuigelingen sterven in 
de naburige departementen, welker sterfte-coëf-
ficiënten (van 0 tot 2 jaren) zij buitengewoon ver-
hoogen. 

Hoe het zi j , men ziet, dat cr veel aan ont
breekt, om reden te hebben zich geluk te wen
schen met de gezondheids-voorwaarden van de 
Parijsche bevolking, en dat die voorwaarden, wel 

1855—1857 

46,3 

16,2 

72 

In het nieuwe Parijs 
(met 20 arrond.) 

Tijdperken van 3 jaren. 
In 

Frankrijk. 

1800—1802 1865—1807 1840—1859 

39 37 25,3 

14 10,45 12,3 

68 78 70,6 

24,92 26,5 23 27,8 

verre van tc verbeteren, integendeel zwaarder 
worden, vooral in den zoo kostelijken leeftijd van 
arbeid cn vruchtbaarheid. 

Wij zullen niet redeneeren <>|> de manier van 
den gouvernements-commissaris en die toeneming 
van sterfte uitsluitend aan den prefect van de 
Seine toeschrijven. Wij gelooven echter, dat hij 
er cen ruim aandeel in heeft, inzonderheid door 
zijne macadams-wegen, door de torneming van 
de bekistingen, van de duurte der gronden cn 
der huishuur, cn door de noodwendige gevolgen 
hiervan: de opeenhooping van de bewoners, het 
gemis van welvaart, de ontberingen cn de over
maat van arbeid, die zij aan de talrijkste klas
sen van de Parijsche bevolking opleggen. Het is 
onmogelijk tc ontkennen , tlat deze omstandighe
den , waarvan de hygiënist cn de demograaf de 
verderfelijke uitwerking kunnen bewijzen, niet 
een groot aandeel hebben aan de bedroevende 
uitkomsten, die wij hebben opgeteekend. 

Toch verlangt de gouvernements-commissaris, 
mcdegcslecpt door zijn optimisme, naar den dag 
(die, volgens hem, nabij is), waarop de hoofd
stad drie millioen inwoners, en bijgevolg drie 
millioen belastingschuldigen zal hebben. Indien 
deze uitkomst, uit andere oogpunten dan dnt van 
dc opbrengst in de stadskas, hare goede zijde 
kon hebben , zoude het zeker niet zijn uit het 
gezondheids-oogpunt, want men kan er bijna niet 
aan twijfelen, dat de huisgezinnen, vooral die van 
de werkende klassen, te Parijs uitsterven. (Zie 

de zeer opgemerkte voorlezing van Dr. G. Lagneau, 
in de Académie dc médecine: Gazelle médicale 
van 23 Januari 1869). Zoo heeft men in bet 
laalste bestudeerde tijdvak (1865—1807), als 
men bij de 48435 jaarlijksche gemiddelde, in de 
registers opgeteekende, sterfgevallen de 10900 
sterfgevallen van kinderen voegt (gemiddelde der 
sterfte, die de 23000 zuigelingen van minder 
dan één jaar, in de omringende departementen 
gezonden, jaarlijks aan de sterfte-registers van 
de hoofdstad onttrekken), heeft men een minimum-
totaal van 55300 (? 58300) sterfgevallen, terwijl 
het getal geboorten in hetzelfde tijdvak slechts 
54800 bedraagt. 

Alzoo gaat de bevolking van Parijs, in weer
wil van haar groot getal volwassenen, meer cn 
meer te niet; bare geboorten worden overtroffen 
door hare sterfgevallen , zoodat de verhooring van 
den wensch van den gouvernements-commissaris, 
die de betreurenswaardige tekorten in de ge
meentelijke kas zou kunnen aanvullen, een nog 
betreurenswaardiger tekort in de Fransche be
volking zou doen ontstaan. 

Wij hebben gezien , hoezeer de sterfte in Parijs 
die van Frankrijk overtreft. Er is geene reden , 
om zich hierover te verwonderen, want die slechte 
uitkomst van het leven in de groote steden is 
regel in Europa. Maar om een juisten dunk te 
krijgen omtrent den graad van gezondheid in het 
tegenwoordige Parijs, kunnen wij dien vergelij
ken m e t Londen, dat, meer dan drie millioen in
woners opeenboopende, juist daardoor eene groo
tere sterfte zou moeten hebben. 

Welnu, juist bet tegendeel is waar. Zoo vindt 
men op elke 1000 inwoners van alle leeftijden: 

te Parijs. tc Londen, 

Van 0 tot 15 jaren. . . 50 sterfgev. 34,(!5 slerfgcv. 

„ 15 „ 5 5 14,33 11,42 

,, 55 jaren cn daarboven. co 63,6 

Hieruit blijkt, dat met uitzondering van dc 
grijzen, wier sterfte te Parijs een weinig minder 
i s , de kinderen, dc jongelingen en de arbeidende 
volwassenen, veel zwaarder getroffen worden in 
dc hoofdstad van Frankrijk dan in die vau Engeland. 

Dus zijn, in weerwil van de groote bouwwer
ken van het Parijsche gemeente-bestuur, in weer
wil van de ontzettende schuld, waarmede, men 
voor deze werken, de toekomst belast heeft, de 
levensvoorwaarden van de stad Parijs niet alleen 
ongunstiger dan die van Frankrijk in het alge
meen , maar ook schijnen zij (voor zooverre men 
er over kan oordeelen uit de onvolkomenc be
scheiden) af tc nemen, cn zeer zeker zijn zij 
verminderd voor het oude Parijs van 1850—1857 
en voor het nieuwe van 1800—1867. 

Eindelijk, de sterfte van dat nieuwe Parijs, 
waarvan de officiëcle redenaars zoo onvoorzichtig 
cn zoo onwaar den gezonden toestand prijzen, is 
zoo aanzienlijk en zoo abnormaal, dat in bijna 
alle leeftijden zijne sterfte die van de onmetelijke 
stad Londen overtreft. 

Tot dusverre Dr. Bertillon. Men kan uit zijn 
opstel opnieuw leeren, dat men met de beste 
bedoelingen de arbeidende klasse benadeeleu kan. 
Zoo worden ook in ons land hier cn daar onaan
zienlijke wijken gesloopt cn blokken arbeiders
woningen buiten liet midden van de kom der ge
meente gebouwd, waarin de werkman zich on
gaarne opsluit, niet alleen, omdat hij daar ver 
van zijne werkplaats is, maar ook, omdat hij er 
vele genoegens mist, waaruit dan opeenhooping 
volgt. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Den 10''°" dezer heeft dc plechtige inwijding 
der nieuwe havens te Antwerpen plaats gehad, 
bij welke gelegenheid volksfeesten zijn gegeven. 

— De minister van openbare werken in België 
is voornemens, bij wijze van proefneming, het 
onderzoek der kaartjes van do reizigers op de 
spoorwegen aan eenige stations te doen plaats 
hebben. Deze proef wordt genomen, daar ge
durende het jaar 1868 zos spoorwegbeambten, 
bij liet doen hunner ronde, van de trede van 
bet rijtuig zijn gevallen, ton gevolge waai van één 
hunner op de plaats dood bleef. 

— Dc Venotianen hebben de schoone crypta 
van Markus ontbloot, nadat zij drie en cene halve 
eeuw onder den grond is geweest. 

— A Den November wordt te Stutgard, 
onder de leiding van professor W. Biiumer, cene 
school geopend voor de verschillende takken van 
kunstindustrie. Het onderwijs wordt in 3 afdee-
lingen verdeeld, waarin de verschillende beroe
pen ziju afgescheiden, naarmate zij in verband 
staan tot bouw-, beeldhouw- of schilderkunst. 

— A Voor eenige dagen ontdekte men des 
morgens vroeg, dat de Coltom-Spoorwegbrug, 
op 3 Engelsche mijlen van Preston, aan de eene 
zijde in brand stond. Dc dienst op dien spoor
weg was in eens gestojit cn liet gelukte het vuur 
spoedig te bedwingen en onmiddellijk werd met 
de vereischte herstelling aangevangen. Daar de 
brug van bout is, onderstelt men, dat eeu der 
overtrekkende machines brandende sintels heeft 
laten vallen, die den brand hebben veroorzaakt. 

— De Railway News deelt mede, dat te Lon
den eene inrichting is verrezen, waar in den 
meest uitgebreiden zin des woords onderwijs wordt 
gegeven in de telegrapbie en aanverwante vak
keu. Jongelieden van beide seksen worden toe
gelaten. Deze inrichting is in het leven geroe
pen, vooral mei het oog op de steeds toenemende 
vraag naar telegraphiaten, zoowel voor het bin
nen- als het buitenland. 

— Den 10 J* a dezer heeft te Namen de plech
tige onthulling plaats gehad van liet aldaar op 
de boulevards opgerichte standbeeld van Leojiold I. 
Het beeld is vervaardigd door den beeldhouwer 
Geels en steil Leopold I voor, te voet, met de 
eene hand rustende op het gevest van den sabel 
cn in de andere hand de Belgische Constitutie 
houdende. 

— A De gemeenteraad van Saint-Gaudens 
(Frankrijk) beeft cen programma opgemaakt voor 
een stadhuis en daarvoor cene prijsvraag uitge
schreven. 

Voor den bouw is eene som van 30,000 fran
ken , benevens de waarde van bet oude stadhuis 
toegestaan. 

Alle meerdere kosten dan dc bovengenoomden, 
zullen verhaald worden op den ontwerper, wiens 
plan wordt uitgevoerd. 

De wedstrijd zal tot 1 October aanstaande ge
opend blijven. 

(Annalcs du genie civil.) 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij Zijner Ms. besluit is aan 

de heeren W . M. van Haaften en N . F. van Steen
bergen concessie verleend, tot het oprichten eener 
gasfabriek te Sliedrccht. 

— Bij besluit van 17 September is door Z. M . 
den Koning de oprichting van cene petroleum-
gasfabriek te Hulst goedgekeurd. 

— Z. M . heeft aan den heer F. W. Conrad, 
hoofdinspecteur van den waterstaat te 's-Graven
hage, vergunning verleend tot het aannemen en 
dragen der versierselen van komm. der l " 0 k l . 
van de Danebrogs-orde, hein door Z. M . den K o 
ning van Denemarken geschonken. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken van 7 Oct. 1809 is het dage
lijksch toezicht op den dienst van den spoorweg 
van Harmeien naar Breukelen opgedragen aan 
den spoorwcgopzienei' A . van der Quast, ter stand
plaats Utrecht, met bepaling, dat deze opdracht 
ingaat met den dag, dat die spoorweg voor het 
verkeer wordt geopend. 

— De minister van biimenhindsche zaken heeft 
ter kennis gebracht van belanghebbenden, dat 
voor den dienst van het stoomwezen, in den aan -
vang van het jaar 1870, na afgelegd examen, 
drie adspirant-iugenieurs zullen worden aangesteld. 
Aan de betrekking van adspirant-ingenieur is ver
bonden cene jaarwedde van f 900. Zi j , die aan 
liet examen wenschen deel te nemen, moeten 
zich vóór 1 December 1869 daartoe schriftelijk 
bij het departement van binnenlandsche zaken 
aanmelden, met nauwkeurige opgaaf van naam, 
voornamen cn woonplaats cn overlegging van dc 
stukken, waarvan mededeeling is gedaan in de 
Staats-Courant. 

A m s t e r d a m . Naar wij.vernemen, heeft de af
deeling Amsterdam der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, in hare vergadering van 
Vrijdag 1.1, zich bezig gehouden met dc bespre
king der quaestie in zake de regeling van het 
hooger onderwijs in de bouwkunst. Du voorzitter 
merkte onder anderen aan, dat dc minister te 
recht blijft vasthouden aan ééne degelijke rijks-

kunstscbool, dewijl door het subsidiéeren van ver
schillende gemeentelijke loekeuseholen eene scha
delijke versnippering van krachten zou plaats heb
ben, cn vooral het zoo noodig onderling verband 
der zusterkunsten tot groot nadeel van elk barer 
zou verbroken worden. Juist echter om dat on
derling verband te behouden, mag ie bouwkunst 
allerminst worden uitgesloten. De noodige har
monie, die cr tusschen de drie kunsten: bouw-, 
schilder- en becldhouw-kunsten moet heerschen , 
zou des te gemakkelijker verkregen worden, in
dien bare beoefenaren in ééne hoogere inrichting 
werden opgeleid. Aan de discussiën werd door 
vele leden deelgenomen, en ten slotte heeft de 
vergadering met algemeene stemmen het volgende 
besluit genomen: 

»Dc vergadering kennis genomen hebbende van 
de olliciëele stukken in zake de regeling van het 
onderwijs van rijkswege in de beeldende kunsten 
cn gehoord de zwaarwichtige bedenkingen tegen 
het niet opnemen der bouwkunst onder de leer
vakken der hoogere rijkskunstschool door vele 
sprekers iu het midden gebracht, noodigt haar 
bestuur dringend uit, die middelen aan te wen
den en onmiddellijk in bet werk te stellen, welke 
noodig zijn, om eene meer bevredigende ojilos-
sing iu deze quaestie te verkrijgen." 

Wij vleien ons, dat dergelijke besluiten, uil-
gaande van corporation, door deskundigen gevormd, 
goeden invloed en bijval mogen vinden. 

R o t t e r d a m . Tot de betrekking van hoofd
opzichter bij de gemeentewerken alhier, zijn, uit 
de 152 sollicitanten, die zich hadden aangemeld, 
benoemd de heeren : 

W. Kok, opzichter van 's Rijks Waterstaat to 
Nienwe-Diep. 

A. de Kreuk, l e opzichter bij den bouw der 
Westerkerk te Rotterdam. 

J. K . Labrijn, hoofdopziener in dienst der ge
meente Rotterdam 

en P. W. Oeffelage, assistent-ingenieur uan 
de fabriek der Ned. Stoomboot-Maatschappij te 
Feyenoord. 

A r n h e m . Men meldt ons uit 's-Gravenhage, 
dat het door den ingenieur W. Vrolik aangekon
digde ongunstige rapport, omtrent het onderzoek 
van het welwater uit de Nortonspompen, opgeno
men in het Dagblad van 's-Gravenhage van 8 Oc
tober j . l . , aanleiding heeft gegeven, dat een nauw
keurig onderzoek van dat water door het gemeen
tebestuur is bevolen. Het resultaat van het ge
dane onderzoek is onderteekend door de hoeren: 

Dr. C. W. Eikendal. 
Henrique/. Pimentel. 
Mr. J . F . Schuurbequc Boeye. 
J . J. C. de Wijs. 
en Dr. J. J. Mouton. 
die verklaren dat, de gevonden milligrammen 

amonia per liter bedroegen: 
Uit dc pomp lluigensplein 11,4 

» » » Alexanderstraat 7,0 
» » » Javastraat 7,6 
» » » Hekkenlaan 7,6 

en » » » Gasthuis 3,8 
terwijl er geen zwavelzuur noch salpeterzuur 

in het water gevonden is. 
liet groot verschil in dc opgave van do hoe

veelheid amonia, met die aan het gemeentebestuur 
verstrekt, doen het spoedig publiek maken van 
dit onderzoek zeer wenschelijk voorkomen, terwijl 
alsdan het publiek eene vergelijking kan maken 
tusschen het water van die putten en dat der 
pompen waarvan het water zeer gezocht is. 

Zal het publiek toch hunnen oordeelen over 
liet water, dan behoort het te worden voorge
licht, in hoe verre die genoemde schadelijke 
zelfstandigheden ook iu liet veel gedronken water 
al of niet aanwezig zijn. 

Varia. 
Goedkoope s p o o r w e g e n i n k o l o n i ë n . Eene 

parlementaire commissie, benoemd door de Wet
gevende Macht van Victoria (Nieuw-Holland), om 
het onderwerp der spoorweg-uitbreiding in over
weging te nemen, heeft cen verslag uitgebracht, 
hetwelk beweert, dat in cen nieuw land met 
dunne, wijd verspreide bevolking en met beperkt 
vermogen om te leenen, het voordeeligste stelsel 
van spoorwegaanleg dat is , hetwelk den inwo
ners cen vrij voldoend middel van vervoer zal 
geven bij matige snelheid en matig tarief, un dut 
cr goede redenen zijn, om aau tc nemen, dat 
spoorwegen kunnen worden aangelegd iu Victoria 
voor zesduizend pond sterling per Engelsche mijl, 
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daaronder begrepen rollend materieel en stations, 
voldoende voor het verkeer gedurende vele jaren : 
tusschen deze uitgaaf cn die, waarop de hoofd
ingenieur den bouw geschat bad. is cen verschil 
van f 3300 per Engclsche mijl op de 181 mijlen 
van den Noordoostelijke» spoorweg. De commis
sie stelt voor eene goede, bruikbare baan aan te 
leggen met spoorstaven van 50 of 60 Engelsche 
ponden per yard, in staat om locomotieven tc 
dragen van twintig of vijf on twintig ton, en 
waarop elke snelheid kan geduld worden, die dc 
handel cn andere omstandigheden kunnen vorde
ren. De doorgaande helling zal zijn 1 op 50 en 
dn minimum-straal der bochten veertig chains. 
Men zal ook besparen door cen lichtcren onder
bouw aan te nemen on door de uitgaven te ver
minderen voor afsluitingen, hekken, goederen
loodsen , stations, enz. Zuinigheid in deze rich
ting zal in niet de geringste mate het nut van 
den spoorweg verminderen. Stations op te rich
ten tegen duizend pond sterling per Engelsche 
mijl , gelijk aanvankelijk voorgesteld was, zou 
blijkbaar eene groote buitensporigheid zijn, en 
voor do commissie werd bewezen , dat afsluitin
gen cn bekken in verscheidene lauden op groote 
schaal werden weggelaten, zonder ongemak of 
gevaar. § 

K e g e l - e n c i l i n d e r v o r m i g e spoorwagen
banden . Sir Charles fox schrijft ann den Times: 
»llet schommelen van spoortreinen, inzonderheid 
bij groote snelheid, is eene zeer belangrijke oor
zaak van slijting van bovenbouw en rollend ma
terieel der spoorwegen, cn dus ook van groote 
uitgaven, om niet te spreken van bet ongemak, 
dat liet den reizigers veroorzaakt, en wordt, naar 
mijne meening grootendecls teweeggebracht 
door het gebruik van raderen, welker banden ge
deelten van kegels zijn in plaats van cilinders." § 

Correspondentie. 

Ann het verzoek van P. v. D. te II. zal worden 
voldaan. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T R. C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR T E 

ZE Dl) AM zal op Donderdag den 28""" October 
a. s. des middags om 12 uur, bij den Logement
houder M. IIERFKENS aldaar, aanbesteden: 

H e t B O U W E N v a n eene P A S T O R I J . 

Teekening en bestek liggen ter inzage bij voor
noemden Logementhouder; de bestekken te 
'i Heerenberg bij de Wed'. BOSMAN , te Terborgh 
bij T E R L E D K E , te Dortinchem bij IMDEMAKER, 
te Arnhem in de IIAltMONIE en tc Nijmegen 
bij MEURS. 

Inlichtingen geeft de Architect II. J. W E N N E -
K KILS, de bestekken ii ƒ0.50 bij den boekhandelaar 
.1. A. WILLEMS E N , beiden te Zutphen. 

AANBESTEDING. 
H E T COLLEGES V A N KERKVOOGDEN der Ned. 

l lerv. Gemeente tc HEERDE is voornemens op 
Maandag 8 November 1809, des middags ten 12 
urc , op de Consistoriekamer van hct Kerkgebouw 
tc Meerde, in het openbaar aan tc besteden : 

H e t d o e n v a n H E R S T E L L I N G E N a a n 
d e n S t e e n e n O n d e r b o u w v a n d e n 
K e r k t o r e n te H e e r d e ; he t A F B R E 
K E N v a n d e n bes taanden S p i t s e n 
het M A K E N v a n een geheel n i e u w e n 
S p i t s op dezen K e r k t o r e n . 

De teekeningen zullen van Maandag 18 October 
e. k. bij den Logementhouder HOEVE te lieerde 
ter inzage liggen. 

De gedrukte bestekken zijn van af dien dag, 
op franco aanvrage, tegen betaling van 50 cents 
per exemplaar te verkrijgen bij den Heer 
V A N MEURS, Notaris te lieerde. 

De aanwijzing zal geschieden op Dingsdag 2 
November, en op den dag der Aanbesteding, 
telkens des voormiddngs ten 10 ure. Inlichtin
gen worden gegeven door de Arcbitekten 
W. & F . C. K O C H , tc Zwolle. 

I M ^ C I I R I J V I I V G 
op Dingsdag den 1!) October 1X09, in het Tim
merhuis tc Rotterdam, naar: 

1°. de L E V E R I N G v a n 9 0 4 s tuks I Jpen -
of E i k e n h o u t e n B r u g s t r o o k e n ; e n 

2". d e n A A N K O O P v a n een E i k e n e n 
V i e r e n t w i n t i g I J p e n S t a m m e n . 

Do voorwaarden liggen in genoemd gebouw 
tor lezing en zijn voor den prijs van 5 cents ver
krijgbaar bij de Wed. I'. V A N W A E S B E R G E en 
Zoon, Boekdrukkers, in den Houttuin, wijk 11, 
n". 194. 

Bouwterreinen te Koop, 
Aan dc Spijkerstraat cn Spijkerslaan te Arn

hem , alsmede aan dc daarop uitkomende gepro
jecteerde wegen zijn BOUWTERREINEN tc koop 
tot diverse prijzen. 

Inclinerenden kunnen, op franco aanvrage, 
alle inlichtingen bekomen bij de Architecten V A N 
GENDT tc Arnhem. 

MAATSCHAPPIJ 
tot bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur heeft de eer bekend tc maken, 
dat dc navolgende P R I J S V R A G E N zijn uit
geschreven : 

1°. EENE KAZERNE VOOR E E N BATAILLON 
INFANTERIE. Uitgeloofde prijs f 3 0 0 . Tot mede
ding worden uitgenoodigd alle Nederlandsche 
bouwkundigen. (NB. In het verspreide programma 
dezer prijsvragen staat abusievelijk : alle binnen-
en buitcnlandschn bouwkundigen.) 

2o. EENE BUITEN-SOCIËTEIT VOOR EENE 
STAD V A N 20,000 TOT 30,000 INWONERS. 
Uitgeloofde prijs ƒ 1 5 0 . Tot mededinging worden 
alleen dc leden der Maatschappij toegelaten. 

3». VOORGEVEL V A N E E N BURGKRWOON-
IIUIS. Uitgeloofde prijs ƒ 5 0 . Tot mededinging 
worden alleen toegelaten de leden der Maatschappij. 

Hct programma is op franco aanvrage tc be
komen aan hct bureau der Maatschappij, Wijde 
Kapelsteeg E 131 , cn bij hare uitgevers, de 
boekhandelaars L . V A N B A K K E N E S & C«., 
Niciiwezijds-Voorburgwal te Amsterdam. 

Amsterdam, 
12 October 1869. 

Namens het Bestuur der Maatschappij, 
Dc Sekrctaris , 

G. 11. S A L M , l. S. 

B E C K E R &, BUDDÏNGH 
te ARNHEM. 

Wate rpas - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor den W A T E R S T A A T , H E G E N I E , DBN A A N L E G 

V A N S P O O R W E G E N cn O P E N I I A R E W E R K E N . — Voorts 
dc 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n L e t t e r s , gegoten cn gedreven, Z i n 
k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist, 
D a k r a m e n , C o n s o l e s , F a l b a l a ' s , B a l u s t e r s , 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n e n Gra f -
teekens , A l o ë s , P a a r d e n k o p p e n en verder 
alle soorten van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gego l fd Z i n k voor V e r a n d a h ' s in alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n met of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in nllc soorten. 

IIEETWATER V E I i M M M S -
(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 cn Bankgebouwen, Broei
kasten, enz. enz. met G A R A N T I E . 

Wed. J. W. W O L F F & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N " . 4 , 

hct 4de huis van de Groote Kerk af. 
O l l . \ A M K \ T K i \ v a n tit VS e n P O R T -

l./%nri» C E M K N T voor P L A F O N D S , G E V E L S , 
L I J S T E N , enz. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN tc 
Biebrich; H O U T E N P A R Q U E T - V L O E R E N 
van dc Heeren JOS. STEINI1ACII & O: tc Ehrcn-
fcld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van dc 
llccrcn V I L L E R O Y & BOSCH te Mettlach aan dc 
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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DEE POT, 
te Rotterdam, 

Onder dc vele ingekomen attesten behoort ook 
hct volgende: 

Het is mij een genoegen te kunnen mededeo-
l c n , dat ik met dc C e m e n t uit dn fabriek van 
dc hoeren DHKERHOFF & Z O N E N , bij verschil
lende werken proeven heb genomen, die voor 
mij allen goede uitkomsten hebben opgeleverd, 
ja dat zij zelfs, wegens hare deugdelijkheid dc 
voorkeur verdient boven dc hier sedert, jaren in 
gebruik zijnde P o r t l a n d C e m e n t s o o r t e n , 
waarom ik dan ook deze soort alle verbruikers 
met vrijmoedigheid durf aanbevelen. 

Dordrecht, 21 November 1868. 
(was get.) P . V E R H O E V E N . 

i 
JM 

Naar aanleiding van hct ingezonden stuk van 
den VVclEd. Ilecre A. L . V A N GENDT te Alkmaar, 
(Zie Opmerker van 21 Aug. I. I.) wenscht dc 
ondergeteekende hiermede te berigten dat boven
staand artikel steeds in puike kwaliteit bij hem 
tc verkrijgen is. 

de eerste soort n ƒ 18 per vat. 
de tweede soort » » 13 ' / , „ „ 

H'ormervcer, 7 Oct. 1809. 
JAN DEKKER. 

Dc Ondergeteekende levért steeds tot billijke 
prijzen cn in den kortst mogelijken tijd : 

Directie-Keeten 
van verschillende afmetingen. 

Op franco aanvragen worden Teekeningen en 
Prijs-Courantcn toegezonden. 

B. D I J K E R M A N , 
Breda. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij GEBR". II. P O T , te E i «hout a/d. Kinderdijk, 
b i j w i e r e e d s 5 0 0 r o e d e n s e n u s k t z i j n v n n v e r s c h i l l e n d e l e n g t e n 

tot 1 0 3 A m a t . v t . 

cn tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE UI.I 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 16 October 1869, 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 18 Oot. 
'••Hage, ten XX'/, u rc , aan hct prov. be

stuur : het uitvoeren van eenige werken tot voort
zetting der verbetering van hot vaarwater op dc 
rivier dc Boven-Merwedc , boven en tegenover 
Gorinchcm, behoorende tot dc werken der Mer
wede cn Kil len, in dc provinciën Zuidholland cn 
Noordbrabant. 

Maastricht , ten 12 urc , in dc kleine Re
doute zaal, in bet Comedic gebouw : dc herstel
lingswerken , tc verrichten aan dc hoofdparochialc 
kerk van den II. Servatius aldaar. 

Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: 
hct bouwen van cene openbare burgerschool, 
lste klasse, voor meisjes, met lokaal voor dc 
gymnastiek en woning voor dc hoofd-onderwijze-
res, op dc Hecrengraeht bij dc Blauwburgwal, 
buurt R R , No. 310, met dc levering der be
noodigde materialen. 

Dinsdag, 19 Oot. 
Botterdam, in het Timmerhuis: l o . dc leve

ring van 904 stuks ijpen- of eikenhouten brug
strooken ; 2o. den aankoop van cen eiken- en 
vierentwintig ijpen stammen. 

Montfort , (Limburg) , ten 11 ure, bij de 
Wed. Picter Niessen : het aanleggen van den kie-
sclweg uit Montfort naar den rijksweg Maas
tricht—Nijmegen cn dc halte van den Staats
spoorweg Maasbracht—Linno , lang 2030 meters, 
met de levering der materialen. 

Donderdag, 21 Oct. 
Vnren , ten 12 ure, door dc dijkstoel van 

hct polderdistrict Tielerwaard, aan den Braadaal 
bij de erven van der Vl ie t : l o . het leveren, 
lossen cn op aanwijzing egaliseeren van 700 las
ten bazalt, enz.; 2o. hct maken van 1200 vierk. 
nieters blccslaag, enz.; 3o. het vernieuwen van 
het plakwerk aan den korenmolen te Hcrwijncn, 
ter lengte van ongeveer 140 meters, benevens 
eenige reparation aan de Luchtenburgsche krib 
tc Varik. 

Vri jdag , 22 Oct. 
Middelburg, ten 10 urc, aan het prov. be

stuur : het jagen der schepen, vlotten, enz. door 
het kanaal van Zuid-Ilevcland, met inbegrip van 
dc voorhavens der schutsluizen tc Hanswccrt en 
Wemcldinge, gedurende drie jaren , aanvan
gende den 1 November 1809 en eindigende ul
timo October 1872. 

Zaterdag, 23 Oct. 
Strijen, (Zuid-Holland), ten 12 ure, bij M. 

de Nagtegaal: het uitbaggeren cn voortdurend 
op de diepte houden van dc buitenhaven tc Strij-
ensas, te rekenen van dc Sluis af, tot 5 ellen 
buiten dc koppen der dammen. 

Dinsdag, 26 Oot. 
's-Hage, ten 12 urc , aan hct ministerie van 

Marine: hct bouwen en leveren van twee loods-
kotters, inet beschieting en mastgcstcl. 

's-Hage, ten 12 urc, aan hct hoofdbureau 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : dc vergrooting van het hoofdgebouw op 
het station Zuidhorn, ten behoeve van den spoor
weg van Harlingcn naar dc Pruisische grens. 

Woensdag, 27 Oct. 
Aalsmeer , ten 11 u r c , ten huize van P. 

Kaptcin : eenige herstellingen aan bruggen, be
schoeiingen cn gebouwen, alsmede bet vervoe
ren van puin en verdere werkzaamheden tot ver
betering van cen weg. 

Donderdag, 28 Oct. 
Zeddam , ten 12 urc, l i j den logementhou

der M. Herfkens: het bouwen van eone pastorie 
voor de R. C. gemeente te Zeddam. 

Vri jdag , 29 Oct. 
's-Hertogenbosch, ten X0'/2 ure, aan hct 

prov. bestuur: het leggen der tomersluiting in 
den Baai dwijksi.lien overlaat, behoorende tot dc 
rivier de Maas, in dc provincie Noordbrabant, 
cn het in hct najaar weder opruimen daarvan. 

' • -HertOgenbOSOh. ten IO 1 / , urc, aan hct 
prov. bestuur: hct onderhouden cn herstellen 
van dc werken bij de Baardwijkschen Overlaat 
en van de rijkssluis in de Oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, bchoorcude tot de rivier dc Maas, 
provincie Noordbrabant, beginnende den I Januari 
1870 tot en met 31 December 1870. 

Maandag , 8 Nov. 
Heerde. teu 12 ure, op de consistoriekamer 

van het Kerkgebouw der Ned. llerv. gemeente : 
het doen van herstellingen aan den steencn on
derbouw van den kerktoren to Hoorde; het af
breken van don bestaanden spits cn het maken 
van een geheel nieuwen spits op dezen kerk
toren. 

Afloop van aanbestedingen. 

Dordrecht , 20 Scpt : hct herstellen en 
verbreeden van de ijzeren draai- loopbrug , over 
den mond der Kalkhavcn. Aangenomen door de 
heeren Pcnn cn Bauduin , aldaar , voor ƒ 1489. 

Haarlem. 29 Sept.: hct verdiepen van eenige 
vakken togt in dan Haarlemmermeerpolder; inge
komen 0 biljetten, als van do II1I.: 
A. Ktiijk, tc Haarlem, J 10,970-
W. van den llcrg, » idem, » 10,080. 
J. van Dijk, » idem, » 10,900. 
J.vanden Heuvel Azn.» Haarlemmermeer,» 5,709, 
A . Willemsc, » Haarlem, » 5,339. 
Gebr. Bos , » Haarlemmermeer,» 4,350. 

Het werk is gegund aan den heer J. van den 
Heuvel Azn. , voor ƒ 5709. 

Cocvorden , 30 Sept. i hct bouwen van 
eene school met ondcrwijzerswoning te Steen-
wijksmoer; ingekomen 4 biljetten, als van 
dc I L H . : 

M . Wcertman, voor ƒ 4798. 
A. Z. Woltcrsom , » » 4599. 
II. van Roon, » » 4469. 
J. Rozeman, » » 4388. 

Groningen, 1 Oct.: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden aan het terrein , behoorende tot 
dc rijks hoogere burgerschool aldaar. Ingekomen 
7 biljetten, als van de U I L : 
II. Kuipers , to Gron gen, voor ƒ 3784. 
J. Reijenga , » idem, » » 3565. 
Tb. Kok, » idem, » » 3560. 
E. van der Voort, » Winschoten, » » 3460. 
P. B. ten Veldhuis , » Groningen, » » 3393. 
II. Olfringa, » idem, » » 3381. 
N . Koop, » idem, » » 3054. 

Weenen, 1 Oct.: het uitvoeren der werken 
tot verbetering van hot vaarwater van den Donau, 
nabij die stad. Ingekomen 10 biljetten, als: 
Oostenryksche Centralbank (Weenen) (1 6,150,270 
Castor (Frankrijk) I 7,052,938 
Verwaaijen en Kooij (Ncd.) . . . » 7,225,850 
Baugesellschaft (Weencn) . . . . > 7,700,003 
Wennmakers en Linskens (Ncd.) . » 7,918,619 
Uffenheim en Zifters (Weenen) . . » 8,309,549 
Stockcr en Fischer (Weenen). , . » 8,702,595 
J. M . van der Made (Ncd.) . . . » 8,740,198 
Borell Levalay «12,002,278 
Gabrielli » 111 

Middelburg, 8 Oct.: hct loggen van 26,000 
vierk. meters winter-krammat, aan do leidyken 
van hct havenkanaal cn langs cen gedeelte van 
hot Molenwater. Ingekomen 5 biljetten , als van 
de UIL : 
C. Wisse , te Zaamslag, voor ƒ 3700.— 
A. Hinders, » Breskcns, » » 2987.40 
W. A . Visser, » Kattcndijkc, » » 2800.— 
P. Landec , » Ycrsoke, i> » 2830.— 
D. Tholens , » Hoek, » 1 2460.— 

's-Hage, 9 Oct.: het stellen cn afbreken 
van eene tribune in hct Willemspark voor dc 
onthulling van het Nationaal monument; ingeko
men 8 biljetten, als van dc U I L : 
P. van Rossum, te Loosdiiincn, voor ƒ 3450. 
J. E. van Ellinkhiiizcn, » 's-IIage , » » 3000. 
J. Nater, » idem, » » 2750. 
J. II. dc Zwart, » idem, » » 2588. 
F. II. van Malsen, » idem, » » 2544. 
B. P. Schippers, » idem , » » 2475. 
M . J. van Zanten, • idem, » » 2375. 
W. do Jong, » idem , » » 2300. 

T i e l , 9 Oct.: hct bouwen van cene nieuwe 
bewaarschool voor de diaconie der llerv. ge
meente. Ingekomen 3 biljetten, als van de IIII.: 
J. C. van Esterik, tc Ingen, voor ƒ 0719. 
F. J. Schuurmans, » Zalt-Bommel , » » 0500. 
A. Geunissen , » T i e l , » * 5044. 

Zijnde het werk aan don laagstcn inschrijver 
gegund. 

Maastrioht, 11 Oct.: l o . de uitvoering van 
werken tot voortzetting der verbetering van 
de rivier de Maas, in de gemeenten liecgden 
en Herten, voor rekening van Nederland cn 
België, ingevolge Art . 9 van het Maastractaat 
van 12 Mei 1803; 2o. de verbetering van liet lijn-
pad langs de Maas te Kessel. Aannemer van 
hot eerste werk was dc heer Dc Vries , tc Ros
sum, ad ƒ 12,240; van het tweede dc Heer 
P. A . Grubber, te Blcrick , voor ƒ 5490, 

Botterdam, 13 Oct.: het bouwen van cen 
schoollokaal met onderwijzerswoning aan dc Jon
ker Fransstraat W. Z. Van de 10 ingekomen 
biljetten, was dc minste aanbieding van den 
heer W. Stapelkamp , te Leeuwarden , voor 
ƒ 22.444. 

's-Hage, 14 Oct. : hct leveren on inhangen der 
geslagen ijzeren deuren en het leveren cn plaat
sen der windwerken cn schuiven voor dc schut
sluizen aan de monden van het kanaal door 
Walcheren te Vüssingcn. Minste inschrijvers 
waren dc UIL Kloos cn Zonen, tc Alblasscrdam, 
voor ƒ 508,000. 
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Uitgegeven te Arnhem by D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L 



Vierde jaargang, f». 43. Anno 1869. 

DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, IN&ENIEÜRS, FABRIKANTEN, AMNEMERS en WERKBAZEN. 

U i t z 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 r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, I). GROTUK, J. H. LELIMAN, IL LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINGA, II. P. VOGEI, en anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
D c a b o n n e m e n t s p r i j s v a n d i t w e e k b l a d , d n t g e r e g e l d 

i e d e r e n Z a t e r d a g b y I ) . A . T I I I K 1 I K te A r n h e m v e r -
s c h i j n t , b e d r n n g t p e r t l r i e m a a n d e n franco p e r p o a t / 1 . 6 5 . 
M e n a b o n n e e r t z i c h v o o r e e n j a a r g a n g . E n k e l e H o m m e n 
w o r d e » a l l e e n b y v u o r n i t b e s t c l ï u i g e u t e g e n b e t a l i n g v n n 
1 5 e u u t s p e r e x e m p l a a r a f g e l e v e r d . 

IETS OVER HET VOEGEN. 

Wanneer men ons land doorreist cn een blik 
slaat op de in de laatste jaren zoo veelvuldig 
verrezen gebouwen, dan stuit het oog bij vele 
op uitgevallen voegwerk, dat aan het anders 
nette muurwerk een slecht voorkomen geeft en 
het is in tegenspraak met de hoofdtrekken van 
het geheel, waarin soliditeit op den voorgrond 
werd gesteld. 

Het is mijns inziens van zeer veel gewicht, 
hierop de aandacht te vestigen en te trachten 
de oorzaken er van op te sporen, want niet alleen 
verkrijgt het gebouw dooi het uitvallen van het 
voegwerk een vervallen aanzien, maar ook zal 
het muurwerk veel van inwateren tc lijden heb
ben. Het is mij bij het afbreken van gebouwen 
meermalen gebleken, dat de vastheid van het 
muurwerk daardoor geheel of gedeeltelijk verbro
ken was. In een kort bestek zal ik van mijne 
ondervinding omtrent dit onderwerp iets mede 
deelen. 

Het voegen geschiedt soms met dezelfde soort 
specie als die, welke tot het metselen is ge
bruikt, cn men doet zulks — wanneer het den-
zellden dag geschiedt — veelal eenige uren na 
het metselen. Doch de voegspecie verbindt zich 
dan niet genoegzaam met het metselwerk, omdat 
het laatste dan al reeds eenigszins versteend is. 
Deze voegen zijn licht vatbaar voor uitvriezen, 
omdat het water tusschen de gemetselde en de 
voegspecie indringt, wegens het zwakke verband, 
zoo er nog velband bestaat. Het water nu zet 
bij het bevriezen uit en in den eersten ongunstigen 
winter zal bet voegwerk voor een groot deel ver
nield zijn. Men zal het verbindingsvermogen niet 
voldoende herstellen door het muurwerk te be
vochtigen, omdat liet water zich niet in die male 
met de kalk vereenigt, als waarmee deze ge
vlijmd is. Hst bevochtigen is alleen dan goed, 
wanneer de steenen te droog zijn en ze bij het 
voegen de specie zoogenaamd verbranden, indien 
men ze niet nat maakt. Door de verwijdering 
der vochtdeelcn nu vereischt zij een vetter prae-
paraat, om het verbmdingivermogen te herstellen. 

Als er, zooals men het noemt, volgemctscld 
wordt en men denzelfden dag met de uitpui
lende specie niet bijvoeging van zoo weinig mo
gelijk versche specie voegt, dan wordt door de 
drukking met het voegijzer het onderling verband 
der specie, die door opdroging in een min of 
meer zandigen toestand verkeert, verbroken, lier-
haalde wrijving met het voegijzer, al doet men 
het ook, dat de voegen blauw worden, kan dc 
vereischte verbinding niet aanbrengen. Spoedig 
zal men ontwaren, dat deze voegen door het re
genwater veel te verduren hebben cn allengs be
ginnen af te brokkelen. 

Het voegen kan eindelijk geschieden eenigen 
tijd na het metselen. Men is dan genoodzaakt 
of hol te metselen, dat is, de specie bij het met
selen een weinig binnen den voorkant van dc 
steenen terughouden, of dc voegen uit te krab
ben, 't Eerste verdient do voorkeur boven 't laat
ste, want bij het holmctselen verkrijgt men eene 
vierkante voeg, welke de oneffenheden der stee
nen aan de kanten openlaat en is daarom geschikt 
de voegspecie op te nemen, terwijl bij bet uit
krabben dc vorm der voeg soms een bijna half-
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ronde wordt, waarbij nog de oneffenheden der 
steenen gevuld blijven en eene zwakke verbinding 
oplevert. Door het uitkrabben der voeg behoudt 
deze nog aan het buitenvlak eene kruimelige laag, 
die evenzeer eene voldoende verbinding onmoge
lijk maakt. Men dient ook vooral te zorgen, om 
het muurwerk niet te veel met water te bespren
gen , omdat daardoor de kalkdeclen lichtelijk tus
schen de zandkorrels wegspoelen, deze het ver
bindingsvermogen ontneemt en zoo aan de voeg 
geen genoegzaam vast oppervlak aanbiedt. 

Het deugdzaamste voegwerk wordt m. i . ver
kregen door holmetselen , p. m. 12—15 m. M . 
diep , en eenigen tijd later te voegen , ofschoon 
men zulks ook dadelijk kan verrichten, maar 
toch moet ook, in 't laatste geval, bij het met
selen , de specie teruggehouden worden. Het 
holmctselen vereischt echter eene zorgvuldige be
werking , want bij het te ver terughouden der 
metselspecie, kan de voeg niet ver genoeg inge
dreven worden, en in het muurwerk zouden dus 
holligheden blijven bestaan , en zoo het inwateren 
zeer bevorderen. In de laatste jaren heeft men 
tot metselen veel gebruik gemaakt van cement, 
vooral bij muren, die naar het westen en zuiden 
gekeerd zijn, omdat deze aan den moesten regen 
blootgesteld zijn. Om te voegen, moet men ech
ter in elk geval specie hebben, welke geen ce
ment bevat, terwijl eene geringe, hoeveelheid in 
de voegspecie niet tegen de lucht bestand is. De 
kalk moet slechts zooveel zand bevatten als noo
dig i s , 0111 het barsten der voeg te voorkomen 
en moet zoo sterk gevlijmd worden , dat ze de 
hoedanigheid van eene taaie stopverf heeft ver
kregen. Hiertoe is gezeefde, wel doorhrande 
scliuipkalk dc beste. 

Daar echter bij een trasraam de voegspecie 
van cene sterke cementspecie moet zijn, zoo vormt 
deze door de groote hoeveelheid cement in de 
specie, uit zijn eigen bestanddeelen een vast 
lichaam. Het voorgaande heeft dus hierop geene 
betrekking. 

Sommigen zijn van nieeiiing , dat het afknippen 
der voegen het inwateren cn uitvriezen iu de 
hand werkt, doch ik ben cr van overtuigd, dut 
volgens de boven opgegeven behandeling, de 
voeg, wanneer ze hard geworden is , tegen het 
water bestand is. De deugdelijkheid van het 
voegwerk wordt nog verhoogd door het niet 
ongekookte lijnolie over te strijken. Dit moet 
eerst dan geschieden , wanneer de voeg genoeg
zaam verhard is , en geeft aan deze een zeer vast 
oppervlak. 

Omtrent het geschiktste tijdperk, om te voegen, 
bewaar ik bet stilzwijgen , omdat zulks veel af
hankelijk van dc weersgesteldheid, cn overigens 
overbekend is. 

Alkmaar, Oct. 1809. S. WIEBDA WZ. 

DE BRUGGEN TE LONDEN. 

Do talrijke bruggen, die de oevers van de 
Theems, voor zooverre zij door Londen loopt, 
verbinden, hebben langzamerhand eene zeker 
historische beteckenis gekregen, daar zij in het 
algemeen dc vooruitgang in het ingenieursvak 
aantoonen en tevens cene bijzonder gunstige ge
legenheid aanbieden, om eene vergelijking tc ma-

P R I J S D E R A D V E R T E N T I Ë N . 
V a n een t o t vijf g e w o n e r e g e l s ƒ 1 . - c u v o o r e i k e n 

r e g e l m e e r ƒ - . 2 0 . G r o o t e l e t t e r s w o r d e n b e r e k e n d n n n r 
d c r u i m t e d i e z i j b e s l a a n . B o v e n d i e n w o r d t b i j e l k e 
a d v e r t e n t i e 1 0 c e n t s v o o r c c n e x e m p l a a r d e r c o u r a n t 
b e t a a l d . — A b b o u n c m e u t c u v o o r 2 5 0 , 5 0 0 c u 1 0 0 0 
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ken tusschen de voornaamste systemen van brug
genbouw. 

De twee oudste bruggen, die beiden eene ge
heele vernieuwing hebben ondergaan, zijn de 
Black friars- en de Westminster-brug. 

De oude Blackfriar-brug werd in 1710 naar het 
ontwerp van Mylne aangelegd en uit Portland
steen opgetrokken, terwijl de bouwkosten 
300,000 £ beliepen; deze brug heeft aan liet te
genwoordige geslacht doen zien, tot welken graad 
van verval een bouwwerk kan komen, alvorens 
men het noodig vindt, om het dreigende gevaar 
te keeren. Boog voor boog moest ondervangen 
worden en er werd niet aan de vernieuwing be
gonnen , vóórdat de scheepvaart bijna geheel ge
stremd was. In dezelfde mate, als deze brug 
slecht geworden was, besteedde men de mees
te zorg, oin de constructie der nieuwe brug zoo 
solide mogelijk en van de beste materialen te 
maken, en van alle bruggen , die over den Theems 
zijn gebouwd, mag men van de Blackfriars-brug 
den langsten duur verwachten. 

De oude Westminster-brug werd in 1739 
naar een ontwerp van Labeijle en evenzoo van 
Portland-steen gebouwd en kostte 400,000 1 ; 
zij was 1220 voet lang, 40 voet breed, 25 voet 
boven hoog water en had 15 openingen, waar
van de middelste eene wijdte had van 100 voet. 
De nieuwe brug werd van 1853—1862, naarhet 
ontwerp van Thomas Page, gebouwd; zij is 85 
voet breed, 20 voet boven hoog water aangelegd 
en heeft 7 openingen, waarvan de middelste eene 
wijdte heeft van 120 voet; dc bouwkosten be
driegen 393,000 £. 

De Westminster-brag is de breedste brug van 
Europa en wordt in goede constructie door wei
nigen overtroffen; de bouw duurde 9 jaren, daar 
de lage oevers en de nabijheid der Parlements
gebouwen verscheidene onverwachte bezwaren bij 
dc uitvoering opleverden. 

De Waterloo-brug, die eens door Canova de 
schoonste brug van Europa werd genoemd, is, 
niettegenstaande bijna 60 jaren sedert den bouw 
zijn verloopen, nog vrijgobleven van den ver
woestenden invloed van den tijd; zij is 1326 voet 
lang, 43 voet breed cn 27' / , voet boven hoog 
water aangelegd. De middelste boog heeft cene 
wijdte van 150 voet. De brug is in zes jaren 
tijd gebouwd naar de teekeningen van Rennie en 
heeft 937,391 i ' gekost. 

De Southwark-brug is ook door Rennie ontwor
pen eu is de eerste brug, waarbij het gebruik 
van gegoten ijzer bij groote spanningen is toe
gepast. Zij is van 1814—1819 gebouwd en 
heelt 060,000 £ gekost; hare middelste boog 
heeft eene wijdte van 240 voet. 

De derde brug, door Rennie ontworpen, is de 
London-bridge , die in 7 jaren tijds voor 
2,566,268 £ is gebouwd ; deze is evenals de 
Waterloo-brug van graniet opgetrokken en is 
920 voet lang, 45 voet breed en 29 ' / 2 voet bo
ven hoog water aangelegd. Zij heeft 5 bogen , 
waarvan dc middelste cene wijdte heeft van 150 
voet. 

De Hammcrsmith-brug, in 1827 geopend, is 
de eerste hangbrug, die over do Theems is ge
maakt. De weinige bouwkosten (85,000 £) wa
ren oorzaak, dat weldra verscheidene hangbrug
gen werden gebouwd, waaronder de volgende, 
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dc Hungerford-brug, door Brunei werd ontwor
pen. Eenige jaren na hare voltooiing werd zij 
naar Bristol overgebracht, waar zij den naam van 
Clifton-liangbrug kreeg. Hare pijlers, die zijn 
blijven staan, dragen nu de leggers van de Cha-
ring-Cross-spoorwegbrug. 

De Chelsea-hangbrug, die in 1858 naar het 
ontwerp van Page werd uitgevoerd, is dc schoon
ste van alle hangbruggen ; drie jaren later werd 
de Lanibeth-hangbrug naar de teekeningen van 
Peter Barlow in één jaar (1861 tot 1802) voor 
50,000 p. st. gebouwd ; hare kettingen bestaan niet, 
zooals de anderen, uit schalmen, maar uit draad
ijzer cn in plaats van de vroeger gebruikte ver
ticale hangstangen , is eene verzameling van drie
hoeken aan den ketting verbonden, waarvan de 
horizontale onderranden de brug dragen. De 
brug is 950 voet lang, 30 voet breed, doch 
slechts 22 voet boven hoog water. 

De laatste dezer oude bruggen is de Vauxhall-
brug, eene vereeniging van steen- en ijzercon
structie ; zij heelt 9 openingen, waarvan de mid
delste eene wijdte heeft van 70 voet cn is voor 
370,000 £ naar het ontwerp van J. Walker ge-
bouwd. 

De nieuwere bruggen zijn uitsluitend spoor
wegbruggen, die als traliebruggen zijn gecon
strueerd cn deels op massive, deels op ijzeren 
pijlers dragen; eenige dezer hebben zijpaden voor 
voetgangers. Ten einde te gelijker tijd een over
zicht te geven over de opvolgende oude bruggen, 
als over de later gemaakte spoorwegbruggen, la
ten wij de namen van de gezamenlijke bruggen 
over de Theems volgen. Hot meeste stroomaf
waarts ligt de Londonbridge, die tevens grens van 
de haven is ; tusschen deze en de Southwark-
brug ligt de South-Eastern spoorwegbrug en aan 
de andere zijde van de Soiithwnrk-brug de Lon
don-Chatham cn Dover- spoorwegbrug. Hierop 
volgen de reeds genoemde Blackfriars- en Water
loo- bruggen, alsdan dc Charing-Cross-spoorweg-
brug en daarna de Westminster-brug. Hierna 
vinden wij de Lambeth- en Vauxliall-brug en tus
schen de laatste en de Chelsea-brug ligt dc groote 
vereenigde brug van de London-Chathain-Dover-
en der London-Brighton-spoorwegmaatschnppij. 
Op de Chelsea-brug volgt de oude houten Bat-
tersea-brug, de sedert kort gebouwde Clnpham-
Junction-spoorwegbrug en eindelijk buiten bet 
gebied der stad Londen de Hammersmitb-brug. 

Hoe groot het aantal der genoemde bruggen 
van Londen ook zij, is de verbinding der beide 
oevers van de Theems nog ontoereikend, daar 
beneden London-bridge hoegenaamd geene oever
verbinding is gemaakt. Ten einde de scheep
vaart niet hinderlijk te zijn, heeft men bij wijze 
van proef eene tunnel gemaakt, doch zonder 
het beoogde doel te bereiken , want in den laat 
sten tijd wordt de tunnel onder de Theems bijna 
alleen door vreemdelingen , als bezienswaardig, 
bezocht. Wanneer men besluit om aan den wensch 
naar verbinding der oevers beneden London-bridge 
gehoor te geven, zoo kan zulks alleen geschieden 
door bruggen, die zóó hoog liggen, dat alle 
schepen ongehinderd daaronder kunnen doorvaren. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A Over het weder opbouwen van het hof
theater te Dresden wordt veel gesproken en ge
schreven en de algemeen uitgedrukte wensch, dat 
Semper hiertoe zou worden teruggeroepen, schijnt 
weinig kans op vervulling te hebben. Er is eene 
bijzondere commissie benoemd, onder voorzitter
schap van den Staatsminister, Vrijheer Von Frie-
sen, welke verschillende vragen omtrent eenen 
nieuwen schouwburg zal beantwoorden. 

Men is bezig met een hulpschouwburg op te 
richten, waarvan de opening in de helft van No
vember a. s. bepaald is en spoedig zal begonnen 
worden met don bouw van eenen tijdelijken schouw
burg, die verscheidene jaren moet kunnen dienen. 

Het schijnt zeker te zijn, dat dc plaats van 
den ouden schouwburg niet weder door den nieu
wen zal worden ingenomen, daar men vreest 
voor het gevaar, waaraan alsdan het Museum we
der zou bloot staan. 

— A De Weencr Tramway-vcrceniging heelt 
eene nieuwe li jn, van Scliottenringe tot Nussdor-
fer Linie voor het publiek geopend. Daar van 
deze banen door de bevolking gretig wordt ge
bruik gemaakt en ook wegens de energie, waar
mede in Weenen dergelijke openbare aangelegen
heden worden volvoerd, luut zich voorzien , dut 

de stad Weenen cn hare omstreken weldra door 
een goed georganiseerd net van paardensporen 
zal zijn doorsneden. 

— A Voor den bouw van een Hotel garni met 
groote restauratie en stallen op het adellijk land
goed Maricnthnl bij Hamburg is eene prijsvraag 
uitgeschreven. 

De architect, wiens plan wordt goedgekeurd, 
zal het project uitwerken en daarna uitvoeren 
tegen een overeen te komen honorarium of wel , 
bij niet uitvoering, eene vergoeding van 200 'I'll 1. 
bekomen. 

— Op den 29 September is de spoorweg van 
tCarlstadt naar Christinehamm, aan de noordzijde 
van het Werner-meer, feestelijk geopend. Enkel 
de zeven mijlen lange sectie Knrlstudt-Arnika moet 
nu nog worden voltooid, om de rechtstreeksche 
verbinding tusschen Stockholm en Christianïa tot 
stand te brengen. Aan dit gedeelte van den 
spoorweg wordt titans' met alle kracht gewerkt. 

— Aan het, bankiershuis Erlanger & Sonne, 
te Frankfort a /M. , is concessie verleend tot het 
aanleggen van een spoorweg van Cutin naar 
Lubeck. 

— Volgens de Schlerische Zeiiung hebben de 
opmetingen voor het aanleggen van den spoor
weg Sagan-Soran reeds een aanvang genomen. 
Met de aardwerken zal men nog dit jaar begin
nen cn bij gunstig weder daaraan gedurende den 
geheelen winter met kracht arbeiden, zoodat de 
spoorweg in het aanstaande jaar nog voor het 
verkeer zal worden geopend. 

— Nog in dit jaar zullen 10 der thans gereed 
zijnde spoorwegen in Rusland, ter lengte van 2505 
werst, voor het verkeer worden geopend. Bo
vendien zijn 12 nieuwe spoorwegen, ter lengte 
van 3145 werft, thans onderhanden. De 10 
spoorwegen, in dit jaar nog te openen, zijn: 
1. De Finsche (347 werst); 2. Moskou-Jaroslaw 
(van Sergieiï af 200 werst): 3. Kozlow-Tambow 
(74 werst); 4. Orel-Jelez (172 werst); 5. Giïazi-
Boriso Glebo (192 werst); 0. Kursk-CÏiarkow (230 
werst); 7. Charkow-Azow (530 werst); 8. Kiew-
Balta (met de zijlijnen naar Woloczysk en Ber-
diczow, 622 werst); 9. Jelisubetgiod Kirmienc-
zug (130 werst); 10. Tyiaspol-Kiszyniefl'(05 werst). 

— De Ielgischc Moniteur behelst een konink
lijk besluit van 29 Sept. j . l . , waarbij aan de 
naamlooze Maatschappij Société du chemin dc fer 
du Nord de lu Belgique voorloopige concessie 
wordt verleend, tot het aanleggen van eenen 
spoorweg van Antwerpen naar de grenzen van 
het hertogdom Limburg in de richting van Roer
mond cn Glndbnch, op de voorwaarden cn bepa
lingen eener overeenkomst van den 21"™ der-
zelfde maand, aan het koninklijk besluit gehecht, 
en van het daarbij goedgekeurd bestek. 

— De onderzecsche telegraafkabel tusschen 
Zweden en Finland (GrLsleham en Nijstadt) is 
nu gelukkig gelegd, en alzoo eene korte en ge
makkelijke verbinding tot stand gekomen tusschen 
Finland-Rusland aan de eene en Zweden-Noorwe-
gen aan de andere zijde. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Z. M . heeft de statuten van 
de Vereeniging tot daarstclling cener Academie 
van Beeldende kunsten en Technische wetenschap
pen, thans te noemen: »Academie van Beeldende 
kunsten" te 's-Gravenhagc, goedgekeurd. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, is aan T. Hamerslag en C' c., 
te 's-Hertogenbosch, tot wederopzegging vergun
ning verleend voor een schroefstooinbootdienst 
tot vervoer van personen, goederen cn vee tus
schen 's-Hertogenbosch en Leiden. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken is , met ingang van 1 Novem
ber 1809, aan dim opzichter van den waterstaat 
der 3 l l e klasse W. K o k , op zijn verzoek, eervol 
ontslag verleend. 

— Hij beschikking vnn denzelfden minister is 
het dagelijksch toezicht op den dienst van den 
spoorweg van Uitgeest naar Zaandam opgedra
gen aan den spoorwegopziener W. D. Keltjes, 
ter standplaats Alkmaar, met bepaling dat deze 
opdracht ingaat met den dag, dat die spoorweg 
voor het verkeer wordt geopend. 

— Men leest in Het Vaderland: 
«Naar men verneemt, heeft dc Minister van 

Binnenl. Zaken dc wintel-dienstregeling voor den 
Ned. Rhijnspoorweg, die met I October had moe
ten aanvangen, afgekeurd cn is daaraan tc wij
ten , dnt ook de andere aansluitende spoordien
sten hun wintei'dienst nog niet hebben gepubli

ceerd, laat staan ingevoerd. De reden van de 
genoemde afkeuring ligt in de omstandigheid, 
dat de directie van den Itijn-spoorweg niet 
minder dan vier sneltreinen (tegen ' / , verhoo-
ging van vervoerprijzen) wilde doen loopen, 
wat de Minister minder noodig vond voor het 
publiek en zijne belangen." 

Wij kunnen bij deze gelegenheid niet nala
ten te wijzen op liet goede voorbeeld door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gegeven cn 
inden bet publiek aan eene coalitie tc vor
men tegen deze Maatschappij, die zich schijnt 
voor te nemen het publiek op alle mogelijke 
wijzen te miskennen. Als men besloot eene 
dusdanige Maatschappij te benadeelen door slechts 
gebruik te maken van de derde klasse, op de 
wijze zooals het publiek iu het practische Enge
land heeft gedaan , dan twijfelen wij cr geenszins 
aan of de stem van de publieke opinie zal ook 
bij deze maatschappij ingang moeten vinden. 

A m s t e r d a m . Door dc directie van het Pa
leis voor Volksvlijt is het volgende adres gezon
den aan den gemeenteraad : 

De directie van het Paleis voor Volksvlijt geeft 
met verschuldigde eerbied te kennen , dat gedu
rende de nu verloopen 12 maanden, dat door haai
de nieuwe exploitatie van het gebouw is uitge
oefend , zij de overtuiging heeft gekregen, dat 
het publiek hare pogingen om het Paleis voor 
Volksvlijt op waardige wijze aan zijne roeping te 
doen beantwoorden en den bloei er van te be
vorderen , zooveel mogelijk wil helpen ondersteu
nen ; getuige daarvan de steeds vermeerderende 
belangstelling van de zijde van liet publiek cn 
het veelvuldige bezoek , door stedelingen en vreem
delingen aan het gebouw en de daarom liggende 
terreinen gebracht. 

Dat deze ervaring haar sterkt om rusteloos 
voort te gaan met al datgene te doen, wat strek
ken kan om de belangstelling in de zaak zelve 
en de genoegens van de bezoekers steeds meer 
en meer te verhoogen en het aan hare zorg toe
vertrouwde gebouw té doen blijven een waardig 
monument van Neérlands hoofdstad. 

Dat zij dan ook niet schroomt om, zooveel hare 
financieële krachten en de belangen der aandeel
houders dit gedoogen , belangrijke offers voor dit 
doel te brengen. 

Dat zij daaronder rekent eene vereeniging van 
het voorplein met het gebouw , als hebbende de 
nu bijna geëindigde Internationale tentoonstelling 
genoegzaam bewezen, dat zoowel stedelingen als 
vreemdelingen zich gaarne op dit terrein ver-
poozen. 

Dat echter dit voorplein eene geheele herschep
ping zal moeten ondergaan, zal het voortdurend 
een uitspanningsoord voor het pnbliek zijn cn 
tevens een waardig voorplein van het trotsche 
gebouw: het Palcis voor Volksvlijt. 

Dat zij dientengevolge te rade is geworden om 
te trachten eene dusdanige herschepping van ge
meld plein tot stand tc brengen , waardoor A m 
sterdam weder met een nieuw park verrijkt zal 
worden. 

Dat zij echter voor de uitvoering van dit plan 
dc krachtige hulp van uwe vergadering niet kan 
ontberen, doch dat zij , overtuigd van uwe zucht 
om den bloei van deze stad, en waarvan de bloei 
van het Paleis voor Volksvlijt zekerlijk een inte
grerend deel uitmaakt, zooveel mogelijk te hel
pen bevorderen en ondersteunen, de vrijheid 
neemt u het volgende voorstel te doen : 

Dat het uwe vergadering moge behagen aan 
haar in kosteloos gebruik af te staan , provisi
oneel voor den tijd van tien achtereenvolgende 
jaren, met het recht van wederzijdsche opzeg
ging van zes maanden vóór de expiratie van 
dien termijn, het terrein gelegen vóór het Pa
leis voor Volksvlijt, ter grootte als dit thans door 
de houten omrastering is aangewezen. 

Dat dit terrein moge worden afgesloten door 
een ijzeren hek, aansluitende aan de ijzeren hek
ken , geplaatst langs de buitenzijden van den 
tuin achter het Paleis, en voorzien van drie 
hoofdopeningen tot het toelaten .vnn rijtuigen en 
van zes openingen voor voetgangers. 

Dat in de kosten van dit hek (op hechte en 
sierlijke wijze te vervaardigen en begroot op 
minstens /' 15,000) door de stad worde bijgedra
gen eene som van ƒ 10,000 als maximum , on
der bepaling dat het hek wordt cn blijft de ei
gendom der stad. 

Dat de verplichtingen, die het Palcis voor 
Volksvlijt daar tegenover op zich neemt, de vol
gende zullen zijn: 

a. den aanleg van het afgesloten terrein tot 
een rij- en wandelpark , waarin fontein cn smaak

volle houten gebouwtjes, ingericht voorverkoop-
plaatsen van verschillende voorwerpen; 

IK liet jaarlijkse!) onderhoud en de verlichting 
vun het terrein ; 

c. dc dagelijkschc kostcloozc openstelling vnn 
de toegangen tot dit puik voor het publiek, ge
durende de somermaanden van des morgens 8 
tot des avonds 1(1 ure cn gedurende de winter
maanden van des morgens 9 tot des avonds 5 
ure, behoudens op die dagen waarop concerten 
of andere feesten worden gegeven tegen helling 
van entreegelden, ten bate van liet Paleis voor 
Volksvlijt; 

d. het getal vnn dusdanige concerten of fees
ten nimmer meer dun 12 per maand zal bedra
gen en deze zoodanig verdeeld zullen worden. 
dat in ééne week hoogstens 4 maal entreegelden 
zullen worden geheven. 

De afsluiting des voormiddag* van dc toegan
gen zal alleen kunnen geschieden met toestem
ming van het dagelijksch bestuur. 

e. Gedurende de zomermaanden (Mei—Sep
tember) minstens twee keer per maand openbare 
muziekuitvoeringen in het park te geven, niet 
kosteloozen toegang voor liet publiek ; 

/ . de overgave aan de stad zonder ccnigc ver
goeding bij expiratie en na het opzeggen vun 
den afstandstermijn, van het park met alle alsdan 
daarop staande boe men, planten cn gewassenen 
wegruiming van alle daurop aanwezige gebou
wen , fontein , cnz , tenzij de stad mocht goed
vinden die over tc nemen, tegen eene met we-
derzijdseh goedvinden vast te stellen taxatie. 

Dut zij met bescheidenheid vermeent te mogen 
wijzen op de voordeelen, welke door de stud 
verkregen worden door het verleenen van den 
gevrangden gebruiksafstand van het in deze be
doelde terrein. 

Dat toch tegen een betrekkelijk geringe uit
gave in eens, de stad wordt ontlast van: 

1°. de onvermijdelijke kosten om het terrein 
in te richten op eene voor de buigerij eenigzins 
voldoende en aangename wijze, en welke kosten 
zeker niet onbelangrijk zullen zijn , en 

2°. de kosten van onderhoud en verlichting , 
welke jaarlijks bepaaldelijk niet minder zullen 
bedragen dan de rente van de gevraagde bijdrage. 

Dat behalve deze financieële voordeelen aan de 
burgerij tot kosteloos gebruik gegeven wordt een 
uitgestrekt terrein, in een der meest bezochte 
gedeelten van de stad gelegen, op smaakvolle 
wijze ingericht en herschapen in een uitspannings-
oord , waur natuur en kunst elkander de hand 
zullen bicden, en Amsterdam verrijkt zal worden 
met een tweede wandelpark, hetgeen ontegen
zeggelijk in ruime mate zal bijdragen tot ver
fraaiing der hoofdstad cn van Neérlands Paleis 
voor Volksvlijt. 

Redenen waarom zij zich tot de vergadering 
wendt, met beleefd verzoek haar voorstel in ern
stige overweging te nemen en haar met een gun
stig besluit te vereeren. 

A r n h e m . In de raadsvergadering, den 14 J | ° 
11. gehouden, werd de gemeentebegrooting voor 
1870 in behandeling genomen cn vastgesteld. Een 
voorstel van het dagelijksch bestuur tot het be
steden van f 19,396 voor nieuwe riolen werd niet 
9 tegen 8 stemmen verworpen, daar de Raad 
zich, op advies der gezondheids-commissie , voor 
den aanleg van open goten verklaarde. Voor het 
doen van naauwkeurige waterpassingen, enz. voor 
een heter rioolstelsel werd op de begrooting eene 
post van /'4000 uitgetrokken. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

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

De afdeeling hield op Vrijdag 8 October 11. 
bare 292ste vergadering. De Voorzitter opende 
deze met een hartelijk welkom aan al len, die 
bij liet aanvangen van dit seizoen, opnieuw 
blijk gaven van hunne onvermoeide belang
stelling in den bloei der afdeeling. Vijf maan
den lang, zeide spreker onder anderen , zijn als 
rustdagen voor de afdeeliiigs-vergaderiiigen voor
bijgegaan. In dien tijd, was ieder onzer , hetzij 
practisch of theoretisch, werkzaam op het gebied 
der kunst, die wij beoefenen Veel werd cr in-
tusschen gedaan , tentoonstellingen cn congressen 
gehouden , en verschillende plaatsen onzes lands 
cn elders door velen onzer bezocht, daarbij het 
goede, dat zoo licht wordt voorbijgegaan, opmer
kende. Met genoegen mochten wij de vergade
ring der Maatschappij bijwonen, en aan de le
vendige discussion ontwaren, dat waarheid in 
constructie meer cn meer als de grondslag onzer 

kunstbeoefening wordt aangenomen. Een ieder 
onzer deed uit dit nlles nieuwe kennis cn onder
vinding op: die mede te deelcn, tot onderlinge 
leering, luut dat ons streven zijn , dan zal voor
zeker iedere avond verre van onbelangrijk wezen, 
liet uitschrijven van prijsvragen cn uitnoodigen 
van leden der verschillende afdeelingen buiten 
Amsterdam , tol het. leveren van eenige bijdrage 
iu ons midden zijn twee punten , die tot opwek
king van vernieuwde belangstelling zullen worden 
te baat genomen. Op de ingekomene missive 
der Maatschappij werd na kennisneming besloten 
dc commissie tot toezending van bijdragen voor 
liet tijdschrift, uit liet bestuur te vormen, en 
daarop alle mogelijke aandacht te vestigen, liet 
Bestuur ondervond eene wisseling: de heer N . 
Redeker gaf zijn voornemen te kennen, liet se
cretariaat te willen neilerleggen , en trad alsnu 
onder dank voor de menigvuldige diensten in die 
betrekking aan de afdeeling bewezen, als Vice-
Voorzitter op. De heer J . de Haan werd alsnu 
tot Secretaris benoemd. Dc regeling van liet 
onderwijs in de Beeldende Kunsten wordt als 
hel onderwerp vun den dag besproken, en leverde 
zooveel belangstelling op, dat het vergevorderde 
uur niet dan noode de discussion deed eindi
gen. De memorie van toelichting werd geheel 
behandeld, en menige nuttige wenk daarover 
door verschillende leden gegeven. Men besloot 
alle discussion over deze quaestie, die geene on
verschilligheid ten deel was gevallen, aan het 
Bestuur ter verdere behartiging op te dragen c-n 
die middelen te beramen, welke Bestuurderen noo
dig mochten oordeelen, 0111 het behoud der houw
kunst bij de rij der zustcr-kunsten onder liet 
hooger onderwijs te verzekeren. 

A F D E E L I N G ROTTERDAM. 
In de op den 15 d , : 1 dezer gehouden vergadering 

werd eene commissie van 5 leden benoemd voor 
het opzamelen van stukken voor de Bouwkundige 
Bijdragen. 

De lieer W. Lorentz deed zeer uitvoerige me
dedeelingen omtrent de zoogenaamde naaldproef 
en verklaarde de daarvoor te bezigen werktuigen. 

De heer Vielvoyc Jr. stelde de vraag of de mo
dellen, welke op de hoogere burgerscbolenge be-
zigd worden voor het onderwijs in het boetseeren 
cn teekenen, voldoende zijn. Wordt besloten die 
vraag in handen van het bestuur tc stellen. 

Door den heer C. B. van der Tuk werden een 
aantal schoone pinten ter bezichtiging mingebo
den, uitmakende een gedeelte van het werk: 
Description de VEggplc ou Hccueil des Observa
tions et des recherches, qui ont élé. failes en 
Egypte, pendant Vexpédition de l'armée (ranfaise. 

Daarna werd de vergadering gesloten. 

Varia. 
L u c h t v e r v e r s c h i n g i n h o s p i t a l e n . Zoo wij 

ons niet bedriegen, heeft het gemeente-bestuur 
tc Amsterdam in 1867 besloten aldaar een nieuw, 
groot hospitaal te bouwen, dat ongeveer een mil 
lioen gulden zoude kosten. Ook in andere ste
den van ons land bedriegt nog te zeer de zui
nigheid de wijsheid cn hoopt men de zieken te 
veel opeen in groote, niet zeer luchtige hospi
talen. Virchow heeft onlangs te Berlijn eene 
volksvoordracht gehouden (zie Ilcvuc des cours 
scienli/iques, 1869, 28 Aoitl), waarin hij tegen 
deze veikeerdbeid te velde trekt. De oorlog in 
de K l i m en nog meer die in Amerika hebben, 
wat de ziekenhuizen betreft, de slagbooiiicn om
vergeworpen , die zekere schroomvalligheid, ze
kere geldelijke bedenkingen nog in dc gemoede
ren van de artsen hadden laten bestaan. 

Men wist sinds lang, dut de sterfte in onze 
gasthuizen en in onze gestichten voor kraamvrou
wen grooter is dan in onze particuliere wonin
gen. Niettemin bepaalde men er zich toe nu en 
dan deze inrichtingen te doen ontruimen en te 
ontsmetten. In de gelukkigste gevallen ver
grootte men de hospitalen, maar spoedig daarna 
hoopte men de zieken weder in alle boeken on
een. Het zijn de Amerikanen, die het eerst be
proefd hebben op eene groote schaal, niet de 
hospitalen te vergrooten, maar minder uitge
strekte zalen te bouwen , door ze in een grooter 
getal op zich zelven staande gedeelten (paviljoe
nen) af te scheiden. Toen men de hospitalen 
wilde doeu ontruimen, bepaalde men zich niet 
tot het overbrengen van de zieken iu even be
nauwde zalen, nis die , waarin zij vroeger op
gesloten werden, maar men verspreidde ze da
delijk over liet geheele land. Dit heeft de 

lauwheid in Pruisen doen ophouden. Dc bewon
dering, die men vroeger gevoelde voor de groote 
hospitalen, voor die voor de urmen bestemde pa
leizen , is plotseling verdwenen. Het stelsel vnn 
dc paviljoenen, de verspreiding van de zieken 
hebben eensklaps de overwinning behaald op de 
eenvoudige luchtverversching, op de wijzen van 
ontsmetting, en er ontbreekt weinig aan, of'men 
zendt de zieken naar particuliere woningen, om 
hen te behoeden tegen alle gevaar in den schoot 
vun hun gezin. Het gevaar komt niet van de 
groote uitgestrektheid van een hospitaal, het 
komt van bet bederf der lucht. Wat de eer
waarde vaders uit Regensburg vóór zeshonderd 
jaren zeiden, is beden nog ten volle waar. Het 
is niet alleen onze plicht kleine hospitalen te 
bouwen, want in deze laatsten kan de lucht 
eveneens bederven. Wij moeten liever hospitaten 
bouwen, wuarin de lucht behoorlijk ververscht 
wordt. 

Er bestaat niet eene eenige, uitsluitende op
lossing voor alle gevallen. Op een luchtig, drooy, 
aan alle zijden vrij terrein, waar dc lucht overal 
toegang heeft, zal men een groot gebouw kun
nen oprichten, terwijl in eene van alle kanten 
beslotcne ruimte, waar de lucht vochtig is cn 
geene doorstraling heeft, dc paviljoenen, zelfs 
de kleinste, gevaren opleveren. Zoo heeft het 
bestuur van Berlijn niet geschroomd zeshonderd 
bedden te verzekeren aan bet algemeene hospi
taal , dat men op eene hooge plek, in het Fre-
deriks-park, wilde stichten, de gunstigste ligging, 
die men wellicht ooit voor een ziekenhuis heeft 
uitgekozen. 

Men zal bezwaarlijk tegenwoordig een deskun
dige vinden, die den bouw van uitgestrekte hos
pitalen aanraadt, ingericht volgens het stelsel 
van de lange gangen, vroeger dc trots der ad
ministratie. Te dikwijls is de bedorven lucht, 
die in deze hospitalen beerscht, verzadigd van 
onreine stoffen; zij verspreidt zich van kamer 
tot kamer, gedeeltelijk door die gangen. Vooral 
voor hen, die aan wonden lijden, is dit stelsel 
gevaarlijk. Overal tracht men thans hen, die 
aan verschillende ziekten lijden , van elkander af 
te zonderen. Het zijn zickensteden, die het ge
zondheids-comité in de laatste tijden in Amerika 
heeft doen verrijzen, zelfs te midden van den oor
log en met gunstig gevolg: huizen, behoorlijk in
gericht, in rijen rondom eene kerk, en lange 
straten vormende. Engeland en andere landen 
beginnen dit voorbeeld te volgen. Men kan het 
niet genoeg herhalen: vooral is er lucht in over
vloed noodig. § 

S n e l h e i d v a n d e n koge l . Men heeft in de 
laatste dagen in het tuighuis te Woolwich proe
ven genomen met instrumenten, uitgevonden door 
den lieer Noble, vroeger kapitein van de Brit-
sche artillerie, tegenwoordig lid der firma van 
sir Will iam Armstrong, om de snelheid van een 
kogel in de ziel vun een stuk geschut, na het 
afsteken, te meten en ook om de kracht van 
buskruit te kennen. De uitkomsten van de proe
ven zijn nog niet bekend gemaakt, maar reeds 
nu wordt beweerd, dat zij de berekeningen zul 
len wijzigen, waarop de vervaardiging van het 
geschut rust. § 

B e h o u d v a n de he lde re k l e u r v a n he t 
v e r m i l j o e n . Het is aan kunstenaars wel be
kend , dat de schitterend heldere kleur van ver. 
miljoen eene neiging heeft, vooral als liet met 
loodwit vermengd is geworden, zwartachtig 
bruin cn in betrekkelijk korten tijd zeer donker 
tc worden. Men kan deze neiging van het ver
miljoen bestrijden, door, alvorens het met olie 
te mengen, het innig te mengen met ccn achtste 
bloem van zwavel. § 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
H E T R. C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR T E 

ZEDDAM zal op Donderdag den 28""' October 
a. s. des middags oin 12 uur, bij den Logement
houder M . 1IERFKENS aldaar, aanbesteden: 

H e t B O U W E N v a n eene P A S T O R I J . 
Teekening en bestek liggen ter inzage bij voor

noemden Logementhouder; de bestekken te 
's Hecrenberg bij de Wed'. BOSMAN , te Terborgh 
bij T E R L E U K E , te Doelinchem bij RADEMAKER, 
te Arnhem in de I1AHMONIE cn te Nijmegen 
bij MEURS. 

Inlichtingen geeft de Architect II. J. W E N N L -
K E R S , de bestekken a fO.'M bij den boekhandelaar 
J . A . W I L L E M S E N , beiden to Zutphen. 
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AMSTERDAMSCHE 

KAN A ALM A ATSCH APPIJ. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 8 1 ' ™ November 1809, des 

middags ten 12 uur , zal , van wege de Directie 
der Amsterdamschc Knnaalscliappij, onder bare 
nadere goedkeuring en die van het Gemeentebe
stuur van Beverwijk , aan het Bureau der Ainster-
damsche Kanaalmaatschappij, Keizersgracht X 522, 
te Amsterdam, worden aanbesteed: 

H e t V E R D I E P E N e n V E R B R E E D E N 
v a n de H A V E N e n he t H A V E N 
K A N A A L te B e v e r w i j k . 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens Art. 13 van het Bestek. 

Het Bestek ligt ter lezing aan hct Bureau van 
ile Kanaalmaatschappij • 1 1 : 1 , 1 ' , e * Sectiebureau te 
Vehen, cn ten Gemeentehuize te Beverwijk. 

Hct is voorts aan genoemde Bureaux op franco 
aanvraag tc bekomen , tegen betaling der kosten. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerst-
aanwesenden Ingenieur te Amsterdam cn den 
Sectie-Ingenieur te Velscn. 

Amsterdam, den 4ta> October 1869. 
Be Directie voornoemd: 

J I T T A , 
Voorzitter. 

P. H . BRUIJN, 
Secretaris. 

PORTLAND CEMENT 
van dc 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 & C . te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Meltlach aan dc 
Suar; 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 e n Z I N K , alles uit dc beste Fabrie
ken , is steeds tc bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

Dc ondergeteekende betuigt volgaarne , dat de 
P o r t l a n d C e m e n t uit de fabriek van de heeren 
DIJCKERHOFF & Z O N E N , bij meer dan eene 
proef met de beste uitslag is bekroond. Onder 
andere verhoudingen is zij ook verwerkt met 1 
deel Cement op 3 deelen zand en was na ver
loop van 10 uren zoo hard, dat zij met een 
breekijzer van eenen ouden muur moest worden 
gebikt. Daarbij is zij gelijk en zuiver van kleur. 
Souburg bij Middelburg, 30 Nov. 1868. 

(was get.) A . W I L L E M S E . 

T E K O O P . 
Een SCHROEFBOOT, 20 paardenkracht. Een 

zeswielige LOCOMOTIVE. LOCOMOBILS van 6 
tot 20 paardenkracht. CENTRIFUGAALPOMPEN 
van 10 tot 45 duim diameter. Een STOOM
MACHINE 40 paardenkracht. L o c o m o t i v e - cn 
w a g o n w i e l e n ; een en ander te bevragen bij 
A. F. SMULDERS, Stoomwcrktuigen-Fabrijk te 
's-Bosch. 

Beveelt zich tevens aan tot het leveren cn om
leggen van bandages voor L o c o m o t i v e - cn w a 
g o n w i e l e n , P o t t e n , M o l e n a s s e n , Assekop-
p e n enz. Alsmede van alle soorten van S t o o m 
w e r k t u i g e n , Gasfabr i jken , E n g . D r i j f r i e m e n 
tot cene zeer verminderde prijs; een en ander 
wordt onder guarantie geleverd. 

De voorhanden zijnde werktuigen worden ook 
in huur afgestaan. 

Voor den meestbiedende wordt te koop aange
boden : T r a i t é T h é o r i q u e et P r a t i q u e de 
D a r t de B a t i r , pa r J ean R o n d e l e t , 5 d i n . , 
chez P i r m i n D i d o t F r è r e s a P a r i s , alsmede 
het daarbij behoorende P l a a t w e r k ; hct een en 
ander zoo goed als nieuw. Brieven franco onder 
Letters R. R. bij den Boekhandelaar A. C. ROLFF, 
Utrechtsche straat Z. 841, tc Amsterdam. 

B O U W T E R R E I N . 
Bouwterreinen van elke vei langde grootte cn 

voor den prijs van 3 tot 8 gulden per vier
kanten meter te koop aan en bij den Stadssingel, 
in hct verlengde der Maliebaan , te Utrecht. Deze 
terreinen zijn voor den bouw vnn VILLA'S aan 
den Singel en van HUIZEN aan dc bestaande on 
ontworpen straten zeer geschikt. 

Nadere inlichtingen bij den Architect A L B . 
NIJLAND, Kromme Nieuwegracht tc Utrecht. 

M I ' S BIRIERCEÏENT. 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van 

den WclEd. Heere A. L . V A N GENDT tc Alkmaar, 
(Zie Opmerker van 21 Aug. 1. 1.) wenscht dc 
ondergeteekende hiermede te berigten dat boven
staand artikel steeds in puike kwaliteit bij hem 
tc verkrijgen is. 

de eerste soort a /' 18 per vat. 
dc tweede snort » » 13'A „ „ 

Wormerveer, 7 Oct. 1869. 
JAN DEKKER. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij €sJ EII lt\ II. P O T . te JElshoiit a/d. Kinderdijk 
b i j w i t ' rct-dM 5 0 0 r o e d e n g e m a a k t z i j n v a n v r r N c h i l l e n d e l e n g t e n 

to t 1 0 3 /&IIIM1. v t . 

en tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10 14 jaar 
gemalen nebben. 

Dc ondergeteekenden maken bekend, dat de firma LIERNUR , KREP & C» te Frankfurt a/M. 
met onderling goedvinden ontbonden i s , na al hare ondernemingen, rechten en verplichtingen, 
overgedragen te hebben op cene nieuwe Vennootschap die in vereeniging met eenige Kapitalisten 
en Ingenieurs tot stand is gekomen onder dc firma 

LIERNUR, DE BRUIJN KOPS & CIE. 
Deze hunne nieuwe firma, over ruimere middelen cn meerdere krachten tc beschikken hebbende, 

biedt hare diensten allen Gemeentebesturen cn eventueel te vormen Vennootschappen aan tot hct. 
ontwerpen en uitvoeren van : 

Liernur's Pneumatisch Rioolsysteem met aanwending der 
stedelijke meststoffen bij den Landbouw. 

Het adres hunner nieuwe firma is voorloopig te F r a n s ; , H o H N i n n r k t , HO». I I . 
Tot Agent hunner firma in de Nederlanden blijft aangesteld de Heer P. MAAS GEESTERAXUS , 

Civiel-Ingcnieur en Hoofdopzichter van Rijnland tc Leiden, die reeds vroeger als zoodanig voor de 
firma LIERNUR, KREPP & C™ werkzaam was. 

Praag en Breda, den 1 October 1869. 

C H A R L E S T. L I E R K l i l , C. J l . D E B1UI.IV MOPS. 
oud-Kapt.-Ingenieur. Civiel-lngenicur. 

Voorheen lid der firma 
DE BRUIJN KOPS & BACKER te BREDA. 

De ondergeteekende heeft de eer aan Heeren A R C H I T E C T E N , INGENIEURS, AANNEMERS en 
LEIDEKKERS te berigten, dat eene nieuwe lading F H l i n . % Ü W A L I T K I T 

B L A A U W E E N G E L S C H E D A K L E I J E N 
voor hem tc Rotterdam is aangekomen, terwijl nog verschillende ladingen voor hem naar die 
plaats zeilende zijn, en offereert hij dien ten gevolge tot M I . B A T * I & i J % K . Y : 

K l a a u w e E n g e l s c h e D a k l e i j e n , 14/28, 15/30, 21/30, 33/18,33/25, 36/18 f w i m „ ( „ „ . 
30/21, 36/25, 40/20, 40/25, 51/28, 50/28 " c . oenumeteis. 

P r i j s c o u r a n t en M o n s t e r s worden op franco aanvrage verzonden door den ondergeteekende, 
alsook door de Heeren 

A L B E R T O T T E N A c C o . , 
DEPOTHOUDERS, 

Rotterdam, Boommjem , H'tjh i .V*. MS. 
J . W I L F E B T , 

Handelaar in Engelsche en F'ransche Dakleijen , Keulen. 

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

T O P O G R A F I S C H E K A A R T 
DER PROVINCIE GELDERLAND. 

Tweede herziene druk. 

Compleet i n 1 5 kaarten. 
Prijs ƒ 1 2 . 5 0 . 

Op last van dc Provinciale Staten onzer provincie cn onder medewerking van hct Bestuur 
is deze nieuwe druk herzien, aanmerkelijk verbeterd cn bijgewerkt, terwijl daarbij tevens 

is gevoegd cene kaart van »De Bicsbosch". De prijs van den eersten druk was boven
dien ƒ 20.— 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E B I J 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 23 October 1869. 

Aankondigingen. 

Maandag, 25 Oot. 
Oudkerk. (Friesland) door kerkvoogden der 

Herv. gemeente: liet verwen en behangen eener 
aldaar gebouwde nieuwe pastorie. 

Dordrecht, ten 12 ure, op het raadhuis: 
het verrichten van eenige werken aau twee 
schoollokalen, enz. in 3 perceelen. 

Dinsdag, 26 Oot. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

Marine: het bouwen cn leveren van twee loods-
kotters, met beschieting en niastgcstel. 

'•-Hage, ten 12 ure, aan het hoofdbureau 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : de vergrooting van het hoofdgebouw op 
het station Zuidhorn, ten behoeve van den spoor
weg van Harlblgen naar de Pruisische grens. 

Woensdag, 27 Oot. 
Aalsmeer , ten 11 ure , ten huize van P. 

Kaptein : eenige herstellingen aan bruggen, be
schoeiingen en gebouwen, alsmede het vervoe
ren van puin en verdere werkzaamheden tot vei -
betering van een weg. 

Willemsoord, ten 11 ure, door dc direc
tie der Marine: de uitvoering der werken voor 
het onderhoud der dok-, sluis- en andere water
werken van het maritime etablissement te W i l 
lemsoord. 

Mijdrecht, ten 12 ure, bij M. F r i s , dror 
het R. C. paroch. kerk- en armbestuur: het bou
wen van eene school met onderwijzerswoning. 

Kampen, ten 1 ure, op het raadhuis: de 
levering van 15450 stuks kubiekvormig behakte 
Belgische graniet-, straat- en verbandsteenen. 

Donderdag, 28 Oct. 
Steenwijk, ten 12 ure, in de Belle Vue, 

bij Wieringa : hct amoveeren van een oud ge
bouw en het bouwen van een geheel nieuw kerk
gebouw . met het benoodigde ameublement, enz. 

Zeddam, ten 12 ure, Lij den logementhou
der M . Herf kens: het bouwen van eene pastorie 
voor de R. C. gemeente te Zeddam. 

Haarlem, ten 2% ure, aan het prov. be
stuur : het bouwen van eene pastorie voor de 
Hervormde gemeente te Ransdorp. 

Heerenveen, ten 6 ure, bij E. van Drie-
sum Sz. : het bouwen eener huizinge op de Hei-
deburen te Heerenveen. 

Vri jdag , 29 Oct. 
'•-Hertogenbosch, ten 10',2 ure, aan hct 

prov. bestuur: het leggen der zomersluiting in 
den Baardwijkschen overlaat, behoorende tot de 
rivier de Maas, in de provincie Noordbrabant, 
en het in het najaar weder opruimen daarvan. 

's-Hertogenbosch. ten IO1/-, ure, aan het 
prov. bestuur: het onderhouden en herstellen 
van de werken bij de Baardwijkschen Overlaat 
en van de rijkssluis in de Oostelijke vaartkade 
van Waalwijk, behoorende tot de rivier de Msas, 
provincie Noordbrabant, beginnende den 1 Januari 
1870 tot en met 31 December 1870. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het leveren en stellen van eenige kasten in de 
lokalen van het provinciaal gouvernementsgebouw 
te Zwolle. 

Dinsdag, 2 Nov. 
Btavenlsse, ten 2 ure , door Kerkvoogden 

der Herv. gemeente: het amoveeren der oüde-
en het bouwen eener nieuwe pastorie met con
sistorie. 

Maandag , 8 Nov. 
Heerde, ten 12 ure, op de consistoriekamer 

van het Kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente: 
het doen van herstellingen aan den steencn on

derbouw van den kerktoren te Heerde; het af
breken van den bestaanden spits en bet maken 
van een geheel nieuwen spits op dezen kerk
toren. 

Amsterdam, ten 12 urc, aan liet bureau van dc 
Ainsterdainschc Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 
X 522: het verdiepen en verbreeden van dc ha
ven en het havenkanaal te Beverwijk. 

Vri jdag , 12 Nov. 
't Z a n d , ten 2 ure, op het raadhuis: hct on

derhoud gedurende de jaren 1870, 1871 en 1872 
van den grintweg van Schatsborg over Leermens, 
Oosterwijtwerd en Tjamswecr naar het Dum-
sterdiep. 

Zaterdag, 20 Nov. 
U t r e c h t , ten 2 ure, aan het prov. be

stuur: hct onderhouden van en het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen, enz. , 
van 's rijks veeartsenijschool te Utrecht, van af 
1 Januari tot 31 December 1870. 

Donderdag , 25 Nov. 
's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 

binnenl. zaken; bet maken van gebouwen en 
eenige andere werken voor het hoofdmagazijn en 
de centrale werkplaats te Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen , werkplaats voor loco
motieven, enz. 

Afloop van aanbestedingen. 

's-Hertogenbosch, 8 Oct.: l o . het maken 
der aardebaan en kunstwerken, enz. tusschen 
den weg te St.-Michiels-Gestel en den weg on
der Berlicum over de Hooge Akkers, ter lengte 
van 6962 meters; aangenomen door den heer 
R. C. Schreppers, te Ti lburg, voor / '44 ,284; 
2o. het onderhoud van den provincialen weg van 
Hilvarenbeek naar Ooirschot; aangenomen door 
denzelfden, voor f 2997. 

Arnhem, 13 Oct.: a. het doen van herstel
lingen-, verf- en witwerken enz. , in zes percee
len : perc. 1. het verwen der schipbrug c. a. over 
dc Rijn : 

G. Willemsen, 
Firma C. J. van Kuik & Co. 
H. Eijsvogel, 
J. Amersfoort, 
M. G. Simons, 

Perc. 2. het idem 
Westervoort : 

G. Willemsen, 
H. Eijsvogel, 
Firma C. J. van Kuik & Co. 
Niemeijer, 
J. Amersfoort, 
M. G. Simons , 

Perc. 3. het witten en schoonmaken 
gebouw , bestemd voor soepkeuken : 

H. Eijsvogel, f 12. 
Perc. 4. metsel-en voegwerken aan den grooten 

toren, de algemeene begraafplaats en duiker op 
den Vclperweg : 

J. Amersfooit, 
G. van Berkum , 
M . Jansen, 
E. Elberts , 
H . v. d. Heijden , 
F. Or th , 
L . Hasselbach, 

/ 253 ; 
» 154. 
» 108. 
» 105. 
» 97. 

der brug over de IJsel te 

ƒ 194. 
» 141. 

139. 
134. 
130. 
118. 

van het 

Perc 
aan de 

ƒ 700. 
» 760. 
» 740. 
» 591. 
» 587. 
)) 485. 
» 445. 

5. eenige verfwerken benevens beraping 
Eusebiuspoort : 

G. van Berkum, 
F. Orth, 
G. Willemsen, 
II. v. d. Heijden , 
M. Jansen , 
J . Amersfoort, 

ƒ 279. 
» 215. 
» 214. 
» 193. 
» 191. 
» 159. 

Perc. 6. wasch- en schoonmaakwerken aan de 
verschillende politie-wachtposten , enz.: 

II. Eijsvogel, f 55. 
b. hct maken eener ijzeren overkapping boven 

de speelplaats der armenbewaarschool: 
M. Jansen, f 2398. 
G. van Berkum, » 2045. 
J. II. Pothmann , » 1884. 
E. Elberts, » 1863. 
G. C. O. Beelaerts , » 1799. 

Haarlem. 14 Oct.: lo . het bouwen van cene 
school en ondcrwijzerswoning te Noordscharwoude; 
minste inschrijver was de heer P. Verhei, te 
Nieuwe-Diep, voor f 9228; 2o. het uitvoeren 
van eenige werken, tot vergrooting der school 
cn verbetering van de onderwijzerswoning te 
Cocksdorp; minste inschrijver was de heer J. van 
der Kloot, te Cocksdorp, voor ƒ 2556. 

's-Hage, 14 Oct.: het opruimen van het schut-
verlaat in dc Linker-Rottekade onder Terbregge, 
van den voorwaterloop van den wipmolen, ge
meente Hillegersberg, voor de droogmaking dei-
plassen in Schieland; ingekomen 9 biljetten, als 
van de HH. : 
A. de Geus Uz . , te Hardinxveld , f 3800. 
A. Luijendijk , » Noord-Waddinxveen, » 2500. 
H. de Borst, » Papendrecht, » 2386. 
G. Looijen, » Herwijnen, » 2290. 
J. vanRooijeu Gz., » Noord-Waddinxveen, » 1996. 
M. van Rees, » Sliedrecht, » 1989. 
A. den Aadcl, » Dalem, » 1940. 
L. Brand Dz., » Hardinxveld, » 1678. 
C. de Jong Cz. Sr., » Ameide , » 1667. 

Leeuwarden, 15 Oct.: het uitvoeren van wer
ken tot verbetering en onderhoud der rijks hoo
gere burgerschool aldaar, over de jaren 1870— 
1872. Van de 23 inschrijvers, was de minste 
aanbieding van den heer L . van der Zaag, te 
Leeuwarden , voor ƒ 6219. 

's-Hertogenbosch, 15 Oct.: het verrichten 
van baggerwerk in den Amer, bij de vereeni
ging van het Oude Maasje en de Donge; aan
genomen door den heer A. Volker, te Sliedrecht, 
voor ƒ 9898; 2o. het maken der aardebaan en 
kunstwerken en begrinden van den weg tusschen 
de sloten van den provincialen weg, onder Heer
been en den grintweg van het waterschap Don-
gelen , gemeente Drongelen; aangenomen dooi
den heer A. van der Beek Az. te Meeuwen, voor 
f 12,550. 

Maastricht, 16 Oct.: l o . het slechten van 
liet werk Hessen ; 2o. het slechten vau de Bosch
poort ; 3o. hat slechten van een deel van het 
fort Willem 1 ; aannemer van de drie werken is 
geworden de heer Weusten, aldaar; van het 
eerste voor /' 822, het tweede voor f 1740 en 
liet derde voor f 2399. 

Amsterdam, 18 Oct.: het bouwen van eene 
openbare burgerschool, lste klasse, voor meis
jes, met lokaal voor de gymnastiek en woning 
voor de hoold-ouderwijzeres, op de Heerengracht 
bij de Blauwburgwal; aangenomen door den heer 
G. G. van Cleell', voor f 30,880. 

's-Hage, 18 Oct.: de uitvoering van eenige 
werken tot voortzetting der verbetering van het 
vaarwater op de rivier de Boven-Merwede , bo 
ven cn tegenover Gorinchem, behoorende tot 
de werken der Merwede en Killen , in de pro
vinciën Zuidholland en Noordbrabant. Daarvoor 
waren veertien biljetten ingekomen. Minste in
schrijver was de heer A. Serret Jz., te Sliedrecht, 
voor f 116,000. 

Maastricht, 18 Oct.: het doen van herstel
lingswerken aan de hoofdparochiale kerk van 
St. Servatius aldaar; de minste inschrijver was 
de heer J. Juna , aldaar , voor f 42,878. 

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

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. 



Vierde jaargang. N«. 44. Anno 1869. 

DE O P M E R K E R 
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 W. W . V A N G E N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOHSBURfiH, C. i. VAN DOORN, D. (JROTIIE, i. H. hEMMAN, H. MN8B, S. E. VV. ROORDA VAN BiSINOA, H. P. VOGEL en anderen. 

A BON X K M EN T8PRD8. 
De abonnementsprijs vuu dit weekblad, dul geregeld 

iederen Zaterdag bij II. V TIIIDMi: te Arnhem ver
schijn! . bedraagt, per drie maanden franco per post ƒ1.66. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bij vooriiitbcstcÜiiig en tegen betaliug vun 
15 wnts per exemplaar afgeleverd. 

PIJPWELLEN. 

In deze dagen wordt, en ons inziens terecht, 
veel gesproken en geschreven over de hoedanig
heid van het water, dat door de nieuwe Ameri-
kaansche welpompen verkregen wordt. Vooral in 
het vorstelijk 's-Gravenhage is dit onderwerp aau 
de orde en wij zullen ons verheugen, als onpar
tijdige mannen van wetenschap liet publiek met 
het resultaat hunner onderzoekingen voorlichten. 
Daarbij moeten niet alleen alle andere belangen 
worden ter zijde gesteld, maar zelfs de schijn 
van partijdigheid moet vermeden worden en uit 
dien hooide ontraden wij de aanvragers voor de 
concessie eener duinwaterleiding te 's-Gravenhage 
ten sterkste, om zicli partij te stellen en bevelen 
wij hun aan het onderzoek af te wachten. 

In the Opmerkt:)-" van 9 October komt een 
brief van den ingenieur W. Vrolik voor, die uit 
»hct Vaderland" overgenomen is en waarin de 
zinsnede voorkomt, dat reeds nu de proef met 
de Nortonwellen als mislukt is te beschouwen. 
Zulk eene verklaring is uit den mond vun den 
aanvrager voor de concessie van de duinwater
leiding te kras, en wij vermeenen ons gevoelen 
te kunnen staven door de mededeeling van het 
onderzoek der heeren \ V . F. Koppeschaar en 
0 . Ilurgersdijk; het onderzoek, ten verzoeke van 
het gemeentebestuur ingesteld en waaromtrent 
in vile Opmerker" van 10 October gesproken 
werd, deed ons reeds met ongeduld naar het 
door den ingenieur W. Vrolik aangekondigde on
gunstige rapport uitzien. 

In de zitting van den gemeenteraad, deniO'1"" 
dezer gehouden, is ingekomen een rapport van 
den heer dr. W. F. Koppeschaar, waarin hij den 
uitslag mededeelt van een ten verzoeke van bur
gemeester en wethouders gedaan scheikundig on
derzoek van het drinkwater uit de nieuwe Ame-
rikaansche welpompen in deze gemeente. Dit 
rapport laten wij hier volgen : 

»Aan Burgemeester en Wethouders van 
's-Oravenhage. 

«Bij deze heb ik de eer U den uitslag mede te 
deelen van het scheikundig onderzoek van het 
water van 7 Nortonsche putten en dat van de 
pompen van den Kneuterdijk en de St. Annastraat 
bij de Driehoekjes, ingevolge liet verzoek per 
missive van 4 dezer aan mij gericht. 

«Het daartoe noodige water heb ik daarop 
twee dagen later door tusschenkoinst van den 
gemeente-architect ontvangen , en lieb het aller
eerst de uiterlijke kenmerken , zoouls kleur , reuk 
en smaak, onderzocht. De resultaten hiervan 
deel ik hieronder mede. 

»Hct daarop volgende scheikundig onderzoek 
heb ik over meerdere stollen uitgebreid dau vroe
ger , om uit de verkregene cijfers nog beter een 
oordeel te kunnen vellen, vooral wat betreft de 
veigelijking van het water der Nortonsche put
ten met dat der beide gewone stadspompen. 

»Wat dc methode van uitvoering betreft , zoo 
heb ik in alles de grootst mogelijke nauwkeurig
heid en zekerheid trachten te bereiken, cn vooral 
is de ammonia-bepaling met alle zorg ten uitvoer 
gebracht. De bepaling van geringe hoeveelheden 
ammonia gaat altijd met eenige moeiclijkhcdcn 
gepaard ; van daar dat dc meeste scheikundigen, 
die zich daarmede hebben bezig gehouden, de 

Zaterdag 30 October 1869. 

aangewende methode eerst door controle-proeven 
hebben onderzocht. Ook ik heb n.ij door derge
lijke proeven overtuigd, dat het cijfer, wat ik 
voor ammonia verkreeg, werkelijk het ware was. 
Die voorbereidende proeven zijn van tweederlei 
aard geweest, lo. heb ik tot driemalen toe wa
ter op ammonia onderzocht, waarvan ik zeker
heid bad dut ei volstrekt niets iu aanwezig was, 
en de uitslag bewees zulks altijd. 2». Heb ik 
tweemalen water opzettelijk met ammonia ver
mengd , door toevoeging van afgewogene hoeveel
heden salammoniak, en telkens werden die hoe
veelheden op een zeer gering gedeelte na terug 
gevonden , zoodat wanneer 'de fout van uitvoe
ring, hieruit afgeleid, toegepast wordt op de 
onderzochte wateren, dan heeft die fout alleen 
invloed op het centunaal , zoodat de milligram
men en tiende deelen daarvan nauwkeurig zijn. 
Onder de andere wateren, die ik in de laatste 
dagen ook heb onderzocht, heb ik er één aange-
trolfen die uiets geen amniuiria aangaf, namelijk 
dat van dc pomp bij de tegenwoordige leerkamer 
voor de scheikunde in het gebouw der hoogere 
burgerschool alhier. Dit water is ook in alle op
zichten voortreffelijk. 

«Het water van den Kneuterdijk en van de 
St. Annastraat is vóór 2 jaren onderzocht gewor
den door de rijkscommissie. Het scheikundig ge
deelte is toen ten uitvoer gebracht door den hoog
leeraar Gunning en den heer dr. L . O. Levoir. 
In het water van den Kneuterdijk is toen gevon
den 8.79 milligram ammonia per l i ter, en in dat 
van de S l . Annastraat 1.89. Dc cijfers, die ik 
nu gevonden heb, zijn 0.3 en 0.49. Het anuno-
niagelialte is even als dat der andere stoffen in 
de verschillende wateren geene constante groot
heid , daar het o. a. veel afhangt van den tijd 
van het jaar, waarop het geschept wordt. Even
wel komen de cijfers van genoemde heeren cn 
die van mij in hoofdzaak overeen, namelijk dat 
wij beiden gevonden hebben, dat het water van 
den Kneuterdijk een hoog gehalte aan ammonia 
bezit en dat van de St. Annastraat een laag. 

«Nevensgaande tabel bevat den uitslag van het 
onderzoek. Uit deze tabel blijkt dat mijn ver
moeden van vroeger waarheid behelsde, dat na
melijk bij een minder uitvoerig onderzoek geble. 
ken i s , dat al de wateren hier ter stede dooi
de Nortonsche putten verkregen, wat hoofdbe-
standdeelen betreffen, nagenoeg met elkander 
overeenkomen. De hoeveelheid vaste stof vóór 
en na de gloeiing en het gloeiverlies zijn nage
noeg gelijk en verschilt veel bij de gewone pom
pen, liet gloeiverlies drukt niet zuiver het ge
halte aan organische stoffen uit, daar er niet het 
gloeien onvermijdelijk altijd wat keukenzout ver
vluchtigt. Niet alleen dc kleur der vlam bewijst 
dit altijd, maar het is ook duidelijk zichtbaar, 
wanneer men het gehalte aan keukenzout en 
koolzure narden bij elkander optelt, en aftrekt 

I van de vaste slof vóór de gloeiing, het cijfer dan 
lager uitvalt. Van daar dat ik zulks bij één der 
wateren, namelijk van de Hekkelaan, heb ten 
uitvoer gebracht, waarbij men dan verkrijgt in 
plaats van O.0403 slechts 0.0212. Wanneer wij 
evenwel letten dut er in alle wateren nog eenigc 
andere stoffen in geringe hoeveelheid aanwezig 
zijn, dan mag men het gehalte aan organische 
stoften in 1 liter bij de wateren uit de Norton-

P R I J S DER ADVERTENTIËN. 
Vau een tot vijf gewouc regels ƒ 1 . - en voor eiken 

regel meer ƒ - . 3 0 . Groote letters worden berekend naar 
de ruimte die zij beslaan. Bovcudieu wordt bij elke 
advertentie 1 0 cents voor ccn exemplaar der courant 
betaald. — Abbonnementen voor 2 5 0 , 5 0 0 en 1 0 0 0 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

1 sche putten niet hooger stellen dan 2 centigram-
| men. Bij geen der wateren kon bij het gloeien 
I van de vaste stol een reuk naar stikstof houdende 

stoffen worden waargenomen. Zwavelzure zouten 
zijn bij allen geheel afwezig, even als salpeter
zure zouten, ten minste niet aan te toonen met 
de zekerste reactie, namelijk zwavelzuur ijzer-
oxydule en zwavelzuur. Daarenboven heb ik het 
ook niet kunnen vinden met iod-amylum en zink, 
wel alleen met iod-amylum (beide reacties onder 
geringe toevoeging van verdund zwavelzuur) ge
ringe sporen van salpeterigzui e zouten in de wa
teren van de Zandpoort en van het gasthuis. 
Het zoeken naar deze laatste stof laat echter in 
dergelijke gevallen altijd eenige onzekerheid over. 
Wat het gehalte aan ammonia betreft, dat is bij 
geen der wateren hoog te noemen. Het is op 
verschillende tijden echter niet hcUelfde. Na 
het minder uitgebreid onderzoek, waarvan ik U 
vroeger den uitslag heb medegedeeld, heb ik nu 
cn dan van sommige putten het ammoiuagehalte 
bepaald. De cijfers, die ik toen gekregen heb, 
waren nu eens hooger dan eens lager. Lijv. in 
de Hekkelaan, nu 0,69, vroeger 1.52, 1.3 en 
1.7. In het gasthuis, nu 0.62, vroeger 1.53. 
Op het Huijgcnsplein, nu 1.83, vroeger 1.73. 
In dc Javastraat, nu 1.57, vroeger 1.48. Ein
delijk in het Willemspark, nu 0.72, en twee 
weken te voien hetzelfde cijfer. 

«Wat nu de uitwendige eigenschappen betreft, 
zoo zijn al de Nortonsche wateren nog min of 
meer opaliseerend, maar minder dan vroeger. 
Ze bezinken evenwel allen van zelf. Het bezink
sel bestaat uit eene ijzerachtige stof. De kleur 
is verschillend. 

«Het water uit de Javastraat bezit de minste 
kleur. De volgorde dienaangaande is deze: 

1. Javastraat. 
2. Gasthuis. 
3. Hekkelaan. 
4. Willemspark. 
5. Zandpoort. 
0. Gymnustiekschool. 
". Huijgensplein. 

•Het water van den Kneuterdijk komt in kleur 
met dat van de Javastraat overeen, en dat uit 
de St. Annastraat houdt het midden vau dat der 
7 Nortonsche. Door mij en eenige andere per
sonen , onafhankelijk van elkander, kon alleen 
aan het water van het Huijgensplein eenige reuk 
opgemerkt worden, evenwel niet te onderschei
den van welken aard. Wat de smaak betreft, 
daaromtrent is moeiclijk een bepaalde uitspraak 
te doen. Ik voor mij vind den smaak goed. 
Wanneer men let op het geringe gehalte aan 
vaste stoffen, dan moet de smaak wel verschillen 
bij die van de wateren der beide gewone pompen. Ik 
kan er geen bijsmaak aan bespeuren, afkomstig 
van de eene of andere schadelijke zelfstandigheid. 

• Wanneer men de gevondene cijfers en de ui
terlijke kenmerken groepeert, dan is er geen 
verband te brengen tusschen deze grootheden en 
de diepten , waarop de putten geheid zijn of de 
hoogte, waarop het water welt. Die van het 
gasthuis en van het Huijgensplein, beiden het 
diepst geheid, namelijk 28.6 en 28.4 el beneden 
D. I'. en beiden even hoog wellende, namelijk 
2 palm boven D. P., verschillen b. v. veel. Het 
water van het gasthuis is beter. 
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«Wat nu de slotsom betreft van het onder
zoek , zoo blijf ik bij mijn vroeger medegedeelde 
gevoelen, dat het water der Nortonsche putten 
hier ter stede goed drinkwater i s , beter dan van 
de meeste gewone zakputten. Het water van het 
Huijgensplein laat te wenschen overig, zoowel 
door kleur, reuk en het hoogste ammoninge-
halte. Voortdurend pompen kan wellicht verbe
tering aanbrengen. 

«Wanneer men nagaat dat de dikte der klei
laag varieert van 6—9 el en dat geen der put
ten even hoog als het boezempeil welt , dan kan 
men met zekerheid aannemen , dat de watcrlaag, 
waarin het uiteinde der pijp zich bevindt, en die 
daar aanwezig is beneden die dikke kleilaag in 
zuiver zeezand vermengd met grint en zeeschclp-
jes, niet in gemeenschap staat met het Delfts 
boezemwater. De opaliserende stoffen beschouw 
ik nog afkomstig te zijn van den onderkant der 
kleilaag, en zal na verloop van tijd wel tot 
staan komen, zoodat dan het water klaarder wor
den zal. 

«Wanneer we verder het water van de Java
straat (wat ik voor het beste houd) en dat van 

bet gasthuis vergelijken bij dat van den Kneu
terdijk en van de St. Annastraat, dan stel ik dc 
beide eersten hooger. Het water van den Kneu
terdijk bezit een te boog ammonia-gehalte (ont-
ledings-product van dierlijke stollen) en dat van 
dc St. Annastraat te veel vaste stollen , een te 
hoog cijfer voor gloeiverlies eu te veel gips. 
Vele zwavelzure zouten , zooals gips, zijn op den 
duur schadelijk voor de gezondheid. 

«Verder keur ik deze Nortonsche wateren be
ter dan Maaswater, gefiltreerd door grint , want 
dat bezinkt op zich zelf niet door den halfopge 
losten toestand der daarin aanwezige overblijfse
len van dierlijken aard. 

«In vergelijking met duinwater, verzameld op 
een geschikt terrein , vrij van veen, staat het 
daarmede nog achter, daar zulks dan genoeg
zaam regenwater i s , waarin door het aanwezige 
koolzuur bijna alleen koolzure balk uit den zan-
digen bodem is opgelost. 

Met de meeste hoogachting 
»Uw Edel Achtb. Div. Dienaar , 

Dr. W. V. K O P P E S C H A A R . " 

's-Gravenhage, 18 October 1809. 

AANDUIDING 
DER 

POMPEN. 

Vaste stof 
in 

1 liter. 

Vaste stof 
na dc 

gloeiing. 
Gloei
verlies. 

Keuken
zout in 

• 1 liter. 

Gips 
iu 

1 liter. 

Koolzure 
narden in 

1 liter. 

Ammonia 
iu 

1 liter. 
Sal[K:ter-

zunr. 
Salpeterig 

zuur. 

Gymnastiekschool. . , . 0.3195 0.2795 0.0400 0.0436 nihil. 0.75 nihil. nihil. 

0 3495 0.3085 0.0410 0.0403 B 0.2880 0.69 » nihil. 

0 3405 0.3105 0.0300 0.0456 » 1.77 » sporen. 

0.3635 0.3165 0.0470 0.0470 » 0.62 » sporen. 

Huigensplein 0.3715 0.3275 0.0430 0.0450 1.83 » nihil. 

Javastraat 0.3165 0.2725 0.0340 0.0429 » 1.57 i nihil. 

0 3155 0.2865 0.0290 0.0450 » 0.72 » nihil. 

Kneuterdijk (') 0.9535 0.8095 0.0840 0.1948 0.1472 6.30 sporen. sporen. 

St. Annastraat ( * ) . . . . 1.6065 1.4535 0.1530 0.3526 0.3788 0.49 sporen. nihil. 
( ) Bestaande pomp naar bet oude stelsel. 

NB. A l de cijfers drukken grammen uit, behalve die van Ammonia, waarvan het gehalte in milligrammen ia uitgedrukt. 

Voorts vinden wij in »het Vaderland" van 19 
October den onderstaanden brief van den kapi
tein-ingenieur W . T. Koster, waaruit evenmin 
het mislukken der proef met de Nortonsche pijp-
wellen kan worden afgeleid. 

Mijnheer de Redacteur.' 
Na al hetgeen in de laatste weken omtrent de 

Nortonsche pijpwellen is gezegd en naar aanlei
ding van een in uw blad publiek gemaakt rap
port van een door de commissie voor de verbe
tering van den gezondheidstoestand ingesteld 
onderzoek van bet water uit eenige dier wellen, 
stel ik cr eenigen prijs op, dat ook door u worde 
opgenomen onderstaand verslag van den heer 
C. Burgersdijk, apotheker aan 's Rijks magazijn 
van geneesmiddelen, betrekkelijk het water van 
dc onder mijn toezicht gemaakte pijpwel aan dc 
Oranje-Kazerne alhier. 

«Het water is tamelijk helder, laat na 24 uur 
stilstand geen sediment ontstaan , maar is eenigs-
zins opaliseerend. 

De smaak is goed en het is reukeloos. 
Ammonia is er in zeer geringe hoeveelheid in 

aanwezig. Door eene directe bepaling is gevonden 
op 1 liter 0,0068 mgr. ammonia. Salpeterzuur 
kon er niet in worden aangetoond. 

IJzer — sporen. 
Zwavelzuur is er niet in aanwezig. 
Koolzuur, in vrijen en gebonden toestand, in 

eene tamelijke hoeveelheid. 
Chlor werd bepaald tot eene hoeveelheid van 

0,0319 gram per liter, gelijkstaande met 0,0526 
gram chlor natrium. 

De hardheidsbepaling leverde als resultaat: 
Aan gezamenlijke hardheid 11,00<> (graden vol

gens Bolley, Faist etc), gelijkstaande met 0,1106 
gram kalk in 1 liter of 1000 cc. 

Hiervan zijn temporaire hardheid, of hardheid 
verschuldigd aan koolzure kalk, 5", gelijkstaande 
met 0,05 gram in 1 liter, waardoor blijft aan 
blijvende hardheid of de oplosbare kalkzouten 
6,06° of 0,0606 gram in 1 liter. 

Door de behandeling van het water met ijzer-
chlorid en aluin-oplossing werd het volkomen hel
der. Het zich afscheidende sediment is evenwel 
tamelijk gering en te weinig om op organische 
stof te onderzoeken, 

Bij verdamping op een waterbad tot droogwor-
dens, is de overblijvende massa slechts weinig 
gekleurd , welke kleur ook nog voor een deel aan 
sporen van ijzer is toe te schrijven. Hieruit blijkt 
dus, dat er slechts zeer geringe hoeveelheden 
organische stoffen voorhanden moeten zijn, het
geen ook blijkt door behandeling van hel water 
met chamaeleon minerale, terwijl het opalisee-
rende van het water voor een deel aan daarin 
gesuspendeerde kleideeltjes (Thun) is toe te 
schrijven. 

Uit deze resultaten kan men met goeden grond 
verwachten, dat bij het gebruik der wel , hier
door water van zeer goede hoedanigheid kan wor
den opgeleverd. 

Wanneer men in aanmerking neemt dat, ten 
gevolge van het nog niet gereed zijn der op dc 
wel te plaatsen ijzeren pomp, gedurende cene 
maand niet is gepompt, dan kan gerust worden 
aangenomen, dat het water, bij aanhoudend pom
pen , weder volkomen helder zal worden, gelijk 
het oorspronkelijk was, cn kan men voorts uit: 
goeden smaak, reukeloosheid , aanwezigheid van 
weinig of geen ammonia en organische stoffen, 
afwezigheid van zwavel- en salpeterzuur en aan
wezigheid in tamelijke hoeveelheid van koolzuur, 
besluiten, dat deze pijpwel althans uitmuntend 
drinkwater oplevert en wel zoo overvloedig, dat 
gedurende 3 weken aanhoudend pompen, van 
's morgens tot 's avonds, nooit eenige verminde
ring van opbrengst was tc bespeuren. 

's-Hage, den 10 October 1809. 
W. ï . K O S T E R . 

Kapitein-ingenieur. 

Wat moet men, na raadpleging dei- uitkom
sten vnn het onderzoek, dat door burgemeester 
en wethouders aan eene Cflnunissie werd ongedra
gen, na inzage van den staat van analyse door 
dr. Koppeschaar en na lezing van het schrijven van 
den beer Burgersdijk wel denken over het dooi
den ingenieur W . Vrolik bij voorbaat als ongun
stig aangekondigde rapport over de pijpwellen. 

Wij mogen toch niet veronderstellen, dat ge
noemde ingenieur alleen water zonder sporen 
van ammonia goedkeurt; het totale gemis 
daarvan is voorzeker eene uitmuntende eigen

schap, maar men mag zich waarlijk gelukkig 
rekenen als men uitkomsten bekomt, zooals in 
den Hnag liet geval is. Wij herinneren ons, dat 
dr. O. A . van der Burg iu zijne analyse van het 
drinkwater in Rotterdam (1867) opgeeft, dut hij 
zelf in regenwater 0,00365 ammonia heeft ge
vonden. 

Dc zaak is te ernstig dan dat zij niet grondig 
worde onderzocht en het publiek heeft aanspraak 
op dc mededeeling der uitkomsten. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

A Men leest in <>thc Builder" dat profes
sor I'cpper de internationale tentoonstelling te 
Amsterdam bezocht heeft en dat hij nu te Lon
den , in bet Polytechnisch Instituut in Regent-
street, zijne bevinding daarvan mededeelt, waarbij 
hij de bijzonderheden van en de kleeding en ge
woonten in Nederland aanschouwelijk voorstelt, 
liet diorama, dat Professor Pepper hij deze voor
drachten bezigt, moet met bijzondere nauwkeurig
heid zijne bevindingen wedergeven. 

— A Te Glasgow is vergunning verleend om 
de omnibussen door stoommachines te doen voort
trekken. Deze machines, waarvan de veilingen 
der wielen met India-rubber zijn omwoeld, moe
ten vervaardigd zijn door l i . VV'. Thomson te 
Edinburgh. 

— A Het Oostenrijksclie gouvernement heeft 
voorloopige concessién verleend voor den aanleg 
van een spoorweg van Lobositz over Leipa (Bo-
bemen) naar Liebenau. 

— A Het Pruisische gouvernement heeft een 
rapport openbaar gemaakt betreffende den toe
stand der spoorwegen over het jaar 1868. 

Hieruit blijkt, dat de totale lengte der in exploi
tatie zijnde lijnen bedroeg 998,151 mijlen, met 

j inbegrip van de lijn Aken—Maastricht. In het 
vorige jaar was dit cijfer 947.011 , zoodat er 
51.140 mijlen in dat tijdperk waren geopend. 

Dit totaal kan aldus worden gesplitst: 
Staatsspoorwegen 246,700 mijlen, particuliere lij

nen door den Staat aangelegd 201,874mijlen ; parti
culiere lijnen door bijzondere maatschappijen ge
ëxploiteerd 505,367 mijlen. 

Het totaal der aanlegkosten, door den Staat 
betaald, bedraagt 462,464,800 Thl. cn het to-
ta?\ der aanlegkosten van alle lijnen bedraagt 
520,439,652 Thl. of ongeveer 55,000 Thl. 
per mijl. 

Voor de bediening dezer spoorwegen werden 
gebruikt 2205 locomotieven , 3350 rijtuigen en 
51,036 wagens voor goederen, enz. 

Er werden vervoerd 38,766,866 personen , die 
te zamen met inbegrip van de opbrengst van de 
bagage betaalden 19,584,734 Thl. 

De koopmansgoederen brachten op 48,696,520 
Thl. Bij deze cijfers de opbrengst van telegraaf, 
enz. voegende, komt men tot een totaal van 
73,768,645 Thl. 

B I N N E N L A N D . 
' s -Gravenhage. Bij koninklijk besluit van 1$ 

Juli 1869, N°. 18, is bewilliging verleend op 
het ontwerp der akte , houdende uitbreiding van 
kapitaal en wijziging der statuten van de naam
looze vennootschap : Stoomboot-Maatschappij van 
Overjlakkee en Goedereede, gevestigd te Middel
dam is. 

— Z. M . heeft bewilliging verleend op het bij 
het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte 
van oprichting van de naamlooze vennootschap : 
Scliroefstoombootdieust «de Vereeniging" te ves
tigen te Alplien. 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche zaken, van den 23sten October 1869 
is de vergunning voor een stoombootdienst tot 
vervoer van reizigers, goederen en vee tusschen 
Helmond en Rotterdam, vroeger verleend aan 
P. Buys te Rotterdam, overgeschreven ten name 
van Gebroeders Van den Boom te 's-Hertogenbosch. 

— De heer Steyn Parvé , inspecteur van het 
middelbaar onderwijs, verklaart in Het Vaderland, 
dat hij niet geraadpleegd is door de jury van de 
umsterdamsclie tentoonstelling ten opzichte der 
toekenning van medailles voor teekeningen van 
burger- of teckenscliolen. Anders had hij ge
zorgd «dat er geene belooningen wierden toege
kend aan scholen, die niet bestaan, voor voor
werpen, welke niet zijn ingezonden". 

— Bij beschikking van den Minister van Bin
nenlandsche zaken van den 27sten October 1869 
is het dagelijksch toezicht op den dienst van den 

spoorweg van Waardenburg naar Hedel opgedra
gen aan den spoorweg-opziener J. II. A. Hunckiir, 
ter standplaats Utrecht, met bepaling dat deze 
opdracht ingaat met den dag dnt de spoorweg 
voor het verkeer wordt geopend. 

A m s t e r d a m . Naar wij vernemen heeft het 
bestuur van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst twee verschillende commission van 
deskundigen benoemd. De eerste tot onderzoek 
van de voorwerpen der bouwkunst, de tweede 
voor die van het onderwijs , beide vertegenwoor
digd op de Internationale Tentoonstelling. Wij 
betuigen in zeer hooge mate in te stemmen met 
die handeling des bestuurs, cn vertrouwen dat 
de beide rapporten belangrijk zullen zijn en in 
het Tijdschrift openbaar worden gemaakt. Naar 
het ons voorkomt, zijn die beide commissie-be
noemingen als een uitvloeisel der bespreking op 
de laatste algemeene vergadering der genoemde 
Maatschappij te beschouwen, in verband met het 
aldaar vastgestelde puntF, voorkomend op bl. 81 
van liet belangrijk boekje, den leden iu Mei II. 
toegezonden. Ten overvloede schrijven wij dit 
punt F. hieronder ui t : 

«liet, bij voorkomende gelegenheid, benoemen 
»van kommissiën, besluatide uil leden der Maat-
«schappij , ter zake van algemeen belang op liet 
«gebied der Bouwkunst om daarop het Bestuur 
«te dienen van advies , onder overlegging van 
«gemotiveerde rapporten, die bij goedkeuring 
«door het bestuur zullen worden opgezonden ter 
nplaalse waar zij behooren." 

A m s t e r d a m . Als vervolg op ons bericht in 
no 43 , kunnen wij mededeelen , dat ter Secreta
rie dezer gemeente zijn ter lezing gelegd de na
volgende stukken : 

N " . 311. Rappoit van B. en W. op het adres 
van (Ie directie ran het Paleis voor Volksvlijt , 
houdende verzoek dat het plein vóór genoemd 
Paleis, haar, provisioneel voor den tijd van tien 
achtereenvolgende jaren, kosteloos in gebruik 
worde afgestaan. 

In dit rapport zeggen B. cn W . , dat het oor
spronkelijke plan (om liet plein open te laten en 
door twee rijen hoornen omringd, zonder eenig 
ander plantsoen dan een perk rhododendrons"), 
niet in den smaak van het publiek is gevallen , 
en dat een «vroolijk wandelpark" ongeveer/'5000 
zal kosten, doch dan zonder hekken, fonteinen 
en kleine gebouwtjes. 

»B. en W. zouden geen bezwaar, hoe gering 
ook , tegen het voorstel van dc directie hebben , 
ware het niet dat tegenover de niet te miskennen 
voordeden, die zij het publiek aanbiedt, cene 
bijdrage wordt gevorderd van ƒ 1 0 , 0 0 0 in de 
kosten van het hek , in haar belang gesteld, en 
tijdelijke afsluiting van een belangrijk deel van 
den openbaren weg. 

«Wat het eerste bezwaar aangaat, gelooven 
B. en W . , indien de directie gedurende tien ja
ren al hare verplichtingen nakomt, eene aange
name wandelplaats schept, kostelooze openbare 
muziekuitvoeringen geeft cn de kosten van de 
openbare verlichting draagt, die thans / 554.88 
beloopen , dat eene subsidie van ƒ 10.000, door 
de gemeente te betalen, niet te hoog is; zij 
maken echter deze reserve , dat zij eerst uitge
keerd worde aan het einde van het tienjarig tijd
vak, als de maatschappij ann al hare verplichtin
gen heeft voldaan en haar voor de overname 
van hekken en plantsoen eene billijke schadeloos
stelling kan worden verleend. 

«Wat betreft de gevraagde afsluiting van de 
passage : zij achten dit bezwaar niet gering, 
doch zien zich verplicht daarbij op te merken , 
dat het -erkeer alleen dan gestremd wordt, wan
neer de directie van het Paleis voor Volksvlijt 
eene muziekuitvoering of feest geeft. Deze wor
den alleen des avonds gehouden en dan is het 
doorgaand verkeer tusschen de beide stations 
zeer gering. Bij dag staan de hekken voor het 
openbaar verkeer steeds open. 

«Teu slotte meencn zij, dat bij liet sluiten 
eener overeenkomst, welke zij met inachtneming 
van deze voorwaarden aannemelijk achten, nog 
op enkele punten gelet moet worden , en wel in 
dc eerste plaats, dat de directie zich verbinde 
den tuin achter het Paleis nimmer met woon- of' 
pakhuizen te behouwen, of' aan hare bestemming 
te onttrekken. 

2o. dat voor zoover er onder het terrein lei
dingen voor gas, duinwater of telegraafdraden 
bestaan of aangelegd moeten worden, aau de 
direction der betrokken maatschappijen of eige
naars de gelegenheid worde verschaft, die ten 
allen tijde, wanneer B. en W. zulks noodig oor-

deelen , te kunnen opnemen, of daaraan de noo 
dige herstellingen verrichten. 

oo. dat voor de uitvoering van de te maken 
werken eerst de goedkeuring van B. en VV. ge
vraagd en verkregen zi j ." 

No. 312. Adres van den raad van bestuur der 
Nederlandsche Bouwmaatschappij, naar aanleiding 
van het genoemde plan , waarin wordt uiteenge
zet, «dat de afstand van liet voorplein, onder 
welke bepalingen dan ook, naar zijne bescheidene 
meening in strijd is met letter en geest der con
cessie , bij besluit van 18 Juni 1802 aan Dr. S. 
Sarphati verleend , en op de Nederlandsche Bouw
maatschappij overgegaan; in welk stuk ia be
paald : dal hel beplante plein vóór het in aan
bouw zijnde paleis, openbare wandelplaats zou 
worden , en hel park achter genoemd palcis 
voor de leden en bezoekers dier inrichting was 
bestemd." 

«Ook alle vroegere cn latere planhen en tee
keningen van dit voorplein, evenals de grond-
teekening bij gemold adres behoorende , bewijzen 
genoegzaam, dat de bestemming van dit voor
plein steeds is geweest: eene openbare wandel
plaats. 

»De bouwmaatschappij heeft ongeveer ƒ 600,000 
ten koste gelegd voor den aanbouw van 28 groote 
woonhuizen , Oost- en Westeinde , en door een 
afstand van dii voorplein aan het Paleis voor 
Volksvlijt zou de waarde van gemelde perceelen 
aanzienlijk verminderen , vooral wanneer daardoor 
aan het Paleis voor Volksvlijt het voorrecht zou 
worden gegund , om op hetzelve , of ten gevolge 
van dien afstand, in den tuin achter het paleis 
één of meerdere gebouwen te plaatsen. 

«Daarenboven zou door eene bebouwing van 
het plein vóór het Paleis of van deu daarachter 
gelegen tuin , dr geheele omgeving van het Pa
leis grootendeels worden ontsierd, en eene af
sluiting van hel openbaar verkeer noodzakelijk 
groot ongerief aan de omwonenden veroorzaken, 
zooals trouwens gedurende de internationale ten
toonstelling genoegzaam gebleken is. 

«De rand van bestnor verzoekt dus gezegde 
aanvrage van de maatschappij Paleis voor Volks
vlijt te wijzen van de hand , immers nooit te gc-
doogen , dat binnen den kring, beschreven bij 
art. \ der concessie, in strijd met art. 8 dier 
concessie , door andere belanghebbenden, o j i gron
den aan de gemeente toebcboorende, buiten voor
kennis en goedkeuring der Nederlandsche Bouw
maatschappij zal worden gebouwd " 

De Hand beeft in hare zitting van 27 dezer 
met 19 tegen 5 stemmen besloten, dat het voor
plein van het, paleis voor Volksvlijt aan dc directie 
van dat paleis , onder nader vast te stellen voor
waarden, niet zal woiden afgestaan. 

R o t t e r d a m . Bij dc behandeling van volg
nummer 51 der begroeting voor deze gemeente 
over 1870 , werden door den gemeenteraad de 
jaarwedden van de bouwkundigen en vuu de op
zichters der gebouwen, enz., naar aanleiding vun 
het reorganisatieplan der commissie voor dc plaat
selijke werken , bepaald als volgt: 

Ingenieur en adviseur bij de gemeentewerken 
f 2000; directeur der gemeentewei keu f 3500 ; 
twee hoofdopzichters ieder f 1500; twee idem ieder 
ƒ 1 4 0 0 ; twee tweede opzichters ieder/' 1000; vier 
idem ieder ƒ 800; twee derde opzichters ieder 
ƒ 800; twee idem ieder / 700 ; ecu idem/"600; 
een eerste teekenaar /' 1100; een tweede idem 
ƒ 800 ; — voorts bij het bureau van fabricage 
een hoofdambtenaar f 1700; een eerste klerk 
f 1600; een tweede idem f 1000; twee derde 
klerken ieder f 550; ccn vierde klerk /' 500; 
een vierde klerk f 300. 

J J t rech t . He gemeente is voornemens op 6 
November a. s. 8 perceelen grond te verkoopen 
nabij de stations der spoorwegen cn langs de ge
dempte Kruisvaart, ter gezamenlijke grootte van 
3081 centiares. 

Het gemeentebestuur heeft vermeend zoovele 
bezwarende conditiën bij dezen verkoop te moe
ten stellen, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de 
koopprijzen daaronder belangrijk zullen lijden, 
daar het niet denkbaar is, dat deze terreinen 
alsnu voor speculatie-bouw zullen worden aange
kocht. 

De meest bezwarende voorwaarden zijn de vol
gende : 

l o . van zes der perceelen moet de geheele 
lengte langs den apenbaren weg worden volge
bouwd. 

2o. wanneer hij de ontgraving van de per
ceelen grond mocht overig zijn, zal de kooper of 
eigenaar verplicht wezen , die om niet aan de ge

meente te laten en te zijnen koste te doen bren
gen op het gedeelto van de gedempte Kruisvaart, 
tegenover zijn perceel gelegen, ter ophooging 
vau het terrein. 

So, de perceelen zullen binnen 4 jaren moe
ten zijn bebouwd en na expiratie van dien ter
mijn heeft het gemeentebestuur, gedurende één 
jaar lang, het recht den eigendom te naasten 
tegen betaling van f 4 per centiare. 

Wij vermeenen, dat dergelijke bepalingen niet 
zullen strekken, om de concurrentie aan te wak
keren ; het is de taak van het gemeentebestuur 
niet om tc zorgen, dat de terreinen binnen 
oen bepaalden tijd bebouwd worden en zich 
voor te behouden, om den grond, na verloop van 
dien termijn, te naasten. Ons inziens heeft het 
in het belang der bouwkunst alleen te waken , 
dat op die gronden goede huizen worden ge
bouwd en daartoe is het zeer wenschelijk, dat zij 
zich de goedkeuring der ontwerpen voorbehoudt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

A F M i E I . I N G ' S - G R A V E N I I A O S . 

Vergadering 21 October 1869. 
De reeks der vergaderingen in 1869/70, 

werd dezen avond onder presidium van den heer 
Rose weder geopend. De notulen van de vorige 
bijeenkomst gelezen en goedgekeurd zijnde , wordt 
bij monde van den Secretaris voorlezing gedaan 
van liet verslag der commissie , afgevaardigd naar 
de algemeene vergadering der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam ge
houden. 

Door den President wordt mededeeling gedaan, 
dat bij het Bestuur cene missive van het Hoofd-
Bestuur der Maatschappij is ingekomen , inhou
dende het verzoek «dat door de afdeeling zoude 
worden ingezonden, ter opname in de door de 
Maatschappij uitgegeven Bouwkundige Bijdragen, 
de voornaamste op de Afdeeliiigs-vergaderingeii 
voorgedragen stukken , na onderzoek daarvan 
door eene uit de leden der afdeeling te benoe
men commissie, zonder dat daarvoor aan den 
inzender vau wege het Hoofdbestuur eenig hono
rarium verstrekt worde. Na de voorlezing van 
dit stuk , wordt daarover door verscheidonu leden 
levendig gediscussieerd. Hel Bestuur stelt daarop 
aan de orde, een preadvies, als antwoord op 
de door liet Hoofdbestuur gedane vraag, eu wel : 

«Dat dc afdeeling genegen is stukken in te 
zenden, eene commissie tot onderzoek daarvan 
te benoemen, mits dan ook dooi liet Hoofdbe
stuur die stukken, niet do bij de wet der Maat
schappij bepaalde sommen, betaald worden." 

Dit preadvies wordt aangenomen en tevens als 
antwoord vastgesteld. 

Verder deelt liet Bestuur mede, dat op één 
Ier drie uitgeschreven prijsvragen één antwoord 
is ingekomen, dat in handen van eene beoor-
leelings-coniinissie is gesteld en stelt tevens 
voor de twee andere prijsvragen, als een 
voor smeden en een voor stukadoors, weder uit 
te schrijven , tevens daarbij bepalende dat de me
dedinging open staat voor al de ingezetenen van 
's-Gravenhage. Na eenige woordenwisseling over 
inrichting en redactie wordt dienovereenkomstig 
besloten. 

Ten slotte gaven de heeren Saraber en Singels 
eene kunstbeschouwing van uitmuntend geslaagde 
photographiën, naar eenige groote Italiaansche 
bouwwerken genomen. 

De vergadering werd daarop met een korte 
toespraak, door den President tot de leden ge
richt , gesloten. 

Elementaire Theorie en Berekening van 
IJzeren Kap- en Urug-Construclies door A u 
gust flitter, Dr. P h i l . , leeraar aan de poly
technische school te Hannover, naar de tweede 
Hoogduitsche uitgave bewerkt en vermeer
derd door J. G. van Gendt Jr. met 400 toe
lichtende figuren, Amsterdam , bij Ten Brink 
en de Vries. 

Wij hebben de eerste aflevering voor ons van 
het werk , dat onder bovenstaanden titel het licht 
ziet en niet alleen voor den ingenieur, maar ook 
voor den architect van groot nut is. 

Blijkens de wijze van uitgave zal het werk be
staan uit 5 afleveringen, ieder van ongeveer vier 
vel druks of 64 pagina en zal de grootste helft 
der 400 toelichtende afbeeldingen tusschen den 
tekst gedrukt worden; alleen die figuren, welke 
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daarvoor minder geschikt zijn, zullen op uit
slaande platen voorkomen. Iedere aflevering word I. 
niet inbegrip der uitslaande platen, tegen 9r> cents 
berekend, zoodat men voor /' 4.7."> in het bezit 
van cen degelijk en iu bet buitenhuid zeer be
kend werk komt. Dc naam van den bewerker, 
die ook voor de Hollandsche uitgave van Rer-
noulli'a Vademecum gezorgd en daaraan eene gc-
wenschte uitbreiding gegeven heeft, strekt ons 
tot waarborg voor de degelijkheid der Holland
sche uitgave. Uit bet bericht van den bewerker 
ontleenen wij de bijzonderheid, dat hct werk 
reeds geheel in het Ncderduitsch bewerkt was, 
toen het eerste deel der tweede omgewerkte 
Hoogduitsche uitgave verscheen. In die tweede 
uitgave waren hoofdzakelijk dc saamgestclde tra-
liebruggen uitvoeriger behandeld, waaraan groote 
waarde moet gehecht worden, daar de theorie van 
Ritter in de Verhandelingen van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs 1867/08, pag.104, wordt 
aangevallen, omdat hij het algemeene geval, waarbij 
traliebruggen ter wederzijden slechts M n steunpunt 
hebben, in den eersten druk achterwege liet cn 
daardoor tot misverstand aanleiding gaf. 

De practische waarde van het werk is door 
deze toevoeging verhoogd, waartoe de vermeer
dering van de getallen voorbeelden en het opne
men van een nieuw hoofdstuk: »ouer debepaiing 
van den vorm van liggers, die aan van te. varen 
vastgestelde voorwaarden voldoen het hunne toe
brengen. 

De bewerker heeft niet geaarzeld het manus
cript om- en bij te werken, waarvoor wij hem 
dank verschuldigd zijn en daar ook de typogra-
phische uitvoering het hare toebrengt, om het 
boek in een aangenaam kleed onder dc oogen 
van het publiek te brengen, hopen wij dat de 
uitgever zich in een ruim debiet mag verblijden. 

Wat ons aangaat, wij hopen bij de verschij
ning der volgende afleveringen nog een enkel 
woord over de wgze van bewerking in het mid
den te brengen. 

L . den 24 Oct. 69. HL 

Advertentiën. 

I M S C H H I J V I M U 
op Dingsdag den 2 November 1800, in het Tim
merhuis te Rotterdam, 

naar de LEVERING van: 200,000 
stuks V L A K K E WAALKLINKERS. 

De voorwaarden van levering liggen in genoemd 
gebouw ter lezing en zijn voor den prijs van 
5 cents verkrijgbaar bij de Wed. P. V A N W A E S 
BERGE en Zoon, Boekdrukkers, in den Houttuin, 
wijk 11 , n°. 194. 

AMSTERDAMSCHE 

KANAALMAATSCHAPPIJ. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 8"™ November 1869, des 

middags ten 12 uur , za l , van wege de Directie 
der Amsterdamschc Kananlschappij, onder hare 
nadere goedkeuring en die van het Gemeentebe
stuur van Beverwijk , aan het Bureau der Amster-
damsche Kanaalmaatschappij, Keizersgracht X 522, 
te Amsterdam, worden aanbesteed : 

Het VERDIEPEN en V E R B R E E D E N 
van de H A V E N en het H A V E N 
K A N A A L te Beverwijk. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrij
v ing , volgens Art . 13 van het Bestek. 

Het Bestek ligt ter lezing aan het Bureau van 
de Kanaalmaatschappij, aan het Sectiebureau te 
Velsen, en ten Gemeentehuize te Beverwijk. 

Het is voorts aan genoemde Bureaux op franco 
aanvraag te bekomen , tegen betaling der kosten. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ecrst-
aanwezenden Ingenieur te Amsterdam cn den 
Sectie-Ingenieur te Velsen. 
Amsterdam, den 4d™ October 1869. 

De Directie voornoemd: 
J I T T A , 
Voorzitter. 

P. H . BRUIJN, 
Secretaris. 

B e k r o o n i n g . 
H E T GEMEENTFBETTUUR V A N H E I J S D E N , 

mankt bij deze bekend, dat van het 24tnl ant
woorden , ingekomen op de prijsvraag wegens 
den bouw van een Raadhuis voor deze gemeente, 
zijn bekroond: met den eersten prijs van ƒ150 
i>Le beau est la splendour du rrai" ontworpen 
door de Heeren J. DE H A A N en II. G. GALLAIJ , 
Bouwkundigen te Amsterdam , en met den twee
den prijs ad ƒ50 »JVo perfection without study" 
ontworpen door den Heer 1). A. N . MARGADANT, 
te 's Gravenhage. 

Op franco aanvrage zullen de overige antwoor
den worden teruggezonden. 

H E U S O E N , den 26 October 1869. 
Het Gemeentebestuur voornoemd, 
G. V A N SlJCHTEI.EN V A N D R H A A R E , 

De Secretaris. 
S P R E N G E R S . 

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van 
den WelEd. Heere A. L . V A N GENDT (e Alkmaar , 
(Zie Opmerker van 21 Aug. 1. 1.) wenscht de 
ondergeteekende hiermede te berigten dat boven
staand artikel steeds in puike kwaliteit bij hem 
te verkrijgen is. 

de eerste soort a f 18 per vat. 
de tweede soort » ï 13 ' / 2 „ „ 

Wormerveer, 7 Oct. 1869. 
JAN DEKKER. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
R O D E N H U I S & C . 

te ARNHEM. 
Zinken Letters, gegoten en gedreven, Zin

ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen, Consoles, Falbahvs, Balusters, 
Ventilators, Kruizen voor Kerken en Graf-
teekens, loës, Paardenkoppen en verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Zink voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF ft ZONEN te 
Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
vau de Heeren JOS. STEINBACil Sc O', te Ehren-
feld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
Saai-,- VUURVASTE STEENEN, OIPS 
GEBAKKEN BUIZEN, SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds le bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Botterdam. 

Onder de vele ingekomen attesten behoort ook 
het volgende: 

De ondergeteekende verklaart, dat onder zijn 
toezicht is gebruikt de Cement van de heeren 
DIJCKERHOFF ft ZONEN te Amöneburg bij Bie
brich, en dat de ondervinding heeft geleerd, dat 
hoewel niet zoo vlug in versteening als andere 
Portland Cementsoorten, zij, eenmaal versteend 
zijnde deze overtreffen, en juist om hare trage 
versteening dezelve tot het trekken van lijsten 
zeer is aan te bevelen. 

A R N H E M , 1 December 1808. 
(was get.) A. V A N CUIJLENBURGH. 

Gemeente-Architect. 

T E H O O P . 
Een SCHROEFBOOT, 20 paardenkracht. Een 

i zeswielige LOCOMOTIVE. LOCOMOBILS van 0 
' tot 20 paardenkracht. CENTRIFUGAALPOMPEN 
i van 10 tot 45 duim diameter. Een STOOM

MACHINE 40 paardenkracht. Locomotive- en 
wagonwielen; een en ander te bevragen bij 
A. F. SMULDERS, Stoomwerktuigen-Fabrijk te 
's-Bosch. 

Beveelt zich tevens aan tot het leveren en om
leggen van bandages voor Locomotive- en wa
gonwielen, Potten, Molenassen, Assekop-

! pen enz. Alsmede van alle soorten van Stoom-
i werktuigen, Gasfabrijken. Eng. Drijfriemen 
i tot eene zeer verminderde prijs: een en ander 
j wordt onder guarantie geleverd. 

De voorhanden zijnde werktuigen worden ook 
! in huur afgestaan. 

De ondergeteekenden maken bekend, dat de firma LIERNUR, K R E P & C " te Frankfurt a/A/J 
met onderling goedvinden ontbonden i s , na al hare ondernemingen, rechten en verplichtingen , 
overgedragen te hebben op eene nieuwe Vennootschap die in vereeniging met eenige Kapitalisten 
en Ingenieurs tot stand is gekomen onder de firma 

LIERNUR, DE BRUIJN KOPS & C , B. 
Deze hunne nieuwe firma, over ruimere middelen en meerdere krachten te beschikken hebbende, 

biedt hare diensten allen Gemeentebesturen en eventueel te vormen Vennootschappen aan tot het 
ontwerpen en uitvoeren van : 

Liernur's Pneumatisch Rioolsysteem met aanwending der 
stedelijke meststoffen bij den Landbouw. 

Het adres hunner nieuwe firma is voorloopig te P r a n g , B o u w m a r k t , N O S , I I . 
Tot Agent hunner firma in de Nederlanden blijft aangesteld de Heer P. MAAS GEESTERANUS , 

Civiel-Ingenieur en Hoofdopzichter van Rijnland te Leiden, die reeds vroeger als zoodanig voor de 
firma LIERNUR, K R E P P & C " werkziuim was. 

Praag en Breda, den 1 October 1869. 

C H A R L E S T . L I E R N U R , C. T l . D E BRUIJN K O P S , 
oud-Kapt.-Ingenieur. Civiel-Ingenieur. 

Voorheen lid der firma 
DE BRUIJN KOPS & BACKER te BREDA. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T ZES J A A R G U A R A N T I E , 

bij CrjCBR». 11. P O T , te El shout a/d. Kinderdijk 
bij wie reed* 500 roeden genaakt zijn van verschillende lengten 

tot lOS Amst. vt. 
en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E BIJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 30 October 1869. 

en. 

Aankondigingen. 

Maandag, 1 Nov. 
's-Hage, ten l l 1 / . . ure, aan het prov. be

stuur : het verrichten van baggerwerk in het 
bed der Nieuwe Merwede , onder de gemeenten 
Werkendam, Made c. a., Hooge- cu Lage Zwa-
luwe, Dubbeldam cn Sliedrecht, m dc provin
ciën Noordbrabant en Zuidholland, door middel 
van stoombaggcrwci'ktuigen. 

Dinsdag, 2 Nov. 
Dragten, op het raadhuis: het beplanten 

van de bermen langs den straatweg van Nijtnp 
naar Rottcvalle, met weekhout. 

Botterdam, in het Timmerhuis: de leveling 
van 200,000 stuks vlakke waalklinkers. 

Middelburg, ten 11 ure, door hct. bestuur 
der registratie en domeinen: het leggen van 
4000 vierk. nieters wintermat op den westelijken 
Slijkvangcr op de Rijksschollen nabij den polder 
de Kleine Stolle, in den Brakman, met het on
derhoud van dien Slijkvangcr cn van dc beide 
Slijkvangcrs ten oosten van genoemden polder 
gelegen. 

Stavenisse, ten 2 u r c , door Kerkvoogden 
der Herv. gemeente : het amoveeron der oude
en het bouwen eener nieuwe pastorie met con
sistorie. 

Woensdag, 3 Nov. 
Goes, ten 11 urc, door dc directie der 

Breedc Watering, bewesten Verseke, in dc 
Prins van Oranje: eenige buitengewone verdedi
gingswerken , ter voorziening der oever-afschui-
ving van 22 September 1869, tusschen de peil-
raaien No* 32 en 37, bestaande iu het leveren 
en plaatsen van een rijs-zinkstuk , lang 80 en 
breed 24 ellen; van één rijs-kraugstuk, lang 100 
en breed 25 ellen; en wijders tut zinking en be-
storting daarop te leveren cn te lossen 331,5 
kub. ellen vletgrond, 600 lasten gewone V i l -
voordschen steen, 420 lasten afval idem, 48(1 
lasten gewone Doornikschen steen en 180 lasten 
afval van idem. 

Bredevoort, ten 12 ure, bij W. Scholten: 
het bouwen van een woonhuis, met hijlevering 
van materialen, voor Mr. L. Roclvink , burge
meester van Aaltcn. 

Utrecht, door de Directie der Ncd. Itijn-spoor-
wegmaatschappij: de levering van 1000 kub. 
meters gewasschen grove grint op hct stations-
terrein te 's-Gravenhage. 

Vrijdag, 5 Nov. 
Arnhem, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: 

het driejarig onderhoud en het uitvoeren van 
veranderingen, het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aan dc gebouwen, dienende voor 
huis van arrest en bewaring te T i e l , voor dc 
jaren 1870, 1871 en 1872. 

Groningen, ten 12 ure, aan het prov. be
stuur: het onderhouden van de zeesluis te Sta-
tenzijl, behoorende tot de zeewerken te Gronin
gen, van 1 Januari 1870 tot 31 December 
1872. 

Groningen, ten 12 ure, aan het prov. be
stuur : het onderhouden van den rijkswatermo-
len , staande aan de rivier de Ilinnen A a . bij 
de Nieuwe Schans, in de provincie Groningen , 
van 1 Jan. 1870 tot 31 Dec. 1872. 

Maandag , 8 Nov. 
's-Hage. ten 11'., ure, aan bet prov. be

stuur : de uitvoering van de vereischte vernieu
wingen en herstellingen aan de werken , behoo
rende tot het veer van Golkenes op Schoonhoven, 
onder de gemeente Groot-Ammers, provincie 
Zuidholland, met liet onderhoud daarvan over de 
jaren 1870, 1871 en 1872. 

Heerde, ten 12 ure, op dc consistoriekamer 
van het Kerkgebouw der Ncd. Herv. gemeente : 
het doen van herstellingen aan den steencn on
derbouw van den kerktoren te Heerde: het af
breken van den bestaanden spits cn hel maken 
van een geheel nieuwen spits op dezen kerk
toren. 

Amsterdam, ten 12 ure, aau hct bureau vau de 
Amsterdamschc Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 
X 522: bet verdiepen en verbroeden van de ha
ven en het havenkanaal tc Beverwijk. 

Vrijdag, 12 Nov. 
't Zand , teu 2 ure, opliet raadhuis: hct on

derhoud gedurende de jaren 1870, 1871 en 1872 
van den grintweg van Schatsborg over Leermens, 
Oostei'wijtwerd en Tjamsweer naar het Dam-
sterdiep. 

Woensdag. 17 Nov. 
Mijdrecht, ten 11 ure, in het gemeente

huis , door dijkgraaf cn hoogheemraden van het 
grootwaterschap de Hondo. Vccnen : het onder
houd van eenige molens, sluizen, bruggen en 
andere werken van het grootwaterschap, voor 
den tijd van zes en een hall' jaar. 

Zaterdag, 20 Nov. 
Utrecht , ten 2 urc, aan hct prov. be

stuur : bet onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen, enz. , 
vau 's rijks veeartsenijschool te Utrecht, van af 
I Januari tol 31 December 1870. 

Donderdag, 25 Nov. 
's-Hage, teu 12 urc , aan hct ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van gebouwen en 
eenige andere werken voor het lioolilinaga/.ijn en 
de centrale werkplaats tc Zwolle, ten behoeve 
van dc Staatsspoorwegen , werkplaats voor loco
motieven , enz. 

's-Hage, ten 12 ure , aan bet iniuisterie van 
binnenl. zaken : het leggen van spoorbanen en 
wissels en het maken van eenige gehouwen cn 
inrichtingen te Tilburg. 

Afloop van aanbestedingen. 

Haarlemmermeer, 14 Oct.: het bouwen 
van school n". 7 cn school en onderwijzerswoiiing 
n u . 8 in 2 perc als: school n". 7 : 
W. F. van der Heijden, te Leiden , /' 12900. 
G. Hengevcld , » Haarlemmermeer, » 10400. 
L. Kieviet, » idem, » 9255. 
C. L . Heijink , » Amsterdam , » 8535. 
C. Alkemade Jr., » Noordwijk , » 8490. 
I). Audier , » idem, • 8400. 

J. Heijink, » Amsterdam, i> 8325. 
Gebr. Bos, » Haarlemmermeer, » 8010. 
H. G. Waanders, t Tie l , » 7999. 
B. Buurman, « Haarlemmermeer, » 7994. 
J. Rutgers, »Aarlandervecn, » 7407. 
M. v. Daaleu. • Haarlemmermeer, » 6980. 

School 8 : 
W. F. van der Heijden, ƒ 22600. 
<1. Hengeveld, '» 18708. 
C. L . Heijink, » 17250. 
L. Kiviet, » 16807. 
II. G. Waanders, „ 16331. 
II. Huurman , » 1 5 9 9 9 . 
Gebr. Bos, „ 1 5 9 8 9 . 

Jan Heijink . » 15400. 
I'. Zwartjes, » 14928 .20. 
C. Alkemade Ir. . > 1 4 5 5 0 . 

D. Audier , » 14488. 
.1. Rutgers , » 1 4 4 4 2 . 

.1. Guldemond, te Hillegom, » 1 4 H 4 . 
J. C. Guldemond, • idem, o 13948. 
M. van Daaleu, » Haarlemmermeer, » 13800. 

s -Her togenbosch , 15 Oct.: 1o. bet maken 
der aardebaan en kunstwerken en het bcgrinden 
van den weg tusschen den weg onder Heesbeen, 
en den grintweg gemeente Drongelen, ter lengte 
van 4365 meters ; minste inschrijver was dc 
heer A. van den Beek, te Babvlonienbrock, voor 
ƒ 12550; 2 o . hct verrichten van baggerwerk in 
den Amer, bij dc vereeniging van het Oude 
Maasje en dc Donge, gemcenta Made en Drim-
inelen. Aangenomen door den heer A. Volker 
Lz., te Sliedrecht, voor ƒ 9898. 

L e e k , 16 Oct.: bet maken van een grint
weg onder Kiiuraatil, ter aansluiting aan dc ge
meente Zuidnorn ; ingekomen 8 biljetten , als van 
de I1H. ; 

E. Kampen , tc Sappemeer, f 7260. 
II. Wieringa, , Noordhorn, » 7260. 
II. J. Kroon Jr . , . Groningen, .> 7495. 
H. B . Ha rken» , » Warfhoisen, » 6459. 
I'. .1. van .Ier Sluis, • Hemrik, 1 0448, 
It. Zwolsman, » Kuinre, » 0273. 
P. H. Dopheide, • Groningen , u 5968. 
J. G. Doornbos, > Oldeboorn, » 5944. 
Zwolle , 22 Oct. : heibesteding van het bou

wen cener woning voor den pastoor van het 
rijksgestichl Ie Ommerschans; aangenomen door 
den heer L. Krook , te Zwolle, voor /' 8370. 

Middelburg, 22 Oct.: het jagen der sche
pen, vaartuigen, vlotten, enz., door hct Zuid-
llevelandsche kanaal, met inbegrip van de voor
havens der schutsluizen te Hanswcert en Wemel-
diugc, voor den tijd van drie jaren ; minste 
inschrijver was de heer D. Bolier, te Scherpe-
nissc, voor /' 267 per paard per twaalf maanden. 

•-Hage, 26 Oct.: hct bouwen en leveren 
van twee loodskotters, met beschieting en mast-
gestel ; minste inschrijver was de heer Haver
kamp , te Amsterdam , voor f 29,974. 

'•-Hage, 26 Oct. : de vergrooting van het 
hoofdgebouw op het station Zuidhorn, ten be
hoeve van den spoorweg van Harlingen naar de 
Pruisische grens ; van de vijf ingekomen biljetten 
was de minste aanbieding van den heer J. II. 
Keizer, te Leeuwarden, voor f 2480. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C ° . te Amsterdam. — Boekdrukkerij v a n G - W. V A N DER WIEL. 

Uitgegeven te Arnhem bg D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L 
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WEEKBLAD voor ARCHITECTED, IMEMEURS, EABRIKAFTEI, AAMEMERS en WERKB AZEI. 

U i t g e g e v e n o n d e r r e d a c t i e v a n K W . V A N G E N D T J G z M 

met medewerking van Dr. T . V A N D O E S B U R G H , 0. J . V A N D O O R N , D . G R O T H E , J . I I . IJ li U M A X , H . L I N S E , S. K. <T. R O O R D A V A N E Y S I N G A , H . P . V O G E L en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
Dc abonnementsprijs vau dit weekblad , dat geregeld 

icdereu Zaterdag bij II. V T i l l K M E tv. A r n h e m ver-
scbijnt, bedraagt per drie inaaudcu fraueo per post / 1.C5. 
Men abonneert zieb voor een jaargang. Enkele noiiiiners 
worden alleen bij vooruitbes telling en tegeu betaling van 
15 rents per exemplaar afgeleverd. 

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

A De Fransche spoorwegmaatschappij «Com
pagnie du Nord" heeft de lijn van Aulnoye naar 
Anor eu llirson deu 16*" October voor het ver
keer geopend. Men verwacht de opening der 
sectie van llirson naar Signy-le-I'etit mede aan 
het einde dezer maand. 

— A De »Gazette de la Baltique" vermeldt 
de navolgende bijzonderheden, waaruit blijkt boe 
bet aanleggen van spoorwegen in Husland is toe
genomen. 

Voor bet einde van dit jaar zullen tien lijnen 
in exploitatie komen, waarvan de totale lengte 
2502 wersten bedraagt. Buitendien zijn nog 12 
andere lijnen iu aanleg, die te zamen eene lengte 
hebben van 3145 wersten. 

De 10 lijnen, welke binnen kort worden geo
pend , zijn: 

De Finlandsche lijn . . . . 347 winsten. 
Moscou-Jaroslow 200 » 
Kozlow-Tambow 74 » 
Orel-Jeletz 172 » 
Griasi-Borisoglebsk 102 » 
Kursk-Charkow 230 » 
Charkow-Azo 530 » 
Kieuw-Balta, met dc vertakkin

gen naar Wolockzysk en Berdiczew. 022 » 
Jelisabetgrad-kirnienczug, . . 130 » 
Tyraspol Kissyniew 05 » 

2,502 wersten. 
— A De Jury voor de beoordeeling der inge

komen antwoorden cp de prijsvraag voor een 
raadhuis te Weenen heeft bare taak volbracht 
en de uitslag is als volgt: 

l c prijs van 4000 II. hebben bekomen: 
N°. 14, motto: Sa.ra loquuntur, ontworpen 

door den heer Friedrich Schmidt, opper-buuwraad 
en professor aan de academie van beeldende kun
sten te Weenen. 

Nu. 10, motto Ojala, ontworpen door den ar
chitect Ambroise llaudry, te Parijs. 

No. 7, motto: Vart anil lc» peuples, ontwor
pen door de heeren Erncste C'hardon, inspecteur 
der gouvernementswerkon en Marcel Lambart, 
architect, beiden te Parijs. 

No. 29 , motto: Zelinka, ontworpen door dc 
heeren Ebe en Bcnda te Berlijn. 

De tweede prijs van 2000 II. is verleend aan : 
No. 5, motto: a I'alliance des nations, ont

worpen door den architect E. Demangeat te Parijs. 
No. 21 , motto: Bürycrsinn, ontworpen door 

den heer Otto Thiencinann, architect te Weenen. 
No. 31 , motto: Laluti publicae, ontworpen 

door den architect A . Bluntschli te Heidelberg. 
No. 6, motto: lioncordia, ontworpen door den 

architect Alois Wurms, te Weenen. 
De derde prijs van 1000 II. is toegewezen aau: 
No. 37 , motto: Was cr kann, scha/ft ein 

Mann, ontworpen door den architect Karl Kónig, 
to Weenen. 

No. 32, motto: Verfassen, ontworpen door den 
architect Ludwig Lang, te Baden-Baden. 

No. 15 , motto: Liberi cives optimum reipu-
blicae fundamentum, ontworpen dooi- den heer 
J. Ullmann, architect te Praag. 

Zaterdag G November 1869. 

N u . 11, motto: Nach Art der Alten neu ge
stalten, ontworpen door den architect Hilger Her
tel, te Munster iu Westfalen. 

De nummers zijn aan de ontwerpen gegeven 
naar volgorde van de inzending en bij de open
bare tentoonstelling zullen deze zelfde nummers 
worden gebezigd. Hel ontwerp van Friedrich 
Schmidt is, op één na, met algemeene stemmen 
aan den gemeenteraad ter uitvoering aanbevolen. 

— § Onder de waterwerken in Iritsch-Indié 
wordteen ontwerp tot opdammiugvan een stroompje 
te Simla genoemd. Deze hoofdstad der hoven-
landen , het buitenverblijf van den Gouverneur -
Generaal, wel verre van een sanitarium te zijn, 
is door de gezondheids-commissies voor ongezond 
verklaard geworden. Delhi zal ook eene betere 
uitdeeling van water verkrijgen , waarvoor reeds 
een ingenieur is benoemd. Het plan is water 
op te pompen tot in eene vergaarkom bij de 
Lahore-poort en het vandaar door pijpen te 
voeren naai' de huizen va" hen . die er voor wil
len betalen. 

— § Op de Internationale Tentoonstelling te 
Santiago heeft de lirma Huston & C". , uit L in 
coln , eene gouden medaille ontvangen voor stoom
werktuigen , eene zilveren voor dorschwerktui-
gen , eene gouden voor ineelmolens en zilveren 
medailles voor zaagbankeu en vloeiingspompen. 

— § De Portland-groeven , die voor het eerst 
met kracht ontgonnen werden onder Karei II, 
bevatten, volgens the Buitder, nog steen genoeg, 
om in de eerste vijftienhonderd jaren aan de 
eischen van de geheele wereld te voldoen. 

— § Het welslagen van den onderzeeschen 
kabel, die met zoo weinig ophef gelegd werd 
tusschen Peterhead (Schotland) en Lister (Noor
wegen) , heelt het Noorweegsche gouvernement 
op de gedachte gebracht dagelijks meteorologi
sche telegrammen te wisselen met Engeland. 

— § Ten gevolge van de doorgraving van 
het Suez-kanaal heeft de Kan er van Koophandel 
te Triest vergunning verleend voor eene lijn 
stoomschepen tusschen Triest en Bombay, die 
door den Staat zal worden gesubsidieerd. 

— Ij De heer Le lluc beeft onlangs eene dwa
ling verbeterd, die sinds lang in Frankrijk 
beerschte ten aanzien der uitvinding van den 
kruiwagen. Men beweerde, dat zekere Dupin 
hem bad uitgedacht in 1009. De beer Le Due 
zegt, dat hij dit gereedschap vermeld vindt in 
handschriften van de dertiende, veertiende en 
vijftiende eeuwen en geeft er eene teekening 
van , genomen naar cen vignet in een handschrift 
der dertiende eeuw. De daarin afgebeelde krui
wagen verschilt slechts weinig van den tegen
woordige n. 

— De spoorwegbrug over de rivier Alsta in 
Husland is verbrand. Dc schade daardoor aan
gericht is zeer aanmerkelijk ; de aanbouw dier 
brug had niet minder dan 3 millioen zilv. roe
bels gekost. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Krachtens machtiging des 
Konings is door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken den 22sten dezer aan den heer W. Cor
nell Jewett, van Washington, concessie verleend 
tot den aanleg en het gebruik van eene telegra-

1 _ 
PRIJS DER ADVERTENTIËN. 

Vnn een tot vijf gewone regels ƒ 1 . - en voor elkeu 
regel meer f -.20. Groote letters worden berekend naar 
ile ruimte die zij beslaan. Hovcudieu wordt bij elke 
advertentie 10 ceuts voor een exemplaar der couraut 
betaald. — Abbouueincutcn voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegeu verminderden prijs 
aangenomen. 

lische verbinding van Nederland met Noord-Ame-
rika. Ouder anderen zijn daarbij de volgende 
voorwaarden gesteld : 

De ondernemer legt eene telegrafische verbin
ding aan tusschen New-York en eenig punt op 
de Nederlandsehe kust, door den Nederlandschon 
Minister, tot wiens beheer de zaken der telegra-
pbie behooren , aan te wijzen. 

De ondernemer verlengt de gcleiddraad of de 
geleiddraden van deze telegrafische verbinding, 
te zijnen koste, tot in het Rijkstelegraafkantoor 
of tol in een ander, met goedkeuring van den 
Minister, tot wiens beheer de zaken der telegra
phic behooren, te kiezen gebouw te Amsterdam. 

Op elk der geleiddraden van den ondernemer 
wordt, door zijne zorg en te zijnen koste, te 
Amsterdam of in eenige andere plaats, door den 
bedoelden Minister aan tc wijzen , een toestel ge
plaatst en onderhouden , geschikt om de seinen 
van de Nederlandsehe op de Amerikaansche tele-
graallijnen, en omgekeerd, zonder oponthoud , 
over te brengen. 

Alvorens mtt den aanleg van eenige telegraaf
lijn op Nederlandsch grondgebied , door den on
dernemer wordt aangevangen , moet bet daartoe 
door hem in te dienen ontwerp door den in art. 
2 bedoelden Minister zijn goedgekeurd. 

De ondernemer verbindt zich tot het voortdu
rend in goeden staat onderhouden der deelen 
van de telegraaflijn, tusschen de twee, op de 
uiteinden dier lijn , op Nederlandsch en Ameri-
kaansch gebied geplaatste seintoestellen. Gebre
ken aan die deelen, waardoor de gemeenschap 
geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken , worden 
door den ondernemer zoo spoedig mogelijk, doch 
steeds binnen één jaar na het ontstaan van het 
gebrek, hersteld. 

De Nederlandsehe Hegeering is , desverkiezende, 
bevoegd om, na verloop van dezen termijn van 
één jnar, de gebreken te doen herstellen , zon
der tusschenkomst doch ten koste van den con
cessionaris. 

Aan de berichten, die door of uit Nederland 
komen en langs de onderzecsche lijn naar Ame
rika worden geseind, waarborgt de ondernemer 
de toepassing van niet minder gunstige bepalin
gen dan die, welke voor de verzending van Ame
rikaansche of andere berichten langs de Ameri
kaansche lijnen gelden. 

De door den onderzeeschen telegraaf aange
brachte berichten worden in Nederland op den
zelfden voet behandeld als de daar aangeboden 
belichten. 

In bet algemeen en zooveel doenlijk, uitslui
tend ter beoordeeling van den hierboven bedoel
den Minister, worden de bepalingen van het in 
ternationaal telegraafverdrag vanPaii js , van den 
17den Mei 1805, en van het daarbij behoorend 
dienstreglement, zooals die gewijzigd zijn te Wee
nen in 1808 en later door de contracteerende 
Staten gewijzigd worden , toegepast op het ge
bruik van den onderzeeschen telegraaf. 

De berichten tusschen Nederland en Amerika 
gewisseld en die, welke, over Nederland, van 
Amerika naar de overige landen van Europa en 
omgekeerd worden verzonden , zijn , ten bate der 
Nederlandsehe schatkist, onderworpen aan een 
tarief, waarvan de prijzen die van het hoogste 
tarief voor het telegrafisch verkeer van Neder-
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land met de overige landen, waarmede het in 
verbinding staat, niet overtreffen. 

Binnen zes maanden na de dagteekening der 
vergunning, stort de ondernemer eene waarborg
som van honderdduizend gulden in Nederlandsch 
geld in de consignatiekas, onder genot van de 
rente, op den voet als door die kas betaald wordt. 

Zoo de waarborgsom niet binnen den bepaalden 
tijd is gestort, is de vergunning van rechtswege 
vervallen. 

De waarborgsom wordt den ondernemer terug
betaald, wanneer de telegrafische verbinding bin
nen twee jaren na de dagteekening dezer ver
gunning gereed i s , en de gemeenschap daardoor 
zes achtereenvolgende maanden onafgebroken heeft 
plaats gehad. 

De Nederlandsche Regeering kan het gebruik 
van den onderzeeschen telegraaf doen staken, 
zonder dat de ondernemer daardoor recht ver
krijgt op schadevergoeding. 

— Het Koninklijk Instituut van ingenieurs zal 
op Dinsdag den 9 November aanstaande, des 
voormiddags ten kwart over elf ure, in het lo
kaal «Diligentia" alhier, eene vergadering houden. 

In die vergadering zullen de volgende punten 
worden behandeld: 

1. Discussion en stemming over de notulen 
der instituuts-vergadering van den 14 September. 
2. Aankondiging van ontvangen giften. 3. Me
dedeelingen en voorstellen van den raad van be
stuur. 4. Mededeeling van ingekomen stukken; 
als: o. Mededeeling van het honorair lid dr. J. 
P . Delprat: »Iets over den schok der golven;" 
b. Mededeeling van het lid J. J. van Kerkwijk, 
over den Fransch-Trans-Atlantischen kabel. o. Me
dedeeling van het lid D. van der Werf, betref
fende de metaalverf van Claassen. d. Waarne
mingen aan den Helder, gedurende de maand 
September 1869, door den adjunct-opzichter van 
den waterstaat F . C. van der Sterr, ingezonden 
door den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
Noord-Holland, e. Beschrijving van het afloopen 
van schepen, niet op de kie l , door den heer B. 
J. Tideman, hoofdingenieur der marine. 5. Dis
cussion daarover. 6. Nieuwe voorstellen. 7. Dis
cussion daarover. 8. Ballotage van nieuwe le
den. 9. Voorstel tot ballotage van nieuwe leden. 

— De adjunct-ingenieur bij den aanleg van Staats
spoorwegen C. W. P. Meiling is , met ingang van 
1 November, op zijn verzoek eervol uit die be
trekking ontheven, om als adjunct-ingenieur in 
dienst bij de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen over te gaan. 

— In verband met het in dit nommer voorko
mende ingezonden stuk van den Ingenieur Vrolik, 
deelen wij den afloop van de meeting mede , 
welke alhier den 3den dezer is gehouden. 

De heer Mr. W. Wintgens leidde de bijeen
komst in met in korte trekken het gewichtige doel 
van dit bijeenzijn te schetsen en dankte de aan
wezigen voor de trouwe opkomst die van groote 
belangstelling getuigde. 

Nu volgde eene discussie die tot resultaat had, 
dat de aanwezigen zich met de hier na te mel
den resolutie vereenigden. Hier ter stede is geen 
goed drinkwater en op dit oogenblik is niet aan 
deze behoefte voldaan. 

Daarop werden de middelen of het middel be
sproken om aan deze bestaande kwaal tegemoet 
te komen. Hierbij kwamen in aanmerking de 
Northon's weiboringen, de duinwaterleiding en 
eene waterleiding uit de Maas. 

De uitslag dezer beraadslaging weid ncderge-
legd in eene resolutie van dezen inhoud : »De 
vergadering, erkennende het nut van bet boren 
van Northon's pijpwellen, in zoover zij goed 
drinkwater opleveren, is van meening dat in de 
behoefte aan goed en voldoend drinkwater opdc 
meest afdoende wijze zal worden voldaan door 
het daaistellen van eene duinwaterleiding." 

Zij werd met eene groote meerderheid aange
nomen. Het denkbeeld van een der aanwezigen 
om nu te beraadslagen over de wijze waarop eene 
duinwaterleiding zal worden verkregen, door par
ticuliere ondernemingsgeest of door exploitatie 
van gemeentewege, vond geen ingang. 

Ten slotte nam de vergadering het besluit, om 
de resolution te formuleeren in een adres en dit 
op verschillende plaatsen ter teekening tc leggen, 
alvorens het den gemeenteraad aan te bieden. 

Nadat de vergadering hoogelijk instemde met 
den dank van een der aanwezigen aan het comité 
en den voorzitter voor de uitstekende leiding der 
meeting, ging zij uiteen. 

— Bij beschikking van den minister van koloniën 
van den 2den November 1869, lit . Apz., n°. 1, 

is de gewezen kweekeling der Polytechnische 
school P. J. A. Renaud gesteld ter beschikking 
van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-
Indië, om te worden benoemd tot aspirant-in
genieur bij het mijnwezen daar te lande. 

— De minister van binnenlandsche zaken heeft 
in de Slaats-Couranl van 27 October j l . de be
langhebbenden het volgende herinnerd: 

Volgens art. 2 van het koninklijk besluit van 
den 31stcn Januari 1824 (Staatsblad n". 19) wordt 
voor het oprichten of veranderen van stoomwerk
tuigen de vergunning van Gedeputeerde Staten 
vereischt. Volgens art. 1 van het koninklijk be
sluit van den 24»ten September 1869 (Staatsblad 
n°. 154) heeft ieder, die een stoomketel in wer
king wenscht le brengen daartoe vergunning noo
dig van den minister van binnenlandsche zaken. 

De twee vergunningen zijn wel te onderschei
den. Zij behooren, elke op zich zelve, aange
vraagd te worden, de eerste aan Gedeputeerde 
Staten, de tweede aan den minister van binnen
landsche zaken. 

Het verzoek aan den minister, om een stoom
ketel in werking le brengen, moet oene opgave 
behelzen van: 

o. den naam en de woonplaats van den ver
vaardiger ; 

b. de zelfstandigheid waaruit dc ketel, bene
vens de kookhuizen, vuurgangen en vlampijpen 
vervaardigd zijn; 

c. den vorm, de afmetingen en de wanddikte 
van de onder b genoemde deelen; 

d. de uitgestrektheid van het oppervlak, dat 
verhit zal worden; 

e. de veiligheidskleppen en hare afmetingen ; 
ƒ. de toestellen, dienende om het waterpeil 

waar te nemen en op de behoorlijke hoogte te 
houden; 

de toestellen dienende om een ontstaan wa
tergebrek aan te kondigen; 

h. de grootste werkelijke drukking, uitgedrukt 
in kilogrammen op den vierkanten centimeter', 
die men voornemens is den stoom in den ketel 
te laten uitoefenen. De werkelijke drukking is 
het velschil tusschen de drukking, welke dooi
den stoom en die, welke door den dampkring 
tegen de wanden van den ketel wordt uitge
oefend. 

A m s t e r d a m . De door de koninklijke Neder
landsche stoombootmaatschappij uitgeschreven lee
ning vau 5 millioen, is tot hiertoe slechts voor 
iets meer dan de helft geplaatst. Nog f 1,600,000 
is ongeplaatst. De directie heeft verklaard de 
inschrijving aan te nemen tot aflossing van twee 
vroegere leeningen en tot uitbreiding van be
staande lijnen. Voor eene nieuwe stoomvaart op 
Amerika wordt echter de plaatsing van het res-
teerend bedrag vereischt, waartoe de directie het 
publiek alsnog aanspoort. 

A m s t e r d a m . De internationale tentoonstel
ling , die veertien weken lang zoo veel stof tot 
vermaak, critiek en nut leverde, is den IS' 1" 1 Oc
tober , of veertien dagen later als het aanvanke
lijk plan was, feestelijk gesloten, en behoort dus 
tot de geschiedenis in zooverre als wij nog wach
ten op de rapporten. 

De Opmerker, die de reglementen cn voor
waarden van deze tentoonstelling het meest vol
ledig vau alle bladen zijne lezers heeft medege
deeld , bewaarde! niet ten onrechte het stilzwijgen 
over deze verzameling van voorwerpen, waarbij 
die voor »de huishouding en liet bedrijf eau den 
ambachtsman" eene betrekkelijk zeer niet ge rol 
hebben gespeeld. 

Prachtig is daartegenover de lijst der donderde 
en wellicht duizende bekroningen, wij hebben 
ze niet willen natellen, opgenomen in de Staats
courant van Zondag 10 en Maandag 11 October 
1869 n". 240, niet twee bijvoegsels. Vooral doet 
die lijst eene groote voorraad opmerkingen aan 
dc baud, die, wij mogen liet hopen, door een 
puntige pen — gelijk die bijv. van zeker schrijver 
in de Nederlandsche Spectator over eene andere 
internationale tentoonstelling — zullen worden 
ter algemeene kennis gebracht. 

Bij de sluiting of op het ofliciëel diner a f 8 
per persoon buiten den wijn wachtten sommigen 
hooge onderscheidingen, die tot heden zijn uit
gebleven. En alweder zijn de redenen waarom 
geen linten werden uitgedeeld zeer volkomen te 
rechtvaardigen, want als het bij iedere tentoon
stelling een vaste regel moet zijn, personen, die 
eenige dagen of weken hebben geregeld en be
stuurd , tot ridders te benoemen, dan zou ieder 
liefhebber zich slechts bij het bestuur over deze 
of gene tentoonstelling hebben in te dringen om 

later zijn persoon als ridder in dc Staats Courant 
te lezen, al was zijn arbeid of persoon ook ge
rechtigd het ridderschap waardiglijk en derhalve 
niet als courtoisie tc aanvaarden. 

Dat de tentoonstelling veel goeds opleverde en 
nut heeft gesticht behoeft geene verklaring. Wij 
betuigen dan ook op deze wijze onzen dank aan 
allen, die in eenig opzicht hebben bijgedragen , 
tot het doel waarvoor zij was uitgeschreven en 
wenschen dat de geruchten als zou de rekening 
zeer onvoordolig staan, zullen blijken voorbarig 
te zijn geweest. Het bezoek is de verwachting 
verre te boven gegaan, en niettemin is het waar
borgfonds geheel verslonden. Zoodra de hoofd
commissie over de tentoonstelling, tevens hoofd
bestuur van de vereeniging tot bevordering van 
fabriek- en handwerksnijverheid, met den ver
dienstelijken voorzitter mr. baron Mackay aan 
het hoofd, daar rapport publiek zal hebben ge
maakt, dan is liet ongenblik van spreken vau vele 
belangstellenden en kunstbladen gekomen , die tot 
heden zich hebben willen vergenoegen met het 
doorbladeren van den catalogus en het bezien der 
tentoonstelling zelve. Met ongeduld wordt dit 
rapport in dc Nederlandsche taal tegemoet ge
zien, en naar men verzekert zal aan ieder inzen
der een exemplaar als een blijvend aandenken 
worden uitgereikt. 

— De gemeenteraad heeft in zijne laatste zit
ting eene beslissing genomen in zake den af
stand van het l'ark aan het Paleis van Volksvlijt, 
waaromtrent wij in No. 43 en 44 van dit blad 
den inhoud van het adres met liet praeadvies 
van het gemeentebestuur en het adres van den 
Raad van bestuur der Nederlandsche Bouwmaat
schappij mededeelden. Na uitvoerige discussie 
wordt door den heer Van Bosse een amende
ment ingediend, strekkende dat de Raad zal uit
maken of het terrein onder zekere nader vast 
te stellen voorwaarden zal worden afgestaan. 
Met 19 tegen 15 stemmen wordt dit voorstel in 
ontkennenden zin beantwoord. 

H a a r l e m . In de zitting der provinciale sta
ten van Noord-Holland van 2 dezer is in handen 
eener commissie gesteld een voorstel van Ged. 
Staten, strekkende tot opheffing der betrekking 
van adjunct-opzichter voor den provincialen wa
terstaat in bet arrondissement Nieuwe-üiep en 
het nader regelen der jaarwedden van de op
zichters. Tot dusverre telde men in Noord-Hol
land vier opzichters, als een te Amsterdam op 
eene jaarwedde van f 1000, een te Hoorn op 
f 800, een te Haarlem op f 1000, en een te Nieuwe-
Diep op ƒ 8 0 0 , benevens een adjunct-opzichter ter 
laatstgemelde plaats op / 700. In verband met 
de opheffing der betrekking van adjunct-opzicli-
ter zouden de jaarwedden verhoogd worden voor 
Amsterdam, Haarlem en Nieuwe-Diep tot / 1100 
en voor Hoorn tot ƒ 9 0 0 , terwijl de opzichter te 
Nieuwe-Diep bovendien eene vrije woning zou 
bekomen. 

G r o n i n g e n , 2 Nov. De t re in , ten 10 ure 
vau Harlingen komende, is bij Zuidhorn tegen 
twee paarden aangereden. Het eene is onmid
dellijk gedood; de overblijfselen moesten ouder 
de locomotief weggeruimd worden. Ilet andere 
is in de vaart te recht gekomen, en zwom daarin 
nog rond toen de trein vertrok. 

Deven t e r . In antwoord op de hier ter stede 
uitgeschreven prijsvraag voor een komedie-ge
bouw zijn twaalf ontwerpen ingekomen, waarvan 
zeven voor liet terrein A en vijf voor terrein B. 
De jury van beoordceling is samengesteld uit de 
Heeren Loomau, areditect te Deventer, Van 
Muurik, ingenieur te Amsterdam en Roinders, 
architect te Zwolle. 

Z a a n d a m . De feestelijke opening van de 
spoorweglijn Uitgeest—Zaandam heeft den 30steu 
dezer plaats gehad. Te Koog a./d. Zaan nam de 
feestvreugde reeds iu den vroegen morgen een 
aanvang en werd de schooljeugd onthaald. 

Terwijl men op de Koog, te Zaandijk, Wor-
merveer en Krommenie druk bezig was inet het 
organiseeren van eene illuminatie, die, als het 
weder wat gunstig bleef, op menig punt schit
terend beloofde te worden, begaf eene commis
sie, bestaande uit de heeren: A. Houttuyn, P. 
H. Kaars Sypestein en VVm. Avis , zich naar het 
dorp Uitgeest, om den feesttrein, die ten twee 
ure niet de genoodigde autoriteiten van 's-Hage 
was vertrokken, plechtig te ontvangen. Eene met 
vlaggen getooide locomotief stond aan dit sta
tion gereed, om de feestelingen naar het eindsta
tion, Zaandam, over te brengen. 

Ten ongeveer drie ure kwam de exprestrein 
te Uitgeest aan en werden de aangekomen ge-

noodigden, bij monde van den heer Houttuyn 
verwelkomd door het comité tot bevordering van 
dc belangen van de Zaanstreek. 

Na een kort oponthoud werd in den feesttrein 
plaats genomen en aan de stations Krommenie, 
Assendelft , Wormerveer en Koog a./d. Zaan — 
Zaandijk worden de genoodigden onder de vreug
dekreten der toegestroomde menigte met muziek 
en toespraken verwelkomd. Te Zaandam werd 
het woord door den heer A. Prins, voorzitter 
van het spoorwegcomité gevoerd en vereenigden 
de genoodigden zich aan een diner, waar het 
aan toasten cn ontboezemingen voor het heil en 
de toekomst der Zaanstreek niet ontbrak. Des 
avonds was het centrum der illuminatie langs de 
Koog en Zaandijk, en on andere plaatsen weiden 
concerten en volksfeesten gegeven. Gedurende 
twee dagen is de gelegenheid tot kosteloos ver
voer over de lijn Uitgeest —Zaandam door de Hol
landsche spoorweg-maatschappij aangeboden, voor 
zoover de ruimte in de rijtuigen dit toeliet en 
hiervan is gretig gebruik gemaakt. 

B r e d a . In de volgende maand zal de eerste 
aanbesteding der werken van ontmanteling dezer 
vesting gehouden worden. Het eerste bestek 
heeft betrekking op de amotie van de Ginnekei-
poort en voorliggende werken. 

Be rgen O p Z o o m . In het begin van de vol
gende maand zal de slechting worden aanbesteed 
van alle vestingwerken, die tusschen de nieuwe 
uitgangen van de Wouwsche en Boschpoorten 
gelegen zijn, waardoor de gelegenheid tot uit
breiding der stad aangeboden wordt. De Steen-
bergsche poort met brug wordt mede geamo-
veerd. 

Z a l t - B o m m e l . De aangekondigde feestvie
ring , bij de opening van de spoorweglijn Waar
denburg—Hedel, had den 31 October plaats. Ge
meentelijke en particuliere gebouwen waren met 
vlaggen en groen versierd en voor de illumina
tie, die door het ongunstige weder niet aan het 
doel beantwoordde, waren vele toebereidselen ge
maakt. Ondanks dat weder voldeed het vuur
werk goed. 

Ongeveer ten 1 ure kwamen de genoodigden, 
waaronder de Heer 's Jacob, directeur der ex
ploitatie-maatschappij, en de Burgemeester van 
Amsterdam, Mr. den Tex, per spoortrein aan. 

Mr. P. C. Bijleveld, Burgemeester dezer ge
meente, heette hun welkom en hield eene tot 
den directeur gerichte rede, waarbij hij onder 
anderen het nut der opneming van Bommel in 
het spoorwegnet betoogde en hulde bracht aan 
de hooge ontwerpers. De Heer 's Jacob ant
woordde met eene korte rede, waarin hij het 
nut aanwees, dat Bommels ingezetenen bij die 
aansluiting hadden, en hoe zeer het welzijn dier 
gemeente daardoor zoude worden bevorderd. Ook 
bracht hij hulde aan den hoofdingenieur en amb
tenaren, die het schoone werk hebben ontwor
pen en voltooid. 

Vervolgens begaf men zich met den feesttrein 
naar Hedel, waar men door den Burgemeester 
van Hedel werd verwelkomd. Onder begeleiding 
der Hariiionie-inuziek keerden de feestvierenden 
naar Bommel terug, waar hun een collation 
wachtte, dat in de luisterrijk versierde raadzaal 
was aangericht en uit 55 couverts bestond. In-
tusschen voerde de Harmonie cn het muziekkorps 
der Bossche schutterij in een fraai versierden 
muziektempel, die voor het stadhuis was ge
plaatst, verscheidene stukken uit. 

I N G E Z O N D E N . 

's-Gravenhage, 3 November 1869. 
Mijnheer de Redacteur/ 

In uw geacht blad, n» 44, van 30 October j l . 
las i k , eenigszins tot mijne verbazing, dat de 
steller van een artikel over de Norton-pompen 
nog steeds niet ongeduld uitziet naar het door 
mij in de eeiste dagen van October aangekon
digde ongunstige rapport over die pompen. 

De anonieme schrijver — die overigens toch 
zeer goed op dc hoogte schijnt te zijn van wat 
hier in den Haag omgaat — blijkt vergeten te 
hebben op 0 October j l . óf Vaderland óf Dag
blad te lezen. 

In beide bladen kwam voor liet hier onder
staande onderzoek van het water der Norton-
pompen door de Vereeniging tot verbetering van den 
gezondheidstoestand te 's-Gravenhage. 

Getrouw aan haar beginsel, onderzoek in te 
stellen naar de voornaamste momenten van volks
gezondheid, heeft van de vereeniging tot onder

zoek naar de middelen tot verbetering der ge
zondheid in de gemeente 's-Gravenhage de af
deeling «Drinkwater" het zich een plicht gerekend 
ernstig Ie resultaten van het boren der zooge
naamde Nortonpijpwellen na te gaan. Het water 
van vijl', van gemeentewege daargestelde pompen 
is scheikundig onderzocht geworden cn gaf vol
gende resultaten. 
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Volgens den maatstaf, aangenomen door de 
rijkscommissie tot onderzoek van drinkwater, is 
water, dat één milligram ammoniak per liter be
vat, af te keuren. Zonder op dit argument uit
sluitend te blijven aandringen, volgt reeds uit 
de gezamenlijke gegevens in bovenstaand onder
zoek vermeld, dat vier dezer pijpwellen (1 , 2 , 
4 en 5) niet aan de vereischten van goed drink
water voldoen, terwijl ten minste wat smaak, 
kleur en reuk betreft, het water uit den put, in 
het Gasthuis geboord, aan de vereischten voldoet. 

Het bestuur der vereeniging: 
Dr. C. W. E I K E N D A L . 

H E N R I Q U E / . P I M E N T E L . 

Mr. J . F. S c i l U U R I l E C Q U E B O E I J E . 

J . J . C. D E W I J S . 

Dr. J . T H . M O U T O N . 

Het was dit, mij bekende rapport, dat mij het 
oordeel deed uitspreken, dat slechts een dei-
pompen, n. I. die van het gasthuis, als geslaagd , 
cn voor de gezondheid bepaald onschadelijk wa
ter gevende, mocht aangenomen worden. 

Het is n. I. niet de hoegrootheid der hoeveel
heid ammoniak , welke trouwens iederen dag 
verschilt, welke mij tot dit ongunstig oordeel 
bracht. 

Doch het water der Norton-pompen — ten 
minste der moesten — is onaangenaam van smaak, 
reuk en kleur, terwijl het aanwezig zijn en 
vooral het variëeren der hoeveelheid ammoniac 
tot de conclusie voert, dat het water der Nor
ton-pompen evenmin als dat der oude stads-pom-
pen gevrijwaard is tegen vermenging met foecalc 
stollen, hetgeen bij den toestand der riolen al
hier , ook wel niet anders kan zijn. 

En — hoe kras dit ook uit den mond van 
den aanvrager der concessie eener waterleiding 
moge klinken, — voor mij is slechts dat water 
aan te nemen als voor de gezondheid bepaald on
schadelijk , — dat beveiligd is legen vermenging 
met dierlijke uitwerpselen. 

Ik hoop dat de mij onbekende steller van het 
boven omschreven stuk — zoo hij Hagenaar 
mocht wezen — heden avond tegenwoordig zal 
zijn op de meeting, onder eere-voorzitterschap 
van den generaal-majoor Dr. J . P. Delprat, en 
voorzitterschap van Mr. W. Wintgens, bijeen
geroepen door een dertigtal ingezetenen. Alsdan 
zal hij — naar ik hoop — de overtuiging met 

zich nemen, dat er meerderen evenzeer als h i j , 
verlangen, dat de drinkwater-quaestie ernstig 
onderzocht, maar ook eindelijk beslist worde. 

U zoudt mij door opneming van bovenstaande 
regelen in uw geacht blad ten zeerste verplichten. 

Met ware doogachting, 
Uw dienaar , 
W. V R O L I K . 

Amsterdam, 26 October 1869. 

Mijnheer de Redacteur / (') 

In liet voorgaande nommer van uw blad las 
ik met genoegen een bericht over de regeling 
van den winterdienstder Nederlandsche Rijn-spoor
wegmaatschappij en de weigering van het hoofd 
van het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
om het groote aantal sneltreinen met verhoogde 
vrachten goed te keuren. Met u ben ik van ge
voelen, dat er geen beter middel is, om de Maat
schappij in herinnering te brengen, dat ook de 
billijke eischen van het publiek niet mogen wor
den over het hoofd gezien , dan een algemeen 
gebruik van de derde klasse; daardoor alleen 
worden de inkomsten van de Maatschappij ver
minderd en was de directie, die de percenten 
der zoogenaamde overwinst geniet, eenmaal van 
den vasten wil van het publiek overtuigd, zoo 
houden wij ons verzekerd, dat zij harerzijds trach
ten zou om de reizigers te bevredigen. 

Wat verlangt toch het publiek van de Rijn
spoorweg-Maatschappij? niets anders dan eene 
behandeling, zooals wij van de Staatsspoorwegen 
en de Hollandsche Spoorweg-Maatschappij gewend 
zijn. Wij noemen hierbij den Centraal Spoorweg 
niet, daar deze tot nu toe geen belangrijk mid
del van vervoer is en vergelijken de Rijn-spoor
wegmaatschappij alleen met die spoorwegen, 
welke met haar minstens op eene lijn gesteld 
kunnen worden. De Grand Central Beige wordt 
met voordacht niet genoemd, daar deze Maat
schappij in ons land alleen de lijnen Moerdijk— 
Esschen, Rozendaal—Breda en een klein vak bij 
Maastricht exploiteert en evenmin aanspraak kan 
maken op de sympathie van het publiek; wel 
is waar houdt zij er geene verhoogde tarieven op 
na en geeft zij retourbiljetten voor meerder dagen, 
maar dc inrichting harer rijtuigen doet voor die 
der Nederlandsche Rijn-spoorwegmaatschappij niet 
onder. 

Dezer dagen las ik, dat door laatstgenoemde 
Maatschappij de eerste staanplaatsen dervigelan-
tes en omnibussen op het stationsplein te Rotter
dam verpacht worden en dit bracht mij op het 
denkbeeld of zij niet eene vermeerdering van in
komsten kon trekken uit het vervoer der reizi
gers in behoorlijk schoongemaakte en verlichte 
wagens; de kosten van controle voor deze nieuwe 
plaatskaartjes zouden ruimschoots gedekt worden 
door de opoffering, die het publiek zich zou ge
troosten. Velen toch vinden het in den zomer 
zeer aangenaam, om zich door een gordijn voor 
de zon te kunnen beschutten , maar hiernaar zal 
men in de rijtuigen 2de klasse meestal te vergeefs 
zoeken en te recht stelt iedereen er prijs op, plaats 
te kunnen nemen in een zindelijk rijtuig, dat 
des avonds goed verlicht i s , zooals dit bij de 
Staatsspoorwegen het geval is. 

Het ware te wenschen, dat het publiek de Ne
derlandsche Rijn-spoorwegmaatschappij vrij spel 
liet in hare handgrepen, om de inkomsten steeds 
te vermeerderen en nieuwe te scheppen, doch 
dat zij in afwachting het vaste voornemen nam, 
om die Maatschappij zoomin mogelijk te doen 
profiteeren, waartoe het algemeen gebruik der 
derde klasse aanbeveling verdient. 

Geloof mij 

Uw dw. dienaar, 
Z . 

Varia. 
Ind i s che gemeenschapsmidde len e n v l o e i -

i ngswerken . Men leest in een Engelsch blad 
de volgende regels omtrent Britsch-Indië, die ook 
op Java aandacht verdienen : «Terwijl de toene
mende aanleg van spoorwegen in Indië door vele 
verbeteringen gevolgd wordt, sleept hij in menig 
gedeelte van het land nadeelen met zich door dc 
vermindering van timmerhout en brandstof. Het 

(*) Plaatsruimte heeft de opuame vau dezeu brief iu ecu 
vuurgaaud nummer verhinderd. 
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vraagstuk van de brandstof is zeer belangrijk. 
Niet alleen zijn uitgebreide streken ontbloot van 
timmerhout, maar zelfs van kreupelbosch en zelfs 
de mest wordt als brandstof gebezigd. Dewijl in 
enkele landschappen geen natuurlijke steen wordt 
gevonden, moeten de openbare werken worden 
uitgevoerd met metselsteen en deze wordt ge-
gebakken met kreupelhout of gedroogden koe-
drek. Alzoo wordt aan de velden van den land
bouw hunne meststof onttrokken. Dit kwaad is 
bedenkelijk, ook omdat door het uitroeien van 
houtgewas de hoeveelheid regenwater vermindert. 
De akkerbouw wordt dus in meer dan één op
zicht benadeeld. De zaak verdient overweging, 
dewijl verbetering mogelijk is. Naarmate dc 
spoorwegen zich uitbreiden, zullen zij timmer
hout en meststof aanvoeren, waar deze nu niet 
te krijgen zijn, en zij zullen eveneens den na
tuurlijken steen tot op aanzienlijken afstand bren
gen. Reeds is in geringe mate het timmerhout 
bij het bouwen vervangen geworden door het 
ijzer en eenige inlandsche prinsen hebben groote 
werken van dit metaal doen aannemen. Eene 
betere verbinding met kolenmijnen zal brandstof 
aan spoorwegen en fabrieken geven , zoodut het 
kwaad door verstandige maatregelen zeer getem
perd kan worden." 

Op Java zijn tot heden gecne kolenmijnen ge
vonden, die tot ontginning aanmoedigden. 

Men leest ook nog in hetzelfde orgaan: »In 
Britsch Indië moeten de openbare gewone wegen 
nog worden gemaakt. Het is geene overdrijving 
te zeggen , dat de tegenwoordige spoorwegen al
daar kwijnen door gebrek aan gemeenschap langs 
gewone wegen met de dorpen en distrikten. Ge
durende vier maanden in het jaar (het regensei
zoen) zijn de spoorbanen in Indië slechts lijnen 
voor reizigers ; de inlandsche landbouwer neemt 
na de eerste regenbui zijne kar uit elkander, 
hangt de nu nuttelooze raderen in zijne hut 
en alle verkeer houdt op, daar er soms geene 
enkele mijl gebaanden weg te vinden is in dis
trikten, zoo groot als Yorkshire en Lancashire 
te zamen. 

Wij herhalen het, in bijna elk gedeelte van 
Indië zijn vloeiingswerken de eenige bescherming, 
waarnaar de bevolking kan uitzien , teijen hel 
heerschen van langdurige droogte cn de daaruit 
voortkomende rampen. Dc kreten der slachtof
fers van den hongersnood in Orissa zijn eerst nu 
nauwlijks weggestorven, en toch vielen tot he
den geene andere verschijnselen, die op voort
zetting van de vloeiingswerken duiden, waar te 
nemen dan de komst van eenige ingenieurs, die, 
met zeer weinig uitzonderingen, ergens zijn blij
ven hangen, wachtende op bevelen van kolonel 
Zus en kapitein Zoo." 

Zoo wacht ook Java sinds den hongersnood 
van Grobogan, dus sinds twintig jaren, op den 
aanleg van een kanaal in die streek; eveneens 
wacht het sinds zes jaren op nadere onderzoe
kingen voor den aanleg van het Stieltjes-ka

naal op de Progo, dat echter schijnt te worden 
beschouwd als nadeelig voor de belangen van de 
Indische spoorweg-maatschappij. Die opvatting 
is betwistbaar en in elk geval onzedelijk , maar 
het valt niet te loochenen, dat het kanaal be
vorderlijk zou zijn aan de belangen van scheep
vaart en landbouw tusschen Kedoe en Soerabaja, 
een afstand van honderd mijlen. 

De aangehaalde schrijver bestrijdt eindelijk het 
denkbeeld van deu gouvernements-coininissaris 
Danvers de spoorwegen voortaan te doen aan
leggen door den Staat. Ook de heer Stieltjes 
beeft hiertegen met kracht geijverd in zijne ver
slagen aan den landvoogd Baron Sloet, verkla
rende , dat er dan nooit iets van komen zou en 
zich, tot staving van die mecning, beroepen 
op den treurigen toestand der openbare werken 
in Indië. (Vergelijk de redevoering van Baron 
Sloet in de Tweede Kamer, 10 Maart, 1809). 

Omtrent het duurder werken door den Staat 
zijnde meeningen uitecnloopende, en de goed
koope exploitatie door de ambtenaren in Pruisen 
is geschikt om hct vroegere gevoelen hieromtrent 
aan het wankelen te brengen , maar er is eene 
hoogere bedenking, cene zedelijke: een groot ge
tal ambtenaren is een kanker voor den Stoat en 
bederft, evenals staande legers, het volkskarak
ter, dat op Java door verschillende beerschers 
reeds te veel bedorven is. § 

Aan J. te A. Uw brief is ontvangen en het 
verlangde gebruik wordt daarvan gemaakt. 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op M a a n d a g d e n 
15 N o v e m b e r 1869, des middags ten 12 ure, 
op het liaadhuis, in het. openbaar en bij enkele 
inschrijving doen aanbesteden : 

H e t l e v e r e n v a n het nood ige Z A N D v o o r 
de bes t r a t i ngs -werken der gemeen te , 
v o o r z o o v e r r e d ie i n e igen beheer w o r 
d e n u i t g e v o e r d , he t ophoogen v a n be
graafplaatsen e n andere t e r r e i n e n , enz. 
gedurende he t j aa r 1870. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
tegen betaling van 10 cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(Afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis cn aan het gebouw genaamd Zeeregl, op 
het Bureau van den Deer Ingenieur J. G. VAN 
N1FTI1IK, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Amsterdam, .'1 November 1809. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DEN TEX. 
De- Secretaris, 

C. E. V A I L L A N T . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING VAN VERBRÜIKSARTIKELEN. 

Op Dingsdag den lfid™ November 1800, des 
namiddags ten één ure, zal in het Hoofdbureau 
der Maatschappij, Nieuwe Haven, N°. 0, te 
's Gravenhage, bij inschrijving in verschillende 
perceelen, worden aanbesteed de levering van 
V e r f w a r e n , B o r s t e l w e r k , d ive r se T o u w -
s o o r t e n , L a k k e n e n V e r n i s s e n , E s s e n - , 
V u r e n - , Qreenen - en M a h o n i e h o u t , V i j l e n , 
S t a a f - e n P l a a t i j z e r , Sp i jke r s , H o u t s c h r o e -
v e n , D r a a d n a g e l s , v e r s c h i l l e n d e i jzeren 
e n h o u t e n gereedschappen , B l i k - e n K o 
p e r w e r k , L a m p e n g l a z e n , G l a s r u i t e n , Z e i l 
doek , L e d e r , L a m p e n - e n L a n t a a r n k a t o e n , 
S i g n a a l v l a g g e n , H a r d V e t , G r o e n e Z e e p , 
fijne H e n n e p en betgeen verder in het bestek 
van aanbesteding is omschreven. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen beta
ling van 50 cents te verkrijgen na den fid"1 No
vember a. s. bij de Agenten der Maatschappij te 
Amsterdam en te Rotterdam, aan het Station 
te Utrecht, en te 's Gravenhage aan bet Hoofd
bureau. 

De Directeur Generaal. 

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 & O», te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
Sao.-, 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 e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken . is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nominees 37 en 
38 van 1809. 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Mailii'iiiiilliisi'lic cn Physische 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , R I D D E R S T R A A T , II 125. 

Ondergeteekende beveelt den Heeren Ingenieurs, 
Architecten, Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Wa te rpa s - i n s t ru 
m e n t e n aan. W a t e r p a s - M e e t k r u i z e n en 
B a k e n s (nieuwe constructie), Hoekmee t - In -
s t r u m e n t e n , voorts M e t a l l i e k e M e e t s n o e r e n , 
M e e t k e t t i n g e n , Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

BECKER &, BUDDINGH 
te ARNHEM. 

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

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

T E K O O P . 
Een SCHROEFBOUT, 20 paardenkracht. Een 

zeswielige LOCOMOTIVE. LOCOMOBILS van 0 
tot 20 paardenkracht CENTRIFUGAALPOMPEN 
van 10 tot 45 duim diameter. Een STOOM
MACHINE 40 paardenkracht. L o c c m o t i v e - cn 
w a g o n w i e l e n ; een en ander te bevragen bij 
A. F. SMULDERS, Stooniwciktuigen-Fabiïjk te 
's-Bosch. 

Beveelt zich tevens aan tot het leveren en om
leggen van bandages voor L o c o m o t i v e - en w a 
g o n w i e l e n , P o t t e n , M o l e n a s s e n , A s s e k o p 
p e n enz. Alsmede vuu alle soorten van S t o o m 
w e r k t u i g e n , Gasfabi i jken. E n g . D r i j f r i e m e n 
lot eene zeer verminderde prijs: een en ander 
wordt onder guurantic geleverd. 

De voorhanden zijnde werktuigen worden ook 
iu huur afgestaan. 

Door IS. A N . NIJHOFF & Zoon, tc Arnhem, 
is aan de Inteekenaren verzonden de 8* afleve
ring van: 

E U G E N . G U G E L , Hoogleeraar voor de 
Houwkunst aan de Polytechnische School te Delft, 

G e s c h i e d e n i s v a n de B o u w s t i j l e n i n dc 
hoofd t i jdperken der A r c h i t e c t u u r . Met 500 
iu den tekst gedrukte Figuren. 

Prijs compleet / '15. 

Deze allevering bevat eene der groote Staal
gravures, die het werk zullen versieren. 

Zie omtrent dit belangrijk werk de recension 
in de Gids van November 1809, de Nedcrl. Spec
tator vau 3 Julij , hct Vaderland van 9 Augustus 
en de Opmerker van 28 Augustus. 

Bij IS. A N . NIJHOFF & ZOON, te Arnhem , 
is verschenen: 

P . B E C K E R , V o o r s c h r i f t e n v o o r de be
d i e n i n g e n he t o n d e r h o u d v a n S t o o m m a 
ch ines en S t o o m k e t e l s , t e n d iens te v a n 
e igenaren v a n S t o o m w e r k t u i g e n . M a c h i 
n i s t e n en S toker s . 

Prijs ƒ0.50. 
Deze voorschriften, gedrukt in deu vorm eener 

tabel, zijn bestemd om in de machinekamer te 
worden opgehangen, lot dagelijksch gebruik van 
Machinist en Stoker. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij CJJEJBR". B. P O T , te E l * hout a/d. Kinderdijk, 
MJ wie reed* AOO roeden gemaakt s i jn van verschil lende lengten 

tot I 0 3 A m . t . vt. 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zun van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 

D E 
B E H O O R E N D E HU 

O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 6 November 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag , 8 Nov. 
's-Hage, ten 111/, ure, aan het prov. be

stuur : de uitvoering van de vereischte vernieu
wingen en herstellingen aan de werken , behoo
rende tot het veer van (lelkenes op Schoonhoven, 
onder de gemeente Groot-Ammers, provincie 
Zuidholland, met het onderhoud daarvan over de 
jaren 1870, 1871 en 1872. 

Heerde, ten 12 ure, op de consistoriekamer 
van het Kerkgebouw der Ned. llerv. gemeente : 
het doen van herstellingen aan den steencn on
derbouw van den kerktoren te Heerde; het af
breken van den bestaanden spits en bet maken 
vaneen geheel nieuwen spits op dezen kerktoren. 

Amsterdam, ten 12 ure, aan hct bureau van dc 
Amsterdamschc Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 
X 522: het verdiepen en verbreeden van de ha
ven cn het havenkanaal te Beverwijk. 

Vri jdag , 12 Nov. 
Middelburg , ten 10 ure, aan het prov. 

bestuur : het driejarig onderhoud der Rijks wa
terleidingen, bewesten en beoosten het kanaal van 
Neuzen , in de provincie Zeeland. 

Arnhem, ten 12 ure , aan het prov. bestuur: 
het onderhoud van het paleis van justitie te 
Arnhem , benevens bet verrichten van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan dat gebouw, van 
1 Januari 1870 tot en met 31 December 1872. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
de herstelling van het jaagpad langs den linker 
IJseloever, tusschen Deventer en het Katervcer, 
provincie Overijsel. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het vernieuwen van eenige gedeelten klinker-en 
keibestrating van de groote wegen in de pro
vincie Overijsel , in drie perceelen. 

Zwolle , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van den provincialen grintweg 
van Zwolle naar Kampen, gedurende bet jaar 
1870. 

Zwolle, ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: 
het onderhoud van het 2e cn 3e perceel der 
provinciale grintwegen in Overijsel, gedurende 
drie jaren, van 1 Januari 1870 tot 31 December 
1872. 

't Z a n d , ten 2 ure, opliet raadhuis: het on
derhoud gedurende de jaren 1870, 1871 en 1872 
van den grintweg van Schatsborg over Leermens, 
Oosterwijtwerd en Tjamsweer naar het Dam-
sterdiep. 

Zaterdag, 13 Nov. 
Utrecht, ten 1 ure, op het raadhuis: lo . 

het aanleggen van een riool met zinkgaten in de 
Oudwijker-dwarssteeg; 2o. het sloopen van de 
gebouwen, behoorende tot de gewezen fabriek 

aan het Vreeburg, benevens het verrichten van 
alle daarmede in verband staande werken. 

Utrecht, ten 2 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van- en hct doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan het Rijks 
kabinet van landbouwwerktuigen te Utrecht , in
gaande deu 1 Januari 1870 en eindigende 31 
December 1872. 

U t r e c h t , ten 2 ure, aan bet prov. bestuur : 
bet driejarig onderhoud, over dejaren 1870—1872, 
van: lo . den provincialen grintweg van Utrecht 
naar Cothen; 2o. den provincialen grintweg van 
Doorn naar Leusden ; 3o. de Statenbrug te Lang
broek , en de brug bij Koningslust, onder Utrecht, 
en de Kerkbrug te Zuijlen, iu twee perceelen; 
4o. dc schutsluis van den Doorslag en 5o. de 
Krommen Rijn, Cothergrift en Minstronm, in 
twi e pencelen. 

M a a n d a g , 15 N o v . 
A m s t e r d a m , ten 12 ure, op hct raadhuis: 

hct leveren van zand voor de bestratingswerken 
der gemeente gedurende het jaar 1870. 

D i n s d a g , 16 N o v . 
D e l f t , ten 12 ure , in de Houttuinen : de 

levering van lood in stoven, ten behoeve van 
dc artillerie stapel- en constructie-magazijnen. 

' s - H a g e , ten 1 ure, aan het hoofdbureau 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen : de levering van verfwaren, en meerdere 
verbruiksartikelen. 

W o e n s C a g , 17 N o v . 
M i j d r e c h t , ten 11 ure, in het gemeente

huis , door dijkgraaf en hoogheemraden van het 
grootwaterschap de Ronde Vcenen : hct onder
houd van eenige molens, sluizen, bruggen en 
andere werken vnn het groot waterschap, voor 
den tijd van zes en een half jaar. 

Z a t e r d a g , 20 N o v . 
U t r e c h t , ten 2 ure, aan het prov. be

stuur: het onderhouden van- cn het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen, enz. , 
van 's rijks veeartsenijschool te Utrecht, van af 
I Januari tol 31 December 1870. 

D o n d e r d a g , 25 N o v . 
' s - H a g e , teu 12 ure , aan het ministerie van 

binnenl. /.aken: het maken van gebouwen cn 
eenige andere werken voor het hool'dmag.t/.ijn en 
de centrale werkplaats le Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen . werkplaats voor loco
motieven, enz. 

' s - M a g e , ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het leggen van spoorbanen cn 
wissels eu het maken van eenige gebouwen en 
inrichtingen te Tilburg. 

' s -Hage , teu 12 ure, aan het ministerie 
van binnenl zaken : hct voltooien van het ge
deelte van den spoorweg van Utrecht naar Box

tel , van den Zuider Maasdijk bij Crcvecoeur tot 
den Zuider Diezedijk hg 's-Bosch. 

Woensdag, 8 Deo. 
Moordrecht , ten 12 ure, in het Post

huis: lo . het reconstrueeren der beide gebouwen 
van de bestaande vijzel- en stoomgemalen, onder 
Nieuwerkerk a/d IJsel, tot stoomgemalen met 
schepraderen; 2o. het leveren, enz., van twee 
stoomgemalen met ketels, schepraderen, en ver
der tochooren. 

Afloop van aanbestedingen. 

Aalsmeer, 27 Oct.: l o . het doen van her
stellingen aan bruggen, beschoeiingen en ge
bouwen. Ingekomen 5 biljetten , als van de (III • 
W. Boot, teWoubrugge, / 1535. 
M. Rutgers, » Aarlariderveen, » 1443. 
C. Eigenhuis, i Aalsir.eer, » 1375. 
J. van der Laarze, i idem, » 1200.75 
J. Hulsbos, i Haarlemmermeer, » 1195. 

zijnde dit werk aan den minsten inschrijver 
gegund. 

2o. de verbetering van een weg: ingekomen 
2 biljetten , als van de HH. : 
W. Boot , te YVoubrugge , f 350. 
J. van den Heuvel, » Haarlemmermeer, » 195. 

zijnde dit werk mede aau den minsten inschrij
ver gegund. 

Willemsoord, 27 Oct.: de uitvoering dei-
werken voor het onderhoud der dok-, sluis- en 
waterwerken op het maritime établissement al
daar ; ingekomen 5 biljetten , als van de HH. : 

J. de Graaf, voor f 4083. 
A. Vos, i » 4599. 
Gebr. Moorman, o » 4500. 
Gebr. Janzen, » » 3945. 
P. Pruijt , » » 3918. 

allen te Nieuwe-Diep. 
Steenwljk, 28 Oct.: het bouwen cener 

synagoge; aangenomen door den heer L . van der 
Plas, aldaar, voor / 0919. 

Haarlem, 28 Oct.: het bouwen van eene 
pastorie voor de Hervormde gemeente te Rans-
dorp; aangenomen door den beer C. L . Heijink, 
te Amsterdam, voor f 7900. 

's-Hage, 1 Nov.: bet verrichten van bag
gerwerk in het bed der Nieuwe Merwede, on
der de gemeenten Werkendam, c a . , Hooge-
en Lage Zwaluwe, Dubbeldam en Sliedrecht , 
i n dc provinciën Noordbrabant en Zuidholland, 
door middel van stoombaggerwerktuigen. Daar
voor waren tien biljetten ingekomen. Minste in
schrijvers waren de heeren A. Volker L z . , voor 
/ O.S9*/M met vervoer, eh P. Langeveld Pz. en 
W. Calis Cz , te Hardinxveld en Sliedrecht, voor 
ƒ 0 . 2 5 " / | 0 0 zonder vervoer, per kub. meter. 
De officiëele uitslag echter zal later aan de be
langhebbenden worden medegedeeld. 

Uitgegeven te Arnhem hij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondeiiten L. VAN B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER W I E L . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 
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DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHIÏEOTEI, IMENIE LTRS, FABRIKANTEN, A A M E I E R S en WERKBAZEN. 

U i t g e y e v H i i o n d e r r e d u c t i e v n n F . V V . V A N Q K N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOKSltDKHH, C. .1. VAN DOORN, I). liROTHK, J. II. LELIMAN, 11. UNSK, 8. B. W. itOOKDA VAN EYSINOA, II P. VOGEL en anderen. 

A B O N N K M ENTSPRIJS. 
Do abonnementsprijs vnu dit weekblad , dat geregeld 

lederen Zaterdag bij l>. V. TIIIIIMi: I r A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie maanden francoperpoêtj 1.65. 
Men abonneert zieli voor eeu jaargang. Enkele noinmera 
worden alleen bij vooruitbestclling cn tegeu betaling vau 
15 cent* per exemplaar afgeleverd. 

Z a t e r d a g l/> N o v e m b e r 1 8 6 9 . 

PRIJS D E R A D V E R T E N T I Ë N . 
Van M M tol vijf gewone regels f 1.- en voor elkeu 

regel meer f -.20. Groote letters wordeii berekend uniir 
tie ruimte die zij beslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 eeuts voor een exemplaar der eouraut 
betaald. — Abbon nemen ten voor 250, 500 eu 1000 
regels per jaargang wordeu tegen verminderden prijs 
aaugeuomen. 

Berichten en mededeelingen. 

op 

II U 1 T K X L A N l). 

A A a n de Polytechnische school te Dresden 
zijn groote veranderingen gekomen in de leeraars 
der technische vakken. In plaats van den Ite-
iree ring* raad prol. Schubert, die aan de inlich
ting is verbonden geweest van bare oprichting af, 

den lslen Mei 1828, zijn nu als leeraars voor 
le Ingenieurs-wetenschappen opgetreden de Re-

geeringsraad Kopeke en Dr. Krankcl, onder den 
titel van eersten en tweeden professor: lauden 
hebben zich door bun schrijven zeer gunstig doen 
kennen. Het onderwijs in het bouwkundig tee
kenen, dat door prof. Heine weid gegeven, 
is alsnu toevertrouwd aan den architect Weis-
bacb. Het getal leerlingen aan de Polytechni
sche school bedroeg in den laatsten cursus"377. 

A Volgens eenige Kngelscbe bladen is on
langs door VV. J. Trai'lon . te Minchestcr, e e u e 

miniatuur-stoommachine vervaardigd geworden. 
De machine is niet inbegrip van den ketel uit 
een zilveren halven dollarstuk gemaakt en is 011 
der een glas geplaatst van Eng. duim diame
ter e n 1 Eng. duim hoogte. De ketel bevat on
g e v e e r 8 droppels water, doch de helft dezer 
hoeveelheid moet reeds voldoende zijn om de 
machine eenige min uien Ie laten werken. 

D e z e machine is van alles voorzien , wat aau 
eene groote stoommachine behoort en bij deu ke
tel is een manometer en peilglas aangebracht, 

Eenige der kleinere deelen kunnen slechts door 
middel van een sterk vergrootglas gezien worden. 

De Pruisische regeering beeft de volgende, 
niet onaardige statistiek gegeven van het telc-
graafweien in Europa. 

Er is een telegraafkantoor 
op iedere 8000inwoners in Zwitserland 

l 12,000 » > België 
i) 13,000 » » Engeland 
l 18,000 » » Nederland 
l 24,000 9 » Italic' 
» 28,000 > » Pruisen 
» 31,000 a I Klankrijk 
» 32,000 » » Portugal 
D 42,000 I l Oostenrijk 
• 77,000 • • Spanje 
» 185,000 » » Husland 

jaarlijks wordt afgezonden een telegram 
op iedere 3 inwoners in Nederland 

t> 4 » » België 
» 4 o » Zwitserland 
» 6 » s Engeland 
» 7 » » Italië 
» 9 » » Portugal 
» 12 » » Pruisen 
» 13 » » Klankrijk 
i) 17 » » Oostenrijk 
» 21 » » Spanje 
II 09 » » Husland. 

— § Er is e e n prospectus uitgegeven door 
de flritish-Jndian Extension Tcleijrajih Company 
voor het leggen van den eersten schakel in de 
gemeenschap tusschen Engelsch-Ir.dië en Austia-
lië. Dit eerste gedeelte zal bestaan uit een ka
bel van 1750 Eng. mijlen tusschen Ceilon e n 
Singapoer, waarvoor het kapitaal zal bedragen 

400.1100 p.st., in aandeelen van 10 p. st. Er is 
eene overeenkomst gesloten met de Telegraph 
Construction and Maintenance Company, die bet 
werk in den loop van bet aanstaande jaar tot 
stand moet brengen voor 440.000 p. st. 

— S De opening van bet Suez-kanaal zal , 
volgens de verwachting van mannen van den 
llussisi'heu handel, groote voordeelen voor dezen 
afwerpen, en er worden voorbereidingen gemaakt 
om er ruimschoots partij van te trekken als van 
een middel tot gemeenschap met Indië en Mid-
ilen-Azie. De Stoom vaart-Maatschappij te. Odessa 
heeft, besloten eene geregelde lijn van stooinboo-
ten tusschen de zuidelijke havens van hel llijk 
en bet Oosten iu liet leven te r o e j i e n en een' 
gemachtigde naar Indië gezonden om statistische 
gegevens te verzamelen omtrent de hoeveelheid 
eu de. hoedanigheid van de handelsartikelen, die 
bet voordeelig zoude zijn Husland in te voeren. 
Ook zal er cene telegrafischs gemeenschap tus
schen de zuidelijke havens en Konstantinopel wor
den opgericht. 

— § Volgens de Scientific Review berekende 
een Fransch schrijver, dat er in het begin van 
1807 in de wereld 2814 lichttorens van meer o f 
minder belang bestonden, te weten 1785 op de 
kust van Europa, 074 op die vnn Amerika, 102 
in Azië, 100 in Australië en 93 iu Afrika. Wat 
Europa betreft, zijn de best verlichte kusten die 
van België; onmiddellijk daarna volgt Klankrijk. 
Daarna komen, in de orde , waarin hunne namen 
worden opgegeven: Holland. Engeland, Spanje , 
Pruisen , Italië , Zweden cn Noorwegen , Portu
gal , Denemarken , Oostenrijk , Turkije, Grieken
land en eindelijk Husland. Buiten Kuro|>a zijn 
de best verlichte kusten die van dc Vereenigde 
Staten, die één licht hebben voor elke twintig 
mijlen |.' Engelsche zeemijlen], terwijl de Itruzi-
liaanschc kust slechts één licht heeft voor elke 
zeven en tachtig mijlen. | En de Nederlandseh-
Indische Archipel, hoeveel.' vijf ol' zes op dui
zenden mijlen]. Van de in liet begin van 1807 
bestaande 2814 lichttorens, zijn er ongeveer 2300 
opgericht geworden sinds 1830, terwijl het ver
mogen van de vroeger gebouwde versterkt is ge
worden, 

— § De Brilsr/ie Council of the Society of 
Arts biedt zijne zilveren medaille aan voor het 
beste instrument, vast te hechten aan c e n huur
rijtuig om den vrachtprijs te bepalen tusschen 
den reiziger en den koetsier, Imtzij door den 
al'gelegden afstand aan te wijzen , hetzij op an
dere manier, welk instrument, tevens tot gemak 
van den eigenaar der vigilante en van den koet
sier , zal aaiitoouen , welke gezamenlijke afstand 
in den looji van den dag is afgelegd en welke 
som daarvoor is ontvangen. D e instrumenten 
moeten met volledige beschrijving aan bet ge
bouw der Society worden gezonden vóór primo 
Januari aanstaande. De inzenders kunnen, naar 
verkiezing, bun stuk onderteekenen o f bet met 
verzegelde brieven verzenden . die hunnen naam 
en hun adres vermelden. 

— ü Men zal zich herinneren, dat onlangs op den 
Er ie-spoor weg , even voorbij een dubbelspoor o f 
uitwijkplaats , eene botsing tusschen twee treinen 
plaats greep, waardoor verscheidene personen 
gedood werden. De machinist van den goederen

trein , Griffin , was namelijk in slaap gevallen , 
terwijl hij den in tegengestelde richting komen
den trein wachtte, was plotseling ontwaakt door 
het (luitje , dat de nadering aankondigde en had, 
zonder bevel, de reis voortgezet. Hij werd aan
geklaagd wegens manslag , maar de bevolking 
van Pennsylvania is om de eene of andere reden 
blind ingenomen met het bestuur van den Erie-
spoorweg, zoodat de jury hein spoedig vrijsprak. 
De rechter berispte de gezworenen streng en de 
pers schrijft lange artikelen , waarin hun de waar-
beid gezegd wordt. Maar dit proces heeft het 
vertrouwen op de veiligheid van de Amerikaan
sche spoorwegen (inzonderheid van de Krie-baan) 
nog meer doen dalen. 

— § Morandière heeft in de Ann. des ponts et 
chaussées dc ontleding dei kosten van den bo
venbouw der drie verschillende types van spoor
wegen in Klankrijk opgegeven : I 33000 fr. per 
K . II. of mij l ; II fr. 29000; III fr. 13480. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van den minis

ter van binnenl. zaken van den 5 d '° November 
18011 zijn, met ingang van 1 December 1809, 
1". bevorderd: tot opzichters van den waterstaat 
1"' kl .1. O J. Huysers, 2* kl . J. II. van Deur-
seu, 3 d r k l . A. J. Augustijn en J. G. Grutterink; 
2". na voorafgaand vergelijkend onderzoek, be
noemd tot opzichters van den waterstaat 4 a« k l . 
P. J. M . van der Ven en M . S. Lugten. 

— Uit het voorloopig verslag der ingediende 
begrooting vau uitgaven voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen, dienst 1870, blijkt o. a. het 
volgende: 

Bij de overweging in de afdeelingen werd de 
wensch uitgedrukt om, evenals in de laatste ja
ren , lij: ten te ontvangen van de verleende con
cession voor den aanleg van spoorwegen, van de 
nog aanhangige aanvragen voor zoodanige con
cessie eu van de concession, die sedert de laat
ste mededeeling vervallen zijn. Gaarne zag men 
die opgaven zoodanig ingericht, dat daaruit bleek, 
welke eischen bij iedere aanvrage het Departe
ment van Oorlog omtrent den aanleg van defen
siewerken heelt doen gelden. 

Bij de ontvangen mededeelingen wegens de aan
hangige concessievrageii wenscht men ook inzon
derheid bekend te worden gemaakt met de te
genwoordige zienswijze der Kegeering omtrent 
den spoorweg Arnhem—Nijmegen , waarvoor een 
Rijkssubsidie wordt verlangd. 

Olschoon, uu de aanleg van ons spoorwegnet 
zoover is gevorderd, klachten over daarbij plaats 
hebbende geldverspilling niet veel meer baten, 
meent men nog eenmaal in dit opzicht eene waar
schuwende stem te moeten doen hooien en op 
strenge spaarzaamheid bij hetgeen nog te doeu 
valt, te moeten aandringen. 

Tegenover de weelderigheid, die in 'talgemeen 
bij den aanleg der Staatsspoorwegen schijnt te 
hebben geheerscht, staat de verkeerde spaarzaam
heid over, die, gelijk reeds meermalen is aan
gemerkt, met opzicht tot dc stationsgebouwenis 
iu acht genomen. Men klaagt bij voortduring, 
dat de gebouwen der tusseheiistations ten platten 
lande te klein bevonden worden. 

Onder het publiek wordt nu en dan beweerd, 
dat er spoorwegbruggen zijn, die in hechtheid 
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te wenschen overlaten. Men noemt onder ande
ren als zoodanig bruggen tusschen Moppel en 
Leeuwarden. Hebben die geruchten eenigen grond? 

Het onderhoud der spoorweggebouwon laat, 
voor zoover dat onderhond ten laste der exploi
tatie-maatschappij komt, veel te wenschen over. 
De vervelooshcid dier gebouwen valt hier en daar 
zeer in het oog. 

Art. 11. Naar het oordeel van eenige leden 
is het verkeerd de uitgaaf voor de verbetering 
van de haven te Harlingen op deze begrooting 
te brengen. Men wilde de nuttigheid van het 
werk niet betwisten : maar het staat mei andere 
havenwerken op ééne lijn en behoort dus op de 
Staatsbegrooting te huis. Verscheidene andere 
leden dachten gunstiger over de zaak. De Hnr-
linger haven kan als complement van den Noor
derspoorweg worden beschouwd en is, vooral wan
neer die spoorweg zich aan het buitenland aan
sluit, voor het voeden daarvan onmisbaar; eene 
aansluiting, waarover men ;:ich hier niet verder 
uitliet, als reeds hij de overweging van hoofd
stuk 111 behandeld. 

Art. 15. Het enorm bedrag van dit artikel , 
waai bij ruim 4 millioen is uitgetrokken. eu niet 
minder de lange reeks van daarbij vermelde ha
ven, kanaal-, uitwaterings-, sluis- en oever-
verdedigingswerken, beeft zeer de aandacht ge
trokken. Men kan het vermoeden niet van zich 
weren , dat de Waterstaat ook hier te kwistig 
tc werk gaat. In zoover de werken wel met 
den spoorwegbouw' in verband staan, maar toch 
meer bijzondei ten bate van Zeeland strekken, 
zou het bijdragen van die zijde in de kosten niet 
onnatuurlijk geweest zijn. 

Art. 17 en 18. Men wenscht te weten, of 
de Minister thans reeds in de gelegenheid i s , 
nadere opgaven mede te deelen wegens de ver
moedelijke kosten der spoorwegverbindingen te 
Rotterdam en te Amsterdam, waaruit tevens blij
ken kan, welk deel dier werken uit de thans 
voorgedragen begrooting te bestrijden is. Zoover 
zich dit uit den toelichtenden staat laat nagaan, 
wordt voor hetgeen meer bepaald de Anisterdarn-
sche verbinding te noemen is, nog weinig of 
niets in rekening gebracht. 

— In de vergadering van den gemeenteraad 
van 9 dezer, werd behandeld de concessie-aan
vrage van den heer W. Vrol ik , om deze gemeente 
zonder eenige subsidie in 1873 van eene duinwa
terleiding te voorzien, onder beding dat hem de 
uitsluitende vergunning zou worden verleend voor 
de levering van gas aan de gemeente als aan par
ticulieren. 

De discussie was kort, maar eenstemmig. Naast 
de hulde, die men gaarne den heer Vrol.k toe
zwaaide voor de uitnemende wijze van toelich
ting en ontwikkeling van zijn voorstel, stond eene 
afkeuring van deze concessie-aanvrage van vel
schillende sprekers, en een stilzwijgen van het 
grootste gedeelte van den Hand , dat echter bij 
de stemming eene beduidende hetcekenis verkreeg. 
Erkende men, dat de voorwaarden der waterlei
ding zeer gunstig waren, de nadeelen van eene 
uitsluitende concessie-verleening, om gas te leve
ren, waren onoverkomelijk. 

Het preadvies van Burg. en Weth. , waarbij zij 
'8 Reads machtiging verzoeken, om den adressant 
te kennen te geven, dat hel gemeentebestuur, 
ofschoon zijne moeite en belangstelling in ieder 
opzicht waardeerende, geene vrijheid vindt om 
hem de verlangde concessie te vcrleenen, wordt 
dan ook met algemeene stemmen aangenomen. 

A r n h e m . In de afgeloopen maand hebben 
eenige druk bezochte samenkomsten van werklie
den plaats gehad. Door eene vriendelijke hand 
zijn wij in de gelegenheid gesteld van het pro
gramma kennis te nemen en wij ontleenen daar
aan het volgende. 

liet doel van deze vereeniging is steeds te 
trachten de werklieden, welke nog eenzelvig 
daarhenen dwalen, tot elkander te brengen, ten 
einde elkander betei te leeren kennen ; de bijzon
dere belangen van ieder vak en de algemeene 
belangen van iederen werkman te bespreken, 
opdat zijn toestand door hein zei ven beter zal 
worden begrepen: hem opmerkzaam te maken 
op de vele misbruiken, welke een nadeeligen 
invloed op zijn stand uitoefenen; door eendrach
tig samenwerken, langs alle gepaste en wettige 
wegen. op geoorloofde wijze, in den zoozeer vor-
aehterden stand der werklieden verbetering te 
brengen In een woord: alles aangrijpen wat 
tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, 
als ook eendracht en verbroedering aan te kwee-
ken en le bevorderen. 

De middelen, om tot dit doel te geraken, zijn: 

II. de aanwending van alles wat strekken kan 
tot veredeling en waardeering van het beroep, 
door de leden uitgeoefend. 

li. hel voeren van gedachtenwisseling over al 
gcmeeiie belangen in bijeenkomsten of vergade
ringen . 

c. het houden van voordrachten, om daardoor 
het gezellig verkeer te bevorderen. 

Leden der vereeniging zijn zij , die zich ver
binden eene contributie te betalen van 10 cents 
per maand, vnn welke betaling men echter bij 
ziekte of werkeloosheid kan worden vrijgesteld. 

Om lid te kunnen worden, moet men den leef
tijd van 18 jaren hebben bereikt en van goed 
zedelijk gedrag zijn. Slechts hij wordt als lid 
erkend, die na cene stemming twee derden der 
leden voor zijne toelating heeft verkregen. 

De vereeniging wordt beheerd door een pre
sident, vice-president, I'" en 2 , n secretaris, pen
ningmeester en assistent-penningmeester en van 
elk der in de vereeniging vertegenwoordigde vak
ken twee commissarissen. 

De vereeniging mag schenkingen en legaten 
aannemen, mits de daarbij gestelde voorwaarden 
niet iu strijd zijn met hare grondslagen. 

Zij , wien de bloei der vereeniging ter harte 
gaat en haar door vrijwillige bijdragen wenschei' 
te ondersteunen, kunnen zich als donateur doen 
inschrijven voor eene bijdrage van minstens vijf 
gulden per jaar. De helft der bijdrage te storten 
bij den aanvang, de andere helft iu den loop 
van liet jaar. 

De vereeniging kan nog geene vaste bepalin
gen maken , omtrent het gebruik, dat van de gel
den zal worden gemaakt, welke, na aftrek vnn 
administratie-, reis- en verblijfkosten, enz., 
zullen overblijven, liet voorloopig bestuur gaat 
echter nu reeds zwanger van het denkbeeld om, 
met medewerking van verschillende vereenigingen 
en weldenkendcn , een gebouw te slichten, waarin 
de werkman zijne bijeenkomsten zal runnen hou
den , zonder verplicht te zijn verteringen te ma
ken , zoodat hij, wanneer hij verstrooiing zoekt, 
deze steeds kostelocs zal kunnen vinden. Is 
eene dergelijke zaak eerst eenmaal gevestigd, 
dan kunnen daaraan nog vele nuttige zaken wor
den verbonden. 

Wij hopen en vertrouwen voor het gezond 
verstand van den Nederlandseheii werkman, dat 
deze vereeniging niet ontaarden zal in samen
spanningen tegen de patronen en werkstakingen; 
vvordl liet gemaakte programma goed opgevat en 
daaraan waardiglijk beantwoord , dan gaat de 
jonge vereeniging eene schoone toekomst te gemoet, 
maar wij vermeenen te moeten waarschuwen te
gen de nadeclige gevolgen , die eene verkeerde toe
passing of opvatting van den werkkring zou kun
nen voortbrengen. Dc geschiedenis der werksta
kingen in het buitenland is daar, om ons te be
wijzen, dal de werkman niet altijd bestand is te
gen de verleidelijke taai van eenigc ontevredenen, 
die meestal vreemd aan den ambachtstand zijn en 
alleen uitkomst en voordeel wachten van rustver
storingen. De geschiedenis leert ons, dat de ar
beiders bij gewelddadige werkstakingen veelal het 
onderspit delven, dat eenigen hunner als offer 
vallen voor hetgeen zij iu opgewonden toestand 
hebben gedaan en dat de bewerkers van al die 
onheilen zich meestal uit de voeten weten te 
maken. 

Ook voor de onberedeneerde verhooging van 
wei kloon, die hier en daar op voegzame wijze 
wordt verkregen, verheffen wij eene waarschu
wende slem. Wordt zulk eene verhooging ver
kregen zender dat de belangen der patronen 
daarbij geraadpleegd worden, dan is het natuur
lijk gevolg veelal vermindering van arbeid. Wij 
ontleenen aan de Engelsche dagbladen liet vol
gende tot staving van onze denkwijze. 

Een van de vele redenen, welke bijdragen tot 
de groote armoede, welke in het oosten van 
Londen heerscht, is liet stilstaan vau eene me
nigte selieeps-tiiiuiierwerven. De twee hoofdoor
zaken van den achteruitgang van dezen eens zoo 
bloeiendeii tak van nijverheid, zijn de hooge prijs 
van de arbeidsloonen in Londen , iu vergelijking 
met die in het Noorden, en het groote gebruik 
dat men thans van ijzer maakt in den bouw der 
schepen, daar in Glasgow de ijzeren pinten 13 sh. 
ü pence en de geklonken bouten 7 sh. (i pence 
per ton goedkooper te verkrijgen zijn dan iu 
Londen. 

De steenkool is in het .Noorden 10 sh. per ton 
goedkooper dan in Londen, doch daar men be
rekent, dat voor een schip van 1000 tonnen 
last slechts 300 tonnen steenkool gebruikt worden, 
maakt dit verschil van prijs niets uit. 

liet verbazende verschil in de werkloonen is 
echter de hoofdreden van de verlatenheid der 
werven aan den Theems. De Heer John Glover 
heeft een belangrijke tabel opgemaakt van de 
werkloonen der timmerlieden, smeden, stoomke
tel-makers, zeilenmakers, enz. enz. aan den 
Theems, de Wear en de Clyde. De prijs van 
een dagwerk van deze verschillende ambachten 
aan den Theems is 72 shillings, aan de Clyde 
58 shillings, (i pence en aan de Wear 55 shil
lings, 8 pence: zoodat de arbeidsloonen tc Lon
den 22.72 pCt. hooger zijn dan aan dc Clyde cn 
29.34 pCt. hooger dan aan de Wear. 

Dit verschil in prijs wordt nog grooter door 
dat men op dc scheepstimmerwerven in het Noo-
den veel bij het stuk werkt, hetgeen op den 
duur veel voordeeliger uitkomt. De hoer Glover 
toont overtuigend aan, dat Londen de mededin
ging mei het noorden best had kunnen volhou
den, indien de t trades-unions", die iu sommige 
opzichten veel goed gedaan hebben, in dit geval 
niet de zelfmooi clende dwaasheid begonnen had
den van de meesters te verhinderen de loonen 
in evenredigheid te brengen met de behoeften 
van liet oogenblik. De werklieden, die nu hon
ger lijden in het oosten van Londen, en dooi
de aalmoezen hunner medeburgers moeten onder
houden worden, hebben zeiven geheel en al schuld 
aan hun ongelukkigen toestand. Zij stelden eene 
zekere som vast, beneden welke de werkloonen 
nooit mochten dalen : voor minder dan I) sh. 0 p 
per dag verbonden zij zich nooit te zullen wer
ken. Zij hebben hun zin gekregen. Werksta
kingen na werkstakingen belettenden de meesters 
de loonen te verlagen ; nominaal zijn zij hoog 
gebleven , doch er is geen werk meer, de mees
ters zijn geruïneerd , en daar aan den Theems 
het aanbod zich niet wilde regelen naar de 
vraag en in liet noorden de beste werklieden 
zeer tevreden wnren met een dagloon van 4 sh. 
0 p. is een hoogst belangrijke tak van nijverheid 
te Londen gaan kwijnen en nu zoogoed als 
d.iod. De hoogere prijs, welke men in Londen 
moet betalen voor het ijzer, werd opgewogen 
door zulke groote voordeelen , dat als de werk
lieden niet. zoo koppig wnren geweest, cn in 
hunne onwetendheid niet rechtstreeks hun ongeluk 
te gemoet waren gegaan, Londen waarschijnlijk 
nog hel middelpunt van den Britscheii scheeps
bouw zoo zijn. Londen is het middelpunt van 
den binnen- eu liuiteiilaiidsclieii handel , de ka
pitalisten vinden aldaar liun uitgangspunt, en 
de vreemde gouvernementen, die ijzeren schepen 
noodig hadden, zonden hunne orders aanvanke
lijk altijd naar Londen, en kwamen eerst lang
zamerhand tot de overtuiging , dat zij evengoed 
werk voor veel minder geld in bet Noorden kon
den verkrijgen. 

De Theems is eene van de schoonste rivieren 
der wereld voor de scheepvaart, van het oogen
blik dat de kiel van het schip gelegd wordt, 
totdat liet voor afbraak verkocht wordt. De 
rivier is wijd , diep en heeft een langzaam ver
val van getij, dat onwaardeerbaar is. De scheeps
timmerlieden en smeden te Londen beginnen 
thans hunne dwaasheid te erkennen en in te 
zien, dat zij niet iu staat zijn dc loonen tc 
dwingen; zij zouden evengoed den invloed van 
hunne machtige rivier kunnen gebieden op hun 
bevel terug te keeren , dan de eb en vloed der 
werkloonen te verhinderen zich af te wisselen. 

Z w o l l e , 10 November. Gisteren hield de 
afdeeling Zwolle der Vereeniging ter bevordering 
van fabriek- en haiidwerks-nijverheid hare eerste 
wintervergadering voor het tijdvak 1809/70. Hoe
wel die bijeenkomst hoofdzakelijk gewijd was, 1 "aan 
het bespreken en regelen van verschillende za
ken meer vnu liuishoudelijkeii aard, en 2" aan 
het uitbrengen van het verslag door den afge
vaardigde ter 18° algemeene vergadering en door 
deu geleider van ecu 30tal Zvvolsche werklie
den ter bezichtiging van de dit jaar te Amsterdam 
gehouden internationale tentoonstelling, gelooft 
men evenwel niet onvermeld te mogen laten, dat 
daarin tevens aan 9 we klieden de hun door de 
algemeene vergadering toegekende vereerende ge
tuigschriften wegens langdurige trouwe dienst 
werden uitgereikt, terwijl aan een werkman, A . 
v. L'iien genaamd en gedurende 34 achtereenvol
gende jaren werkzaam bij de firma G. Meul-
mau en Zn , koperslagers alhier, door den Voor
zitter een fraai zilveren horloge niet dito ket
ting werd ter hnnd gi steld als een geschenk 
van zijne patroons, die deze bijzondere gelegen
heid aangrepen, om hein een bewijs te geven vun 
hunne hooge Ingenomenheid met zijn gedrag cn 
hoogschatting zijner kundigheden. 

Voorzeker een navolgenswaardig voorbeeld voor 
vele werkbazen, fabrikanten en andere chefs, en 
een prikkel voor den werkman, om le trachten 
door kunde cn zedelijkheid uit te munten, om 
zich zulk eene onderscheiding waardig te mnken. 

— Men leest iu de Nieuwe flotterdamselie 
Courant van 8 dezer het navolgende bericht: 

G o u d a , li November. Sedert eenige dagen 
is alhier het «nieuwe" slation, ol' liever hel. sta
tion , want het vorige hok, waai in de. passagiers 
geborgen werden , mocht een dei-gelijken naam 
niet dragen, van den Ryn-spoorweg geopend. 

Ofschoon het verbazingwekkend mag genoemd 
worden , is het echter zeer problematiek of de 
opening van dat nieuwe station voor het reizend 
publiek wel voordeelig en vooral aangenaam is: 
want reeds dc enkele dagen gedurende welke 
liet station in gebruik is, zijn voldoende geweest 
om te bewijzen met hoeveel zorg de Rijn-spoor-
weg-maatschappij hare passagiers behandelt. Niel 
alleen toch dat hel station zeven a achl minuten 
van den weg afligt, en de weg, welke naar het 
station voert en welke het eigendom is van de 
Rijn-spoorweg-maatschappij, geheel onbestraat is, 
maar hij is zóó drassig, dat de voetgangers tot 
de enkels in de medder zakken, en de rijtuig
verhuurders hunne vigilantes daarheen steeds met 
twee paarden moeien bespannen , hetgeen inder
daad niet zeer aangenaam is voor ben, wie het 
niet onverschillig is of zij een heeleu of een 
halven gulden uitgeven. En bleef' het nog maar 
daarbij, maar zelfs geen licht wordt er gezien, 
waarvan dan ook reeds het gevolg is geweest, 
dal jongstleden Vrijdag een bejaard , zeer geacht 
ingezetene dezer gemeente, 's avonds ongeveer 
ten acht ure uit Amsterdam te huis komende, 
door de duisternis misleid , in eene zoo onzachte 
aanraking kwam met iemand, die naar het station 
g ing , dat hij achterover in de modder geworpen 
werd en, na zijn bril en parapluie verloren te 
hebben, eindelijk met groote moeite een herbergje, 
dat in de nabyheid gelegen is , bereikte en door 
de aldaar aanwezige personen geholpen en naar 
huis is gebracht. De val van bedoelden persoon 
is dan ook van dien aard geweest, dat hij onder 
heelkundige behandeling is gekomen. Voorwaar 
eene dure reis naar Amsterdam ! Dank zij de 
zorgen van de Ned. IJijn-spoorweg-maatseliappij 
voor hare passagiers ! En wat zal nu het einde 
zijn.' vraagt men elkaar bier ter stede. .Met ze
kerheid kan hierop uiet geantwoord worden. 
Blaar al bestaat er dan ook geen rechtsmiddel , 
waarmede het publiek de Maatschappij kan nood
zaken een hehooi lijken weg te leggen van het 
station naar de stad — het middel van open
baarmaking van de wijze waarop de Maatschappij 
handelt, blijft over; en het is te hopen dat dii 
middel eindelijk doel zal treilen. 

M a a s s l u i s , 10 November. In de gemeente
raadszitting van heden is tot hoofdopzichter van 
de gemeentewerken benoemd, de heer .1 Vrij
hof!' te Heerjansdam. 

MAATSCHAPPIJ TUT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G L E I D E N . 

De Afdeeling Leiden hield den 29 September 
1.1, de eerste dc r reeks maandelijksche vergade
ringen in 1 8 6 7 , „ . 

Tegenwoordig waren 29 leden. 
De Voorzitter, de heer J. W. Schaap, opende 

de vergadering met een welkomstgroet en een 
woord van opwekking tot de leden. 

De notulen der vorige vergadering gelezen en 
goedgekeurd zijnde, neemt de Voorzitter het 
woord , deelt de ontvaiigsi mede van eenige 
stukken betrekkelijk de oprichting ecuer kunst-
Academie en hetgeen daartoe aanleiding heeft 
gegeven, n. I. het plan der Hooge regeering 
tot opheffing der Bouwkundige school aan de Aca
demie van Beeldende kunsten en leest voor het
geen daarover door den Heer Leliman in De 
Opmerker is geschreven: voorts het adres van 
het hoofdbestuur der Maatschappij en dat van dc 
Raad van Bestuur der Polytechnische school aan 
den Minister van Biniienlandsche Zakeu, eu gal' 
de Voorzitter bij elk daarvan die toelichtingen; 
welke tot goed verstand der zaak noodig waren. 

Eindelijk wordt voorgelezen eeu brief van den 
heer Metzelaar over hetzelfde onderwerp eu nu 
eenige discussiën wordt besloten, geene Commissie, 
maar een adres van adhaesie aan de vertegen
woordigers van ons district te zenden en neemt 
het bestuur op zich een concept op le stellen. 

Na uitvoerige mededeeling van hetgeen daar

toe aanleiding heeft gegeven, deelt de Voorzitter 
mede eene missive van het hoofdbestuur der 
Maatschappij tol het benoemen van eene sub-com
missie van reductie voor de Bouwkundige Bij
dragen, en wordt het voorstel, om zich in begin
sel met. het benoemen van eene sub-commissie te 
vereenigen, aangenomen. 

Na het balloteeren van 2 nieuwe leden en de 
mededeeling, dal eeu thans geamoveerde en eeu 
iiujj bestaande oude gevel waren opgemeten en 
in teekening werden gebracht, deelde de voorzitter 
nog mede, dat het bestuur plan had een voorstel te 
doen tot het houden van een wekelijksche lees-
avond, waarna de vergadering werd gesloten. 

A F D E E L I N G Z W O L L E . 

Vergadering nan 24 September 1809. Deze 
bijeenkomst . welke als eerste van de win
tervergaderingen door den Voorzitter met een 
welkomstgroet werd geopend, was hoofdzakelijk 
gewijd aan liet regelen van eenige huishoudelijke 
zaken. Bovendien bracht de Voorzitter rapport 
uit van het vei handelde ter algemeene vergade
ring en vestigde de aandacht der leden op de 
voorwerpen, vervaardigd van Betons-Coignet uit 
de fabriek v;m Joseph Lefebvre en C". , te Ant
werpen , waarvan hij een modelboek ter tafel 
bracht. 

Vergadering van 'i November. Na lezing en 
goedkeuring der notulen wordt aan de orde ge
steld cene missive dei- Afdeeling Amsterdam, 
daarbij verzoekende dat de Afdeeling Zwolle nog
maals bij de afgevaardigden van de 8* Kamer der 
Staten-Generaal vnn ons district aandringe tot 
wijziging der thans weder aangebodene wet op 
het onderwijs in de Beeldende Kunsten voor zoo-
ven e de Bouwkunst betreft, waaromtrent wordt 
besloten , dat eene persoonlijke tusschenkomst van 
de afdeeling bij de afgevaardigden na het reeds 
vroeger daarin verrichtte minder wenschelijk 
wordt geacht, doch om per missive aan het be
stuur der Maatschappij kennis te geven ol' liever 
te herhalen, dat de afdeeling Zwolle de denk
beelden van die van Amsterdam volkomen deelt 
en aandringt op het nemen van al zulke maat
regelen , door het Hoofdbestuur met of zonder 
hulp der afdeelingen te nemen als welke kunnen 
strekken ter bereiking van het door ons voorge
stelde doel. 

liet nemen vau een besluit omtrent de missive 
van het Be-tuur der Maatschappij tot het benoe
men eener commissie van redactie voor liet leve
ren van verhandelingen enz. in de Bijdragen der 
Maatschappij, wordt verdaagd tot eene volgende 
vergadering. 

Aangenomen het voorstel van eenige leden om 
de gewone vergaderingen voortaan om de 14 
dagen in plaats van om de maand te houden. 

Van de Betons-Coignet heeft bet Bestuur eeu 
paar Consoles ontboeien , die niet belangstelling 
bezichtigd, onderzocht en onderling verloot wor
den , onder voorwaarde, dat de trekker die voor
werpen verder beproevs en van zijne bevinding 
te zijnen tijd rapport iiitbrenge. 

Vervolgens levert de Voorzitter eene bijdrage 
over liet tegenwoordig zooveel besproken wor
dend scheepsvaart-kanaal door de landengte van 
Suez, waai van hij in de eerste plaats het terrein, 
verder de reeds vroeger geheel, gedeeltelijk ol' 
in het geheel niet uitgevaardigde pluimen en ein
delijk bel tegenwoordig gegraven kanaal beschrijft, 
alles toegelicht mei kaarteu, profileu, teekenin
gen , enz. 

Om het vergevorderde uur is men genoodzaakt 
de vergadering le sluiten , hoewel vele leden 
gaarne eene nog uitgebreider voordracht hadden 
gewenscht en het verlangen te kennen gaven dat 
de Voorzitter hun het vervolg niet mocht ont
houden. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

Vergadering in liet lokaal fliligentia le 's-Hage, 
op) Dinsdag 9 November 1860. 

Door afwezigheid van den president, en on
gesteldheid van den vice-president en secretaris 
werden de lunchen door de bestuursleden Staring 
en Caland waargenomen. 

Na goedkeuring der notulen eu onderhoudende 
lectuur der ontvangen giften, reeds in druk tor 
kennis der leden gebracht, bood de waarnemende 
president der vergadering een portret aau vuu 
wijlen Dr. G. Simons, medeoprichter van het 
Instituut, naar eeu klein kaartje op groote schaal 
gepliotogrnpheerd: bij monde vnn liet lid Boele 

werd den heer Staring daarvoor dank gebracht. 
Na deze mededeeling sprak het honorair lid, de 

heer .1. R. Delprat. «over den schok der golven", naar 
aanleiding van het vroeger verhandelde hieromtrent 
door het bestuurslid Cohen Stuart. Spreker was na 
lezing daarvan meer met dat lid verzoend, al
hoewel hij steeds bleef constateeren, dat het ont
wikkelde werktuig, bij welke spanning der veer 
ook , steeds dienen kou om de werking van den 
golfslag, of den arbeid door den golfslag op de 
plant overgebracht, aan te wijzen, die steeds hij 
standvastigen tegenstand der veer gelijk zou zijn 
aan het produet van dien tegenstand met den af-
gelegden weg of teruggang der plaat.- die ar
beid moest dan in kilogrammeters worden uit
gedrukt. 

Spreker deed nu tevens nog mededeeling van 
een dergelijk onderwerp, behandeld in deAnnn-
les des Ponts et Chaussóes, waarin gesproken werd 
over de verbrijzeling van een steenen baak in 
den vorm van een afgeknotten kegel , bijna ci
linder , volgens den schrijver door de kracht van 
slrooniend water. De heer Delprat meende ech
ter, dat die verbrijzeling niet aan een doorloo
penden waterstroom, doch aan eene plotselinge 
werking van den golfslag moest worden toege
schreven, terwijl hij tevens dergelijke lichamen 
van meer veerkrachtige materialen, bijv. van ijzer 
in plaats van steen geconstrueerd zou wenschen, 
waardoor een dergelijk ongeluk hoogst waarschijn
lijk zou zijn verhoed. 

liet raadslid Stuart was het met spreker nog 
niet eens, stemde wel toe, dat de arbeid van den 
golfslag alzoo kon gemeten worden, doch dat 
het bedrug van dien arbeid steeds afhankelijk 
was van den toestel zelf, dat is van de stram
heid der veer en de massa der achteruit bewo
gen plaat. Terwijl nu beide heeren tijdens de 
pauze hierover nog van gedachten hadden gewis
seld, verklaarde de heer Delprat het lid Stuart 
toe te stemmen , dat de massa der plaat ook in 
rekening moest, worden gebracht. Met kracht 
drong men er nu op aan, proeven te nemen, ten 
einde de ontwikkelde theorieën door de practük 
tot volle klaarheid te brengen. 

Alsnu werd mededeeling gedaan van de inge
komen stukken der leden: 

.1. J. van Kerkwijk, over den Fransch-Trans-At-
bintisclieii kabel met toelichting in teekening. 

H. van der Werf , betreffende de metaalverf 
van Claassen en 

F. C. van der Sten-, waarnemingen aan den 
Helder gedurende de maand September 1869, i n 
gezonden door den hoofdingenieur van den Wa
terstaat iu Noord Holland. 

Het raadslid Cohen Stuart gaf cene verklaring 
vau het stuk „beschrijving van het alloopen van 
schepen niet op de kiel door den heer B. J. Tide-
man, hoofdingenieur der Marine. 

Spreker lichtte met een paar liguren op het 
bord de constructie van het hellend vlak met 
aanbooren toe en sprak daarbij des schrijvers 
wensch uit , om den hellingslioek zoo klein mo
gelijk te maken, ten einde zonder gevaar van 
stilstand in weinige oogenblikken het schip te 
doen afloopen ; de groote vraag van genoemden 
hoofdingenieur was „de juiste formule aan te 
geven voor den wrijvings coefficient, den leden 
aansporende hierover vooral eens hunne gedachten 
te doen gaan ; de heer Stuart erkende het gewicht 
dier vraag en toonde niet eene globale becijfering, 
de grootte der wrijving aan, door een schip, 
van slechts een betrekkelijk klein gewicht, met 
snelheid langs een hellend vlak bewogen, voort
gebracht. 

liet lid Boele, voor het grootste deel bei-halende 
wat reeds door den vorigen spreker was gezegd, 
hoopte natuurlijk, dal hierover licht zou worden 
verspreid; hij meende dat de helling afhing van 
de zwaarte van het schip en constateerde, dat die 
nooit meer dan eeu duim op den voet genomen 
werd, terwijl hij wel eens had bijgewoond, dat 
een schip den bouwmeester ontliep en soms ook 
niet loopen wilde trots alle pogingen van des
kundigen. 

Ten slotte gal' het lid Mouthaan nog in teeke
ning en naturu ter bezichtiging een ijzeren dwars
ligger , Ier zones, voor spoorwegen, waarmede, 
door proeven op deu llolluudsclien spoorweg ge
nomen, de beste resultaten verkregen waren; dc 
verbinding der spool Staven op de leggers was 
hoogst eenvoudig , doeltreffend en min kostbaar. 

De vraag van het bestuurslid Fijnje, of deze 
leggers, gebogen volgens den omtrek van een 
cirkel met 18 ellen tut straal , naar de helling 
der spoorstaven, ook bij bochten in de lijn waren 
toegepast, werd ontkennend beantwoord; echter 
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zag <1P spreker er geen bezwaar in. ook hij eene 
eventnëele behoefte, daarvan gebruik te maken 

Nadat nog verschillende leden zich in deze dis
cussie hadden gemengd . de ontvangen gillen 
waren bezichtigd, den lof over het jaarboekje 
was uitgesproken nis ook den dank daarvoor aan 
de commissie van redactie gebracht en de nieuw 
voorgestelde leden waren geballoteerd en eange-
nomeu . sloot de waarnemende president ten 2 
ure de niet zeer talrijk bezochte vergadering. 

gulden , na gemeld tijdstip ver-

S m a l l e spoo rwegen v o o r e i l anden . H o 
redactie van The Engineer (22 Oct.) veroordeelt 
het sterk , dat men op Tasmania of Van Diemens-
land voortgaat met spoorwegen aan te leggen . 
die 5 voet 3 duim breed zijn (gelijk iu Ierland .) 
in plaats van 3 voet 0 duim. Hij becijfert , dat 
de te verlichten arbeid of trekkracht op de laat
ste baan bij eene helling van J , nauwhjks iels 
meer zoude zijn dan die op de eerste hij eene 
helling van J 1 , . Zij blijft, in weerwil van on-
dervondene tegenspraak . volhouden , dat men , 
door hare zienswijze te volgen , 2800 p. st. per 
Engelsche mijl zou hebben bespaard, onafhanke
lijk van onteigening en aankoop van rollend ma
terieel. 

Zij wijst verder op besparing van brandstof, 
van vervoerkosten en voorspelt den ondergang 
van de banen op Van Diemens-Eiland. 

Ook in Heusinger von Waldegg's Handbuch 
für specielle Eisehbahn-Technik, in aDe Opmer
ker" aangekondigd en dezer dagen aanbevolen 
in het «Tijdschrift" van ons Instituut van Inge
nieurs door Prof. Henkei , worden de smalle 
spoorbanen aangeprezen voor eilanden. Maar in 
den Oost-Indischen Archipel blijft men Oostindisch 
doof. En er zijn geen erger dooven dan die niet 
hooren willen. § 

Correspondentie. 

Advertentiën. 

betaling van 
krijgbaat' is. 

De aanwijzing in loco 
Maandag, den 0 Deceiul 
ten '12 ure. 

Breda, den II November 1809. 
De Directeur voornoemd , 

V A N DER V E N . 

De beschrijving van den bouw en bet in lood
rechten stand brengen van een schoorsteen te 
Kannen zal in een volgend nommer worden op
genomen. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

O E R 

V E S T I N G B R E D A . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant maakt bekend, dat 
op Woensdag den 8 December 1809, des mid
dags ten twaalf ure , in het lokaal het Hof van 
Holland te Breda, al of' niet in tegenwoordig
heid van hem Directeur, door den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen te Breda, hij en
kele inschrijving en onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring zal worden 

Aanbesteed: 
H e t S L E C H T E N v a n de G i n n e k e n -

p o o r t , de c o u r t i n e de N o o r d -
C h a s s é , he t b a s t i o n de N o o r d , 
een gedeelte v a n het bas t ion 
C h a s s é , he t r a v e l i j n G r e v e , de 
con t regarde R o h a n en een gedeelte 
der voor l iggende b u i t e n w e r k e n 
te B R E D A . 

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, oniniddelijk iu eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den I8J™ No
vember a. s. ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur en aan de kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
's Hcrlogcnbosch en Breda; aan welk laatstge
meld kantoor liet bestek met de teekening tegen 

zal gedaan worden op 
ir 1809. des middags 

Openbare Aanbesteding. 
(onder nadere goedkeuring.) 

op Woensdag den l B , * n December 1869, des mid
dags ten 12 ure, door Kerkvoogden van de Ge
meente der Hervormden te Rozenburg, tot het 

geheel A f b r e k e n en weder N i e u w 
O p b o u w e n der 

PREDIKANTSWONING 
ALDAAR. 
de Teekeningen liggen 

(hij de kerk) ter inzag 
.Ie 
en 

Het Bestek en 
Kerkeraadskamer 
overname. 

De Bestekken zijn afzonderlijk tegen betaling' 
van / I.— verkrijgbaar bij den Onderwijzer al
daar, alsmede bij Js. VISSER, Bouwkundige te 
Rotterdam, bij wien tevens nadere inlichtingen 
tc bekomen zijn. 

De aanwijzing in loco zal door genoemden 
Bouwkundige worden gegeven op Zaturdag den 
27«t'-n November a. s., des voorniiddags ten 11 ure. 

Kerkvoogden voornoemd. 
.1. 0. VAN DORSSER, ('resident. 
A. BARENDREGT K. Zn., Secretaris. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
R O D E N H U I S & C . 

te ARNHEM. 
Z i n k e n L e t t e r s , gegoten cn gedreven . Z i n 

k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist, 
D a k r a m e n . C o n s o l e s , F a l b a l a ' s , B a l u s t e r s , 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n en Graf-
teekens, l o ë s , P a a r d e n k o p p e n en verder 
alle soort en van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gegolfd Z i n k voor V e r a n d a h ' s in alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n met of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in alle soorten. 

1ETW1TER Ï E n W A R K S -
(MIDDELBARE DRUKKING) 

van A H L & P O E N S G E t f te Düsseldorf, 
voor Woonhuizen, Kerken, Scholen, Ziekenhui
zen, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Schouwburgen, Beurzen en Bankgebouwen , Broei
kasten, enz. enz. met G A R A N T I E . 

P Ö R T U N D C E M E N T 
van de Heeren DIJCKERIIOFF & ZONEN te 
Bte&rte»; H O U T E N P A R Q U E T V L O E R E N 
van de Heeren JOS. STELNBACH & C". te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren V1LLEROY & BOSCH te Mettlach 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 Fabrie
ken, is steeds fe bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent do portland cement het 
attest voorkomende in de nominees 37 eu 
38 van 1809. 

Wed. J. W. W O L F F & ZONEN' 
Botterdam, Oppert wijk 6, N " . 4, 

het 4de huis van dc Groote Kerk af. 
O l l . V \ M K V J ' K X vnn U I I'S cn l ' O H T -

L A W » C E W K M T voor P L A F O N D S , G E V E L S , 

L I J S T E N , enz. 

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

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , D E G E N I E , I I K N A A N L E G , 

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

Oe Stoomfabrijk van Architectonische 
Zinkwerken, Brandspuiten, Draad

nagels etc. etc, 
gedreven door 

.1. II, P0THMANN en II. J . GERRITZEN, alhier . 

Recommandeert haar fabrikaat: alle orders 
worden met den moesten spoed uitgevoerd. — 
Specialiteiten voor B r a n d s p u i t e n e n B i e r b r o u 
w e r i j e n , alsmede R a a m r o e d e n , B a l u s t r e s , 
Conso les en Z i n k e n le t ters voor Brmaschilden 
in alle afmetingen zijn meestal op magazijn ge
reed. G e t r o k k e n l i j s ten voor kagchels van 
i jzer , kope r of' z i n k levert zij gepolijst, ciseleerd 
of glanzend zwart gebrand, volgens op te geven 
maat, vierkant in elkander gezet met scherpe 
hoeken en op verlangen in losse stukken. 

Door IS. AN. NIJHOFF & Zoon, te Arnhem, 
is aan de Inteekenaren verzonden de 3 ' ' alleve
ring van : 

E U G E N . G U G E L , Hoogleeraar voor de 
Bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft, 

Gesch i eden i s v a n de B o u w s t i j l e n i n de 
hoofd t i jdperken der A r c h i t e c t u u r . Met 500 
in den tekst gedrukte Figuren. 

Prijs compleet / '15. 

Deze allevering bevat eene der groote Staal
gravures, die het werk zullen versieren. 

Zie omtrent dit belangrijk werk de recensiën 
in cle Gids van November 1809, de Sedert. Spec
tator van 3 .lulij, het Vaderland van 9 Augustus 
en de Opmerker van 28 Augustus. 

Bij IS. AN. NIJHOFF & ZOON, te Arnhem , 
is verschenen : 

F . B E C K E R , V o o r s c h r i f t e n v o o r de be
d i e n i n g e n het o n d e r h o u d v a n S t o o m m a 
ch ines en S t o o m k e t e l s , t e n d iens te v a n 
e igenaren v a n S t o o m w e r k t u i g e n , M a c h i 
n i s t en en S tokers . 

Prijs ƒ0.50. 
Deze voorschriften, gedrukt in den vorm cener 

tabel, zijn bestemd om in de machinekamer te 
worden opgehangen, tot dagelijksch gebruik vau 
Machinist cn Stoker. 

Hij P. K. BRAAT te Dordrecht, is verschenen : 

M O D E L B O E K 
D E R 

FABRIEK van LOOD- en ZINKWERKEN 
V A N 

F. W. BRAAT, te Delft. 
Prijs ƒ 3 . 0 0 . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T ZES J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij U Kil.»". II. P O T . te Elshout a/d. Kinderdijk 
bij wie reedn ó O O roeden gemaakt zijn van verschil lende lengten 

tot l O a Amst. vt. 

en tevens eene menigte attesten tc bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen nebben. 

Uitgegeven tc Arnhem bij 1). A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . VAN BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER WIEL 

B IJ V O E G S E L 
B E H O O R E N D E BtJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 13 November 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag, 16 Nov. 
Amsterdam, ten 12 ure, op het raadhuis: 

het leveren van zand voor de bestratings werken 
der gemeente gedurende het jaar 1870. 

Eindhoven, ten 12 ure, op het raadhuis : de 
levering van 83,000 straatkeien. 

Dinsdag, 16 Nov. 
's-Hertogenbosoh. ten 10'., ure, aan het 

prov. bestuur: het onderhouden der rijks haven
en rivierwerken aan den Moerdijk en de Nood
haven in de provincie Noordbrabant, gedurende 
de jaren 1870, 1871 en 1872, 

Delft, ten 12 u re , in de Houttuinen: de 
levering van lood in staven, ten behoeve van 
de artillerie stapel- en constructie-magazijnen. 

's-Hage, ten 1 ure, aan het hoofdbureau 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen: de levering van verfwaren, en meerdere 
verbruiksartikeien. 

Woensdag, 17 Nov. 
Culemborg , op het raadhuis: de levering 

van ruim 3000 goed getakte en gewortelde Mei
beuken , die na de planting 1.25 meter hoog 
zijn. 

Mijdrecht, ten 11 ure, in het gemeente
huis , door dijkgraaf en hoogheemraden van het 
grootwaterschap de Ronde Veenen: het onder
houd van eenige molens, sluizen, bruggen en 
andere werken van het grootwaterschap, voor 
den tijd van zes en een half' jaar. 

Vri jdag , 19 Nov. 
Zwolle , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan de verspreide 
landsbruggen in de provincie Overijsel , gedu
rende de jaren 1870, 1871 en 1872, in drie 
perceelen. 

Zaterdag, 20 Nov 
Sliedrecht, bij A. Bos: het bouwen cener 

boerenwoning en schuur. 
Utrecht, ten 2 ure, aan het prov. be

stuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen aan de gebouwen, enz. , 
van 's rijks veeartsenijschool te Utrecht, van af 
1 Januari tot 31 December 1870. 

Utrecht, ten 2 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van een gedeelte van den Holl. 
Usel en de daartoe behoorende rijks-waterstaats
werken , gedurende het jaar 1870. 

Utrecht , ten 2 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhoud van de schipbrug, liggende over 
de rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen, 
met de beide veerhuizen , de Noodhaven , enz. , 
ingaande 1 Januari 1870 en eindigende 31 De
cember 1872. 

Dinsdag, 23 Nov. 
Oldetrljne, (Friesland), bij T. A. ter Velde: 

het ameveeren der oude kerk en het bouwen van 
eene nieuwe kerk en toren aldaar. 

Donderdag . 25 Nov. 
's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 

binnenl. zaken • hel maken vau gebouwen en 
eenige andere werken voor liet hoofdmagazijn cn 
de centrale: werkplaats te Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen . werkplaats voor loco
motieven, enz. 

's-Hage. ten 13 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het leggen van spoorbanen en 
wissels en het maken van eenige gebouwen en 
inrichtingen te Tilburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie 
van binnenl zaken : het voltooien vau het ge
deelte van den spoorweg van Utrecht naar Box
tel , van den Zuider Maasdijk bij Crevecoeur tot 
den Zuider Diezcdijk bij 's-Bosch. 

Vri jdag , 26 Nov. 
Zwolle , teu 12 ure , aan het prov. bestuur: 

het onderhoud vau de rivier de Vecht, tusschen 
het Ligtmiskanaal en de Nieuwe Vecht van 1 
Januari 1870 tot .'SI December 1872. 

Woensdag, 1 Dec. 
Rozenburg , ten 12 ure , door Kerkvoogden 

van Gemeente der Hervormden: het geheel af
breken en weder nieuw opbouwen der predikants-
woning aldaar. 

Woensdag, 8 Deo. 
Moordrecht , ten 12 ure, iu het Post

huis : l o . het reconstrueeren der beide gebouwen 
van de bestaande vijzel- en stoomgemalen, onder 
Nieuwerkerk a/d IJsel, tot stoomgemalen met 
schepradoren ; 2o. het leveren , enz., van twee 
stoomgemalen met ketels, schepraderen, en ver
der toehooren. 

Donderdag , 9 Deo. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken, leveren en stellen 
van den ijzeren bovenbouw van eene draaibrug 
over het kanaal door Walcheren, bjj VVest-.Souburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het inaken van de verlenging dei-
bestaande rcmmingwei'kcn, ter wederzijde van 
de draaibrug over de Dieze, nabij 's-Bosch. 

Afloop van aanbestedingen. 

Kampen, 27 Oct.: dc levering van 15450 
stuks kubiek veumig bekakte Belgische graniet-, 
straat- en verbandsteenen ; minste inschrijver 
waz de heer T, I. Smits .Izn, te Dordrecht, voor 
f 2282,63». 

's-Hertogenbosch, 29 Oct.: lo . Int onder
houden en herstellen van de werken bij den 
Baardwijkselien Overlaat en van de rijkssluis in 
de oostelijke Vaartkade van Waalwijk; minste 
inschrijver was de heer A. de Kort , te Baard
wijk , voor / 2249. 

2o. het herstellen en onderhouden gedu
rende 1870 vau dc rijks-rivierwerken langs 
de oevers van de Boven-Maas, van liet kanaal 
van St. Andries tot Woudrichem, in twee 
perceelen; minste inschrijvers waren: voor het 
lste perceel de heer II. G. Huijskes , te Hedel, 
voor ƒ 5253 en voor het 2de perceel dezelfde 
voor /' 6760. 

3o. liet loggen der somersluiting in den 
Baai du ijkse.hen Overlaat, en in het najaar weder 
opruimen daarvan ; minste inschrijver was de heer 
II. .1. Dekkers, te Baardwijk, voor f 2747. 

4o. liet onderhouden van de gebouwen van 
's Rijks hoogere-burgerschool te 's-Hertogenbosch; 
minste inschrijver was de heer C. van Mierlo, 
te 's-Hertogenbosch, voor ƒ 569. 

Zwolle , 29 Oct. : het leveren en stellen van 
eenige kasten in de lokalen van het provinciaal 
gouvernementsgebouw te Zwolle; minste inschrij
ver was de heer F . J . Schoemaker, te Zwolle, voor 
/ II. ' til. 

S l i d c l e l b u r g , 2 Nov : liet leggen van 4000 
vierk. meters wintermat op den westelijken Slijk-
vanger op de Rijksschorren nabij den polder de 
Kleine Stolle, in den Brakman, met het onder
houd van dien Slijkvanger en van de heide 
Slijkvangers ten oosten van genoemden polder 
gelegen ; ingekomen 3 biljetten , als van de H H . : 

C. van Asperen, te Philippine!, voor ƒ 670. 
VV. Nieuwelink , « Hoek , » i> 029. 
t'. Kieleman, « S lu isk i l , t « 600. 
Stavenisse, 2 Nov.: het amovecren der 

oude- en het bouwen eener nieuwe pastorie met 
consistorie; minste inschrijver was de heer G .C . 
van Saarloos , te Dinteloord , voor /' 5850. 

Goes , 3 Nov.: eenige buitengewone verdedi
gingswerken, ter voorziening der oever-afschui
ving van 22 September 1809, tusschen de peil
raaien No- 32 en 37, bestaande in het leveren 
eu plaatsen van een rijs-ziukstuk , lang 80 en 
breed 24 ellen, van één rijs-kraagstuk, lang 100 
en breed 25 ellen, en wijders tot zinking en be-
storting daarop te leveren eu te lossen 331,5 
kub. ellen vletgrond, 660 lasten gewone V i l -
voordsclien steen, 420 lasten afval van idem, 480 
lasten gewone Doornikschen steen en 480 lasten 
afval van idem; minste: inschrijver was de heer 
W . Speelman, lc Burght, voor /' 21.450. 

A m s t e r d a m , 8 Nov.: het verbreeden cn uit
diepen van de haven en het kanaal van Bever
wijk , voor rekening der gemeente Beverwijk en 
ele Amsterdamsche Kanaalmaatschappij; ingekomen 
5 biljetten , als van de H H . : 

Lansen 
II. It. Bennik 
J. Schalk, 
.1. Slebe, 
S. Kalis Hzn. 

' s -Hage , 

te Zijpe, 
» Vreeswijk, 
» Buiksloot, 
» Haarlem, 
- Sliedrecht, 

Nov..- de uitvoerin 

voor /' 38,000. 
» » 32,500. 
» » 24,975. 
» » 20,050. 
» » 18,465. 

van de ver
eischte vernieuwingen en herstellingen aan de 
werken . behoorende tot het veer van Qelkenes 
op Schoonhoven, onder de gemeente Groot-
Aminers, provincie Zuidholland, met het onder
houd daarvan over de jaren 1870, 1871 en 1872. 
Minste inschrjjver was dc heer C. de' Jong Cz . , te 
Ameide, voor f 1047. 

lieerde, 8 Nov.: het doon van hen-stellingen 
aan elen steenen onderbouw van den kerktoren 
te lieerde; het afbreken van den bestaanden 
spits en het inaken van een geheel nieuwen spits 
op dezen kerktoren. Minste inschrijver was de 
heer G. J. Averdijk , te Wij he, voor ƒ10,844. 

Uitgegeven te Arnhem bjj D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN B A K K E N E S & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEI! WIEL. 
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DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTEN, ING-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 V. W . V A N G r E N Ü T J G - z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, I). GROTHE, J . II. LELIMAN, II. LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
De abonnementsprijs vau dit weekblad, dat. geregeld 

iederen Zaterdag bij I». A. TI1IKMK te Arnlirm ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post ƒ 1.66. 
Men abonueert zich voor eeu jaargung. Eukclc nummers 
worden alleen bij vooruitbesteiling eu tegeu betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Zaterdag 20 November 1869. 
PRIJS DER ADVERTENTIËN. 

Vau een tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 
regel meer / -.20. Groote letters worden berekend uaar 
dc ruimte die zij beslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der courant 
betaald. — Abliunnemen len voor 250 , 500 eu 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aaugeuomen. 

PROEVEN V A N SLEEPBOOTEN OP DE MAAS 
TUSSCHEN LUIK EN N A M E N . 

La société anonyme Liégeoise de touage ver
kreeg op het einde van 1807 concessie tot het 
oprichten van een sleep-stoombootdienst tusschen 
de steden Luik en Namen, volgens een systeem, 
waarvoor door de hh. C. de Mesnil en Eijth pa
tent was genomen. 

Het doel, dat de Maatschappij zich voorstelde, 
was, om op den bodem van de Maas, tusschen 
de beide laatstgenoemde steden , een ijzeren ka-
bei te leggen , door middel waarvan zich stoom-
booten zouden optrekken, om op deze wijze , met 
besparing van trekkracht en van dood gewicht, 
meerdere schepen voort te slepen. 

Het mechanisch principe van dit systeem is 
niet nieuw; reeds over een tijd van ongeveer 12 
jaar bestaat cr een dienst o|i de Seine, waar 
schepen door eene stoomboot, die zich langs een 
ketting voortbeweegt, gesleept worden. Ook 
hier tc lande heeft lang eene zoogenaamde ketting
boot op dezelfde wijze dienst gedaan tusschen 
den vuurtoren van Durgcidain en den Kuil van 
Marken , ten einde schepen van grooter diepgang 
dan 3 M. over de ondiepten van de Pampus te 
brengen. 

De groote iioeielijkheden, die men in de uit
voering ondervond , schenen lang eene meer alge
meene toepassing in den weg te staan, in weer
wil van de voordeelen , die daar tegenover ston
den. Door vervanging echter van den ketting 
door een ijzertouw en door de aanwending 
van de zoogenaamde klemschijf (clip-drum, pa
tent van John Kowler) zijn zulke wezenlijke ver
beteringen aangebracht, dat aan dit oude denk
beeld eene vernieuwde aandacht is geschonken. 
De gunstige resultaten der proefnemingen op de 
Maas verkregen , seliijnen de scheepvaart op r i
vieren eene nieuwe toekomst te voorspellen en 
haar het vooruitzicht te openen van tc herwinnen 
wat zij door de spoorwegen verloren heeft. 

De eerste boot der Maatschappij werd nu on
geveer een jaar geleden in dienst gesteld. Zij 
heeft eene lengte van 20 , eene breedte van 4 en 
eene hoogte van '2.25 M. De diepgang bedraagt 
0.05 M. De boot is van ijzer, heeft een platte 
bodem en is voorzien met eene stoommachine van 
20 p. k., werkende onder hooge drukking. De ci
linders zijn horizontaal en hebben een diameter 
van 19,3 c. M . , terwijl de zuigerlengte 30 c. M . 
bedraagt. De machine brengt eene verticale klem-
schijf, van 15 c. M. middellijn, aan de zijde van 
de boot bevestigd , in beweging, over welke het 
ijzertouw loopt. Door middel van 2 gcleidings-
rollen, dezelfde diameter als de kleinsrhijf heb
bende , wordt aan den kabel de juiste richting 
gegeven. De kabel zelf heeft eene dikte van 2.5 c. M . 

De beweging van de schijf kan door een af
zonderlijk toestel geregeld worden, waardoor de 
boot naar goedvinden eene snelheid van 10, 5 en 
2.5 kilometers in het uur kan verkrijgen. De 
eerste snelheid meende men geschikt te zijn, om 
stroomafwaarts te slepen , doch spoedig bleek het, 
dat door de scherpe bochten en door den zwaren 
stroom, die somtijds 10 ii 20 kilometers kan be
dragen, deze snelheid niet zonder gevaar kon 
verkregen worden. De snelheid van 2.5 kilome
ter wordt alleen in den winter aangenomen, om 

opwaarts te slepen bij zeer sterken stroom. De 
voordeeligste snelheid, wanneer de machine met 
volle kracht werkt, is 5 kilometers in het uur. 
Bij een stoomdruk van 5.0 ii 0.3 kilogram per 
c. M ' , en 70 slagen in de minuut is de boot in 
staat 1500 ton te slepen, verdeeld in 10 schepen 
van verschillenden inhoud. 

Gedurende den afgeloopen winter werkte de 
boot rivieropwaarts, een last slepende van 400 
a 500 ton met eene snelheid van 2.5 kilometer, 
tegen stroomen, waar de passagiersbooten van 
Scraing niet in staat waren tegen op te stoomen. 

De Maas heeft van Luik naar Namen eene lengte 
van ongeveer 70 kilonieters, loopende tusschen die 
plaatsen door de rijkste kooldistricten van België. 
Over dezen afstand zijn elf sluizen; de kabel 
wordt echter hierdoor niet onderbroken, maar vindt 
zijn weg door oene kleine opening tusschen den 
onderkant der deuren en den slagdrempel. De 
eenige plaatsen, waar de kabel is vastgemaakt, 
zijn de eindpunten: overigens volgt hij al de diep
ten, ondiepten en bochten van de aslijn der rivier. 

Door deze sluizen ondervindt de dienst, vooral 
bij groote sleeptreinen , veel oponthoud ; het af
gelegde aantal kilonieters |ier dag kau daardoor 
niet hooger stijgen dan ongeveer tot 45 , welke 
afstand toch nog liet dubbel uitmaakt van den 
weg, afgelegd door schepen niet paarden getrokken. 

Hij eene vergroeiing der sluizen , waartoe het 
Belgisch gouvernement besloten heeft, tengevolge 
van den bloei, waarin de onderneming zich ver
heugen mag, kan de afgelegde afstand per dag 
gemakkelijk tot 50 ii 00 kilometers opgevoerd 
worden. 

De verbruikte steenkool per dag van 10 uur 
is een halve ton ; de prijs per ton , op de boot 
geleverd, bedraagt ƒ 11.40. Het dienstdoende 
personeel bestaat uit 5 personen, nl. 1 stuurman, 
2 matrozen, 1 machinist en 1 stoker. De maan-
delijksehe exploitatie-kosten klimmen tot onge
veer ƒ3011, waaronder de bezoldiging van het 
personeel niet begrepen is. 

Onderstellende dat eene boot 800 ton per dag — 
hetgeen nu ongeveer het vervoer uitmaakt — 
sleept over een afstand van 35 kilometers , dan 
bedragen de ontvangsten per dag 84 gulden, 
gerekend volgens liet tegenwoordig tarief van 0.3 
cent per kilometer en per ton. Dit tarief is 
ten naasten bij nog I/. goedkooper dan dat voor 
bet slejien met paarden. De boot heelt 2 dagen 
noodig, om den afstand van 70 kilometers tusschen 
Luik en Namen af te leggen en kau den terug
tocht in één dag maken. Ueketit men nu slechts 
op 20 werkdagen , en in de onderstelling, dat er 
stroomafwaarts niet gesleept wordt, dan bedra
gen de maaiideiijksche ontvangsten /'1080. 

Behalve de genoemde boot heeft de Maatschappij 
nog drie andere in dienst gesteld. Hunne wer
king laat bij de scherpe bochten en den zwaren 
stroom ten opzichte van het sturen en de zeker
heid niets te wenschen over. Deze booten zijn 
allen 5 M. langer dan de eerste, bezitten ieder 
een stoomvermogen vau 20 p. k. en zijn boven
dien voorzien met eeue schroef, waarop zoo noodig 
bel geheele stooniverinogen kan werkeu. Volgens 
genomen proeven kan zulk eene boot 250 ton 
slepen tegeu de gemiddelde stroomsnelheid der 
r ivier , zijnde 4 a 5 kilometers iu het uur, door 
alleen gebruik te maken van de schroef, terwijl | 

' dezelfde boot gemakkelijk het vijfvoudige trekt 
door middel van het ijzertouw. Hoewel men 
hierbij in aanmerking moet nemen , dat de vorm 
der boot en de afmetingen van de schroef onder 
gewone omstandigheden niet de voordeeligste 
kunnen genoemd worden, kan men toch met alle 
zekerheid aannemen, dat eene gewone sleepboot 
door middel van den kabel ruim 3 maal meer 
kan verrichten dan cene gewone sleepboot met 
goed gekozen afmetingen. 

Hoewel deze gegevens niet in alle opzichten 
volledig kunnen genoemd worden, zijn zij toch 
ruim voldoende, om de aandacht te vestigen op 
een onderwerp, dat vooral in cen land als Ne
derland eene ruime toepassing kan vinden. 

KORTE BESCHRIJVING V A X DEN BOUW EN 
HET IN LOODRECHTEN STAND I R E N -

GEN V A N EEN SCHOORSTEEN TE 
— « — . , M i „ . , , - B A R M E N . 

In De Opmerker van I December 1800 werd 
ons mededeeling gedaan van het in loodrechten 
stand brengen van den toren te Nijland door mid
del van onderboring. 

Eenigen tijd daarna lazen wij in het Zeitschrift 
für Bauwesen, dat één der scboorsteenen van 
de Bochumer Gusstabl-Kabrik op gelijke wijze was 
recht gezet. 

Thans komt in genoemd tijdschrift, heft 8—10 
van dezen jaargang eene beschrijving voor van het 
loodrecht plaatsen van den schoorsteen der che
mische fabriek der heeren Wesenfeld & C». te 
Barmen, welke, naar het ons voorkomt, vermel
ding verdient. 

Wij deelen daarom den verkorten inhoud hier
onder mede. 

Het is , lezen wij daarin, een «bekend feit, dat 
hooge. scboorsteenen, hoewel met zeer veel zorg 
uitgevoerd, na hunne voltooiing dikwijls uit den 
loodrechten stand geraken en veelal op zoodanige 
wijze, dat er maatregelen moeten genomen wor
den, om verdere onheilen te voorkomen." 

De oorzaken, waardoor een' schoorsteen uit zij
nen loodrechten stand geraakt, kunnen van twee
ërlei aard zijn, als: 1" slechte fundeering en 2" 
ongestadig weder, als: zonnewarmte, regen, vorst 
en wind gedurende het versteenings-proces dei-
specie. 

Het eerste gevui zal wel geene verdere toelich
ting behoeven dan alleen deze: dat het nemen 
Van voorzorgsmaatregelen bij het fundeeren van 
hooge scboorsteenen zeer is aan te raden. 

Ten aanzien van het tweede, diene het vol
gende. Wanneer na de voltooiing van eenen 
schoorsteen zich nachtvorsten opdoen, zoo zal de 
nog weeke specie hierdoor verharden en veel van 
hare waarde als vcrbindings-materiaal verliezen. 
Door de zonnewarmte ontdooit de specie aan de 
zuidzijde, terwijl die aan de noordzijde van dag-
tot dag meer verhardt. Het gevolg hiervan is , 
dat de voegen aan de zuidzijde zich meer laten 
samendrukken dan aan de noordzijde, waardoor 
eene zuidelijke afwijking ontstaat. 

Dit geval kau echter door gelijkmatige ver
warming en ontdooiing des schoorsteeus worden 
voorkomen. 

Veel moeielijker zijn dc nadeelige gevolgen uit 
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den weg te ruimen, welke door het ongunstig 
te zamen werken van afwisselende oosten- en 
westenwinden ontstaan. Met oostenwind gaat 
zelden regen gepaard, waardoor deze met de zui
delijke zonnewarmte veel bijdraagt tot de spoe
dige versteening der specie. De westenwind 
voert, gewoonlijk regen aan, waardoor dc specie 
der noord-westzijde bij gebrek aan zonnewarmte 
langer week blijft en daardoor eene noordweste
lijke afwijking veroorzaakt. 

Intusschen zou men als afdoende maatregel den 
schoorsteen in Portland-eementspecie kunnen met
selen, hoewel dit middel in vele gevallen zal 
schipbreuk lijden wegens dc kostbaarheid van dit 
materiaal. 

Dc inwendige doorsnede van den schoorsteen 
tc Barmen is van het fundament tot aan den 
mond een regelmatige achthoek van 2.51 meter 
wijdte. De uiterlijke vorm bestaat uit een vier
kante sokkel van 0.28 meter zijde, met achtkante 
hoekpijlers en ter hoogte van 12.50 meter. Hier
op verheft zich eene afgeknotte achtkante pira
mide, hoog 91.37 meter. De afstand der even
wijdige zijden bedraagt aan den voet der pira
mide 5.34 meter en vermindert op iedere 3.14 
meter hoogte 0,005 meter, zoodat aan den mond 
de afstand der evenwijdige zijden p. m. 3.43 me
ter bedraagt. De dikte van het metselwerk is 
voor het benedendeel p. m. 1.90 meter cm aan 
het begin van den achthoekigen bovenbouw p. m. 
1.40 meter. 

Om geregeld met beele steenen te kunnen wer
ken, bleef de dikte van het metselwerk iedere 
13 meter ongeveer dezelfde, zoodat op die hoogte 
de inwendige opening ten naasten bij hetzelfde be
loop verkreeg als de uitwendige vorm. Vandaar 
werd echter een' halven steen gesneden, dit we
der opgetrokken als voren en zoo vervolgens. 
Het metselwerk van den kop, behalve de uit
sprongen der lijsten, heeft eene dikte van 0.42 
en 0.56 meter. 

In het midden van Juni 1800 maakte men met 
den bouw een aanvang. 

De fundeering werd ter diepte van 4.40 meter 
aangelegd en uitgevoerd van breuksteen in tras
mortel. 

De daarop volgende sokkel werd gemaakt van 
gebakken steen in waterkalk-mortel, terwijl bij 
regenachtig weder cement-mortel werd gebezigd. 
In dc sokkel werden aan iedere zijde openingen 
gespaard, waarvan drie tot aanvoer der materia
len cn de vierde tot plaatsing van een windastoestel. 

In het begin van November was de sokkel tot 
de bestemde hoogte oj>getrokkcn. 

Tegen het einde van Maart 1807 werd begon
nen aan den opbouw der piramide, welke in het 
begin van October gereed kwam. Evenals de 
sokkel werd deze opgetrokken van gebakken steen. 

De kop van den schoorsteen met de lijsten, 
hoog 3.77 meter, werd geheel in cement ge
metseld. 

Voorts werd het boven-metselwerk met 5 hori
zontaal liggende ankerringen met schooten, lang 
p. m. 1.90 meter, verankerd. 

De materialen werden door middel eener stoom
machine naar boven gevoerd. 

De boven omschreven schoolsteen nu werd di
rect na zijne voltooiing in gebruik genomen en 
voldeed geheel aan de eischen. 

In het voorjaar van 1808, hetwelk zich door 
hevige, aanhoudende stormen kenmerkte, be
merkte men , dat de schoorsteen , als het ware, 
eensklaps uit zijnen loodrechten stand was ge
raakt in de richting naar het noordoosten. 

Dc belangrijke hoogte, de nog niet volkomen 
verharde specie en de zware schoorsteenko), welke 
door zijne consolevormige uitmetselingen veel wind 
moest vangen, cn alzoo als een zeer lange hef
boom welkte, waren waarschijnlijk de oorzaak. 
De winddruk tegen de zuidwestzijde moest na
tuurlijk den loodrechten druk van de noordoost
zijde verhoogeu, waardoor de voegen van deze 
zijde meer werden samengedrukt, terwijl die druk 
aan de tegenovergestelde zijde afnam. 

Natuurlijk miste de schoorsteen nog de noo
dige veerkracht, om uit den overgedrukte)! 
stand terug te keeren. 

Tegen het einde van Mei werden waarnemingen 
gedaan omtrent den stand van den schoorsteen. 

Aan den voet der piramide werd eene lat ho
rizontaal bevestigd, waarop loodlijnen werden neer
gelaten , welke de volgende afwijkingen ten op
zichte van de middellijn deden kennen. 

78.80 meter boven de sokkel 1.18 meter. 
65.94 » » » » 0.79 » 
50.24 » » » » 0.42 » 
34,54 » » » » 0.13 « 

De sokkel stond loodrecht. 
De afwijking uit den loodrechten stand, die 

meer en meer bedenkelijk werd, maakte een 
spoedig bandelen noodzakelijk; waarom dan ook 
met het te loodrichlcn een aanvang werd ge
maakt. 

Te dien einde werd 1.25 nieter boven den sok
kel aan de zuidwestelijke zijde cen gat gebro
ken door dc geheele dikte van bet metselwerk, 
zoodat daarin ruimte was voor eene handzaag, 
waarmede men eene horizontale snede wenschte 
te beproeven voor die helft des selioorsteens , 
welke tot bereiking van den loodrechten stand 
moest zakken. De aanmerkelijke dikte van bet 
metselwerk echter en de reeds vrij harde metsel
specie, bemoeielijkten dit werk zoodanig, dat na 
twee uur werken» nauwelijks vooruitgang te be
speuren was. Dewijl bet doorbreken der opening 
zonder zwarigheid had plaats gehad en vrij viug 
van de hand was gegaan, kwam men op de ge
dachte aan de te zakken helft eene geheele laag 
uit te hreken en door liet inzetten eener dunnere 
laag, de verlangde ruimte, voor de zakking be
noodigd, tc verkrijgen. 

Dewijl deze wijze van handelen reeds bij eenen 
ouden en scheeven schoorsteen met goed gevolg 
was toegepast, zoo werd besloten dienovereen
komstig, bij dezen nieuwen schoorsteen te han
delen. Aan deu metselaar A . lhne te Barmen , 
door wien den bouw was uitgevoerd, werd dit 
werk opgedragen. 

Men begon nu eene laag bij gedeelten uit te 
breken en deze telkens door nieuwe, doch dun
nere steenen en trasmortel te vervangen. Op 
het punt, waar de meeste zakking moest plaats 
hebben , werd een aanvang gemaakt en vanhier 
uit om en oin in beide richtingen gewerkt. 

De hoogte der te sparen wigvormige snede, 
welke voor het overkomen des selioorsteens nood
zakelijk was, moest van het beginpunt uit gelei
delijk minder worden, hetwelk gevonden werd 

! in de dikte der steenlaag, alsook in de specie. 
Alvorens men de boeken van het achtkant ge

heel doorbrak, werden houten wiggen los inge
schoven. Hoe meer men het draaipunt of de 
uiteinden der te maken opening naderde , des te 
voorzichtiger ging men te werk. steeds onderzoe
kende of als bewijs voor de aanvangende zet
ting , de wiggen vaster geklemd raakten. Was 
dit het geval, dan weiden zij van lieverle
de gelost, en eindelijk geheel verwijderd, 
waardoor schijnbaar rust in deu schoorsteen ont
stond. 

Op deze wijze werd op vier plaatsen eene laag 
weggenomen en vervangen, als: 
de eerste ter hoogte van 1.25 meter 

i) tweede » » » 31.40 » 
» derde » » » 43.90 » en 
» vierde » > » 59.97 » boven de 

sokkel gemeten. 
Hoe hooger men wei! zaam was, des te meer 

bemerkte men, dat de schoorsteen zich heen en 
wcêr bewoog , waarin men het bewijs vond, dat 
het metselwerk elastiek was. Bij de hoogste 
bewerking, zijnde 31.40 meter onder de mon
ding, was de beweging, tijdens de zetting, zoo 
sterk , dat de voeg zich afwisselend 0.02 meter 
ojiende en sloot. 

Deze opvallende waarneming, welke ten deele 
aan de werking der in het bovengedeelte inge
metselde ankerstangen of schieters is toe te schrij
ven , vervulde de anders zóó stoutmoedige werk
lieden zoodanig met vrees , dat zij haastig den 
steiger verlieten. 

Gedurende deze been en wedergaande bewe
ging werd echter de elasticiteitsgreus niet over
schreden, zoodat geene breuk ontstond. 

De aldus weder in loodrechten stand ge brach
ten schoorsteen weerstond, niettegenstaande zijne 
kolossale hoogte van bijna 104 meter, de hevige 
storm van den Oden op den 7den December 1868; 
terwijl verscheidene anderen , b. v. in Elberiëld 
drie, ieder circa 31.50 meter hoog, werden om
geworpen. 

Het resultaat der te loodricliting is alzoo als 
geheel bevredigend te beschouwen. Alleen valt 
nog op te merken, dat verscheidene weken na 
deze bewerking eene afwijking in tegenoverge
stelde richting, dus naar bet zuidwesten, tc be
speuren was. Dit is waarschijnlijk le verklaren, 
uit de omstandigheid, dat dc voegen der vroe
ger convex gebogene zijde , nu meer gedrukt 
werden dan te voren. In ieder geval kan men 
bij later voorkomende gelegenheden daarop re
kenen. 

In bet einde van December 1808 werd in 
Duisburg aan den Hijn door boveugenocinden 

heer Ihnc naar dezelfde methode eenen tweeden 
schoorsteen recht gezet, waarvan de metselspe
cie echter nog geheel week was. Nadat deze 
schoorsteen genoegzaam in zijnen loodrechten 
stand was teruggekeerd, werd door middel van 
ijzeren wiggen het verder zetten verhinderd. 

Eindelijk valt nog op te merken, dat het raad
zaam is , direct tot het rechtzetten van een' 
schoorsteen over te gaan , waarbij afwijking uit 
bet lood niet meer twijfelachtig is. Zoolang de 
specie niet genoegzaam verhard is, wordt de 
toestand van dag tol dag erger en , dewijl men 
na lang dralen toch de handen aan het werk 
moet slaan, de uitvoering moeielijk en meer 
kostbaar. 

Wij hebben gemeend, dat bovenstaande korte 
beschrijving voldoende was, om den lezer met 
deze zaak bekend te maken. 

In het origineele stuk zijn nog berekeningen en 
opgaven van hooge scboorsteenen in Engeland , 
enz. toegevoegd, waarnaar ik den belangstellenden 
lezer verwijs. 

Als hoofdzakelijke oorzaak, dat iri Duitschland 
vele hooge scboorsteenen uit den loodrechten 
stand geraken , gelooven wij in de eerste |daats 
te moeten noemen de slordige wijze, waarop al
daar iu het algemeen met metselwerk wordt om
gesprongen. 

Wij nemen aan, dat afwisselend weder en 
vooral wind een' zeer nadeeligen invloed op een 
dergelijk bouwwerk uitoefenen, doch zijn van 
oordeel, dat cene dunnere voeg in het Duitsche 
metselwerk in vele gevallen tot betere uitkom
sten zou leiden. 

A. W. VAN B R U L , 
's-Hage, den 9 November 1809. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

Dezer dagen heeft men te München een 
begin gemaakt met het verwarmen der spoor
wegrijtuigen voor de sneltreinen: aanvankelijk 
beeft men alleen de rijtuigen der eerste klasse 
verwarmd, maar binnen weinige dagen zullen 
alle wagens van de personentreinen 0 | i die wijze 
worden voorzien. Bij eiken trein is een waggon, 
waarin eene calorifère is geplaatst; door middel 
van caoutchoucbuizen wordt de warmte naar de 
verschillende rijtuigen geleid; deze eenvoudige 
wijze van bandelen beantwoordt, naar men zegt, 
volkomen aan het doel. 

— A De werkzaamheden aan het doorboren 
van den Mont-Cenis gaan geregeld voort. Op 
den 15 d c n September j l . waren van de zuidzijde 
5948 meters en van de noordzijde 4251,80 n i e 

ters doorboord, makende te zamen 10,199.80 
meters. 

Aangezien de geheele lengte van de tunnel 
12,220 meters bedraagt, moeten nog 2020.20 
meters worden doorboord. 

— A De London-Bridge, die dagelijks gemid
deld door een half millioen menschen wordt be
gaan, buiten de rijtuigen, is niettegenstaande 
baren rijweg van 35 voet breedte en de 2 trottoirs, 
elk van 9 voet breedte, niet meer toereikende 
voor zulk een verkeer. 

De ingenieur Fulton heeft een ontwerp voor 
de verbreeding van de brug ingediend; hij wil 
de geheele breedte der bestaande brug, die 53 
voet bedraagt, voor rijweg gebruiken en ter we
derzijden op gesmeed ijzeren consoles trottoirs 
aanbrengen van 12 voet breedte. 

B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage. Bij gelegenheid van dc ont
hulling van bet nationaal monument voor 1813, 
op II. Woensdag, zijn door Z. M. den Koning o. a. 
benoemd: tot officier der orde van deu Eiken
kroon, de beer W. C. van der Waeijen I'ielerszen, 
gemeente-architect te 's-Hage en tot ridder dier 
orde , de heer J. P. Koelman. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenl. zaken van 8 dezer is aan N . Spijker, te 
's-Gravenhage, tot wederopzegging vergunning 
verleend voor cen stoombootdienst tot vervoer 
van reizigers, goederen en vee tusschen Haar
lem, Gouda en Rotterdam. 

— Men verneemt, dat de lijn van den Staats
spoorweg Groningen—Assen in Januari 1870 en 
die van Assen—Hoogeveen in April daaraanvol
gende voor het publiek verkeer zal worden ge
opend. 

A m s t e r d a m . Het bestuur van dc afdeeling 
Amsterdam der Maatschappij tot bevordering dei-

Bouwkunst heeft onder hare leden eene prijs
vraag uitgeschreven en wel »eon groote manu
factuurwinkel met woning, gelegen op den hoek 
van twee zeer bezochte straten." 

Voor het ontwerp, dat het meest aan het pro
gramma voldoet , wordt uitgeloofd: bet veree-
rend getuigschrift en cene premie van vijftig 
gulden. 

A m s t e r d a m . In verschillende dagbladen ko
men berichten voor omtrent het ongeval bij liet 
fort te Abcoude, die wij niet overnemen, daar 
het ons voorkomt, dat vele, zoo niet alle, door 
onbevoegden zijn geschreven. Zooveel schijnt ze
ker, dat er een ongeval gebeurd is en het pu
bliek heeft recht, dat er een onpartijdig onder
zoek plaats vindt en dat de uitslag ter alge
meene kennis wordt gebracht. Wij vreezen ech
ter, dat het stelsel van geheimhouding, dat bij 
ons te lande nog al in zwang is , zal worden toe
gepast en wij betreuren dit, daar een onpartij
dig onderzoek het kwaad wel niet verhelpen, maar 
nuttige wenken voor de toekomst geven kan. 

Wij kunnen de opmerking niet onthouden, dat 
de rijksambtenaren, om het even of zij bij water
staat, genie of spoorwegen in dienst zijn, veel 
minder verantwoording hebben dan particuliere 
cn stedelijke architecten, die bij het minste on
geval ter verantwoording opgeroepen, ja meestal 
voor vergoeding van schade aangesproken worden. 
Bij werken van staatswege is de schuldige zelden 
tc vinden; nu eens heet het, dat A , die het 
plan maakte, daarin de veranderingen bracht, 
die zijn chef B. aangaf en dat bij de uitvoering 
door den verdienstelijken C. , deze veranderingen 
verkeerdelijk zijn toegepast, door den opzichter , 
die meer speciaal daarmede was belast: dan we
der, dat het mot de grootste krachtsinspanning 
niet mocht gelukken het onheil te keeren, en 
meestal wordt over de zaak niet gesjiroken en de 
meeste stilzwijgendheid tegenover het publiek in 
acht genomen. 

Wij hopen dat de Regeering zal inzien , dat een 
onderzoek gevorderd wordt cn dat dit aan des
kundigen wordt opgedragen, die niet alleen theo
retisch, maar ook praetiscli ontwikkeld zijn. 

R o t t e r d a m . De gemeenteraad heeft den i 3 i n 

I. I. de discussiën over het plan tot aanleg eener 
drinkwaterleiding ten einde gebracht. De heer 
Hoest van Limburg deed het voorstel, om gevolg 
te geven aan de aanbeveling tot een chemisch 
zuiverings-proces, daarmede een proef te nemen 
en later te beslissen of dit zou worden in toe
passing gebracht, waardoor de uitvoering van 
het werk niet verhinderd werd en het alleen noo
dig was met het maken van de %-oon andbassins 
en filters nog wat te wachten. 

Dit voorstel werd met 31 tegen 3 stemmen 
verworpen en het plan der drinkwaterleiding, in
gevolge bet voorstel van het dagelijksch bestuur, 
met 33 tegen 1 stem aangenomen. 

A r n h e m . Wij vernemen van geachte zijde eenige 
inlichtingen omtrent de vacante betrekking van op
zichter over dc gemeentewerken en wegen te 
Voorst, waaraan eene jaarwedde van ƒ 400 ver
bonden is , en waarvoor zich een tachtigtal sol
licitanten hebben opgedaan. Die inlichtingen zijn 
voor de bouwkundige mededingers naar die be
trekking niet zeer geruststellend, daar het stre
ven van het hoofd der gemeente is , om liefst een 
boer daarvoor te benoemen. 

Wij ontleenen aan den brief van een bouwkun
dige, die de moeite nam zich tot den Burgemees
ter te begeven, dat dit achtbaar hoofd der ge
meente verklaarde geen opzichter over de gemeen
telijke werken noodig te hebben, daar alles goed 
in orde was en gedurende een menschen leeftijd 
geene herstelling vorderde en dat een boer dc 
geschiktste persoon was, om de betrekking van op
zichter over de grintwegen te vervullen. 

Hoewel wij deze beschouwing niet deelen, is 
cen Burgemeester geheel vrij, om de belangen der 
gemeente te behartigen, zooals hem zulks oor
baar voorkomt, maar waai toe dient dan de op
roeping in een paar dagbladen, waarbij een op
zichter over gemeentewerken en wegen gevraagd 
wordt? Voorzeker zouden velen de moeite der sol
licitatie gespaard hebben, als in die annonces 
gevraagd werd wat men verlangde, cl. i . een boer, 
in staat, om het toezicht over grintwegen te 
houden. 

I N G E Z O N D E N . 

Mynheer dc Redacteur I 
In het Vaderland van 14 November en over

genomen in het Ilundelsblad van 15 November 

j . 1. komt eene korte beschouwing voor over het 
ongeval aan het fort by Abcoude. De schrijver 
tracht gewicht aan zijne beschouwing bij te zet
ten door te vermelden, dat hij bouwkundige is 
en het fort na de verzakking bezocht heelt. In 
weerwil hiervan gevoelen wij ons toch, door den 
inhoud van bet stuk, gedrongen eenige tegen
werpingen te maken. 

De berichtgever deelt o. a. het volgende mede: 
»Om het fort is eene gracht gegraven van 12 me
ters breed, eu aan dc zuidzijde tegen het stee
nen gebouw aangelegd een zware aarden wa l , 
hooger dan het gebouw zelf, dat geenerlei on
dersteuning tegen den daardoor veroorzaakten 
druk vond, ja zelfs door die gracht in nog on
gunstiger toestand geplaatst was, om dien te ver
duren. Niettegenstaande aanmerkelijke zakkin
gen en verschuivingen van den aarden wal de 
overtuiging geven moesten, dat het met den on
dergrond gansch niet richtig was, is men maar 
voortgegaan met het hoogen van den wal en het 
einde is natuurlijk geweest, dat het gebouw is 
vooruitgeschoven vau zijne fundeering en geheel tot 
eene ruïne werd, zoowel het werk als dc drie om
liggende bruggen , terwijl de gracht spoedig vol-
geperst werd met grond in plaats van met water." 

Hoewel zeer zeker de grootste aanleiding van 
het accident in de omstandigheid moet gezocht 
worden, dat aan de ééne zijde van het fort een 
zware aarden wal is opgeworpen, terwijl aan de 
andere zijde eene gracht gegraven is , mag de schuld 
niet gegeven worden aan eene onvoorzichtige aan
aarding, waarmede men volgens ingewonnen be
richten met de grootste omzichtigheid is te werk 
gegaan. 

Het bewijs ligt ook voor dc hand; bij cene nauw
keurige beschouwing der ruïne bemerkt men, dat 
de muur, waartegen de aanaarding plaats had. 
0,70 M. is vooruitgekomen, cn daarentegen het 
overige muurwerk meerdere ellen verschoven is. 
Hieruit moet uien opmaken, dat het metselwerk 
niet van de fundeering is afgeschoven en verder, 
dat de fundeering, onder den genoemden muur wei
nig van bare plaats is gegaan, maar dat de rest 
der fundeering met bet muurwerk, door eene of 
andere onderaardsche werking van den grond is 
afgescheurd en met dc palen naar buiten is ge
komen. Was de oorzaak alleen te wijten aan eene 
onvoorzichtige aanaarding, dan zou ongetwijfeld 
de zuidelijke muur wel dezelfde beweging van 
het overige metselwerk gevolgd hebben. 

Dat de ondergrond slecht was en veel veen 
bevatte, was genoegzaam bekend. Bij nader in
zien zou het daarom misschien wenschelijk ge
weest, zijn, hetzij dc gracht verder van het fort 
tc leggen, indien zulks met den dienst, die van 
het fort gevergd werd, overeen kon bomen, hetzij 
de gracht vóóraf dieper uit te baggeren en daarna 
weder tot de gevorderde hoogte met zand aan 
te vullen. Waarschijnlijk echter heeft men dit 
onnoodig geacht, aangezien dc onderheiing zeer 
bevredigende resultaten gaf; ten tweede, omdat 
de zakking van den aarden wal niet buitenge
woon kon genoemd worden, dc slappen grond in 
aanmerking nemende; en ten laatste, omdat vóór 
het ongeval geene verschuiving van het metsel
werk werd waargenomen, dan alleen hij een 
vleugelmuur, waaraan eenige dagen te voren cene 
scheur zichtbaar werd. 

Het zou zeer te wenschen zijn, dat het Gou
vernement besloot de puinhoopen op te ruimen 
en de fundeering te ontblooten ; alsdan zal met 
meer grond een oordeel uitgesproken kunnen wor
den over het al dan niet gewaagde der onderne
ming, om o|i die plaats een belangrijk bouwwerk 
op te richten. 

Hoewel de schade aanmerkelijk is cn men 
voor alsnog niet kan aannemen, dat er een fort 
op diezelfde plaats zal kunnen verrijzen zonder 
te groote kosten , is toch de uitspraak van den 
schrijver, dat de uitgave van bijna 3 tonnen gouds 
geheel nutteloos is geworden, zeer overdreven, 
omdat het grootste gedeelte dier som besteed is 
geworden aau het opwerpen van aarden wallen , 
die op hunne plaats gebleven zijn en bij eene even-
tuëele herbouwing van het fort, hetzij op de
zelfde plaats, hetzij op eene andere, toch nog de i 
dienst kunnen verrichten, waartoe ze bestemd 
waren. 

Overigens vereenigen wij ons met hot gevoelen 
van den schrijver omtrent het hoogst nood zake
lijke i dat het gebeurde aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen worden. 

Met het opnemen van deze regelen in uw ge
acht blad, zult gij mij zeer verplichten. 

Uw dienstw. dienaar 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

293" e Vergadering gehouden den 29«'«» Octo-
ber 1869. 

Tegenwoordig 15 leden en 4 Bestuurders. Een 
tweetal nieuwe leden wordt aangenomen. 

De Voorzitter zegt ingevolge ter vorige verga
dering genomen besluit, dat een ieder zich zooveel 
mogelijk beijverd heeft de quaestie in zake de re
geling van het hooger onderwijs bij de Kamer
leden te bespreken. Op een bezoek daartoe door 
hem in den Haag gebracht, vonden dan ook de geop
perde bezwaren bij vele leden een gewenscht ge
hoor, en mocht hij er in slagen, de bedenkingen 
tegen de memorie van toelichting ingebracht, 
uit te spreken. De vergadering brengt haren 
dank aan den Voorzitter voor de vele' moeite 
zich daarvoor getroost. De heer Gosschalk 
wenschte de bedenkingen tegen de memorie in
gebracht , te doen drukken, en namens de af
deeling aan de leden der Kamer toe te zenden. 
De Voorzitter bericht reeds een dergelijk stuk 
in druk gereed te hebben. Na vele discussies te 
dien opzichte wordt met algemeene stemmen be
sloten , hieraan gevolg te geven. Na eene korte 
pauze wordt een onderwerp gekozen en als prijs
vraag voor de leden der afdeeling, ter onderlinge 
beantwoording gesteld , en wel een groote ma
nufactuurwinkel op den hoek van twee zeer 
bezochte straten. Daarna gaat de Voorzitter over 
tot zijne toegezegde kunstbeschouwing, bestaande 
uit de kerken te Breda en Vlaardingen, het gast
huis te Veghel en klooster te Brussel. Na de 
beschouwing van een en ander werd de verga
dering gesloten. 

Varia. 
In t e rna t iona le t en toons t e l l i ng v a n k u n s t 

e n n i j v e r h e i d te h o u d e n te L o n d e n i n het 
j aa r 1871. De groote wereldtentoonstellingen, 
niet bare alles omvattende programma's, hare 
veeltijds smakclooze opstelling, bare scheiding 
naar nationale afkomst, hare internationale Jury's 
cn medailles, (zooals die te Parijs op groote 
schaal is gehouden) hebben gedeeltelijk fiasco 
gemaakt, daar men het algemeen eens was, dat 
de tentoonstelling te Parijs wel de laatste soort
gelijke onderneming zoude zijn. 

De fout was echter minder gelegen in het 
gronddenkbeeld der zaak, dan wel in de uitvoe
ring daarvan. De Engelschen , die nu weder aan 
co beurt waren , hebben besloten de te houden 
dendensche tentoonstelling weder meer tot haar 
Ligenlijk doel terug te brengen, door die te doen 
dienen tot het doen kennen der vorderingen op 
het gebied van kunst en nijverheid, door verge
lijking en bij elkander opstellen van gelijksoor
tige zaken op hetzelfde gebied, uit verschillende 
landen. 

Volgens eene circulaire van de Commissie, 
wordt de eerste van eeue reeks tentoonstellingen 
van uitgezochte werken op het gebied van kunst 
en nijverheid aangekondigd, welke den 1 Mei 
1871 te South-Kensington bij Londen wordt ge
opend en tot den 30 September 1871 zal duren. 

Deze tentoonstelling zal slechts een gedeelte 
bevatten van de voorwerpen, die tot nu op de 
wereldtentoonstellingen werden toegelaten, en wel: 

1. De schoone kunsten, als schilderkunst en 
beeldhouwkunst in ruimen zin, bouwkundige tee
keningen en modellen , als ook de daarop betrek
king hebbende vakken , als : plaatsnijderskunst, 
photographic, enz. 

2. Uitvindingen op wetenschappelijk gebied 
en nieuwe ontdekkingen. 

3. Fabriekswaren, als : 1 °. aardewerk in alle 
soorten , waaronder begrepen dat, hetwelk voor 
den huishouw wordt gebruikt met de daartoe be
hoorende machines, enz. ; 2°. wollen goederen 
en voorwerpen van gekaarde wol ; 3o. proeven 
van den toestand van de geestelijke en lichame
lijke opvoeding, scholen, hunne inrichting, leer
middelen , enz. 

4. Tuinbouwkunde, internationale tentoon
stelling vau planten en bloemen. 

Dc tentoonstelling zal gehouden werden in een 
gebouw, hiertoe uitsluitend op te richten en de 
scheiding naar de nationaliteit zal geheel verval
len , terwijl elk voorwerp zal geplaatst worden 
in de klasse, waartoe het behoort. De voorwer
pen , welke men wenscht in te zenden, zullen 
te voren worden onderzocht door bev egde be
oordeelaars uit het laud van den inzender, die 
de toelating of afwijzing uitspreken en hiervan 
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eene verklaring afgeven. De inzenders zullen 
hoegenaamd geene medailles of eervolle vermel
dingen ontvangen, daar de ondervinding hiervoor 
niet kan pleiten. 

Zoodra de tentoonstelling geopend i s , zullen 
uitvoerige berichten over elk voorwerp worden 
publiek gemaakt, waartoe elk land, dat voor
werpen heeft ingezonden, een berichtgever kan 
afvaardigen. 

De commissie zorgt voor de tentoongestelde 
voorwerpen , daar zij de glazen kasten, enz. kos
teloos levert en het opstellen (behalve de machi
nes) voor hare rekening neemt. Elk voorwerp 
moet voorzien zijn van een briefje, waarop ver
meld is de prijs en de reden van inzending (oor
spronkelijkheid , goedkoopte, enz.) 

Men verwacht van deze gewijzigde tentoonstel
ling de beste resultaten, te meer daar men in 
Engeland voornemens is deze tentoonstellingen in 
het vervolg op geregelde tijdstippen te houden, A 

DRUKFOUT. 
In de Varia van 6 Nov. staat, dat de afstand 

tusschen Kedoe en Soerabaja honderd mijlen be-
draagt. Lees: honderden. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
D E BURGEMEESTER DER GEMEENTE A R N 

HEM zal Woensdag 24 November 1869, des na
middags ten één urc, in het openbaar ten Raad
huize aanbesteden: 

1 °. H e t B O U W E N v a n eene L O O D S , 
t o t be rg ing v a n w a t e r k a r r e n op de 
Mes tbe rgp l aa t s a a n d e n H o m m e l -
s c h e n weg . 

2». H e t T I M M E R E N e n S T E L L E N 
v a n v i e r P O M P E N K A S T E N op ver
s c h i l l e n d e p laa t sen . 

Bestekken , tegen betaling, ter Gemeente-Secre
tarie verkrijgbaar. 

Openbare Aanbesteding. 
(onder nadere goedkeuring.) 

op Woensdag den l , t w l December 1869, des mid
dags ten 12 ure, door Kerkvoogden van de Ge
meente der Hervormden te Rozenburg, tot het 

geheel A f b r e k e n e n w e d e r N i e u w 
O p b o u w e n der 

PREDIKANTSWONING 
ALDAAR. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen in dc 
Kerkeraadskamer (by de kerk) ter inzage en 
overname. 

De Bestekken zijn afzonderlijk tegen betaling 
van fi.— verkrijgbaar bij den Onderwijzer al
daar, alsmede bij Js. VISSER, Bouwkundige te 
Rotterdam, bij wien tevens nadere inlichtingen 
te bekomen zijn. 

De aanwijzing in loco zal door genoemden 
Bouwkundige worden gegeven op Zaturdag den 
27'1*" November a. s., des voormiddagsten 11 ure. 

Kerkvoogden voornoemd, 
J . C. V A N DORSSER, President. 
A. BARENDREGT K. Zn., Secretaris. 

OPENBARE 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS VAN SCHIE

DAM zijn voornemens op Z a t u r d a g d e n 4 De 
c e m b e r 1 8 6 9 , des middags ten 12 u r e , ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar in een perceel, 
a a n te bes teden : 

H e t O P H A L E N v a n A s c h , V u i l n i s 
enz. e n he t D I E P - e n S C H O O N H O U 
D E N v a n H a v e n s , D r a c h t e n enz . , v o o r 
d e n t i j d v a n z e s j a ren . 

De voorwaarden van Aanbesteding liggen ter 
inzage op de Stads-Timmerwerf, en zijn op de 
Gemeente-Secretarie verkrijgbaar gesteld tegen 
betaling van 2 0 Cen t s per Exemplaar. 

S C H I E D A M , den 13 November 1869. 
Burgemeester en Wethouders van Schiedam, 

P. J. V A N DIJK V A N MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

V E S T I N G B R E D A . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant maakt bekend, dal 
op Woensdag den 8 December 1869, des mid
dags ten twaalf ure , in het lokaal het Hof van 
Holland tc Breda, al of niet in tegenwoordig
heid van hem Directeur, door den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen te Breda, bij en
kele inschrijving en onder voorbehoud van hoo
gere goedkeuring zal worden 

Aanbesteed: 
H e t S L E C H T E N v a n de G i n n e k e n -

p o o r t , de c o u r t i n e de N o o r d -
C h a s s é , he t b a s t i o n de N o o r d , 
een gedeelte v a n he t bas t ion 
C h a s s é , he t r a v e l i j n G r e v e , de 
con t rega rde R o h a n e n een gedeelte 
der voo r l i ggende b u i t e n w e r k e n 
te B R E D A . 

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 cene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

Het bestek met teekening zal na den 18'1™ No
vember a. s. ter inzage liggen ten burele van 
voornoemden Directeur en aan de kantoren van 
de Ontvangers der Registratie en Domeinen te 
's Hcrlogcnboseh en Breda; aan welk laatstge
meld kantoor bet bestek met de teekening tegen 
betaling van één gulden, na gemeld tijdstip ver
krijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag, den 6 December 1869, des middags 
ten 12 ure. 

Breda, den 11 November 1869. 
De Directeur voornoemd, 

V A N DER V E N . 

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

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE G E N I E , U E N A A N L E G 
VAN S P O O R W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B e 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. 

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 & 0». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
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 v a n T E R R A 
C O T T A e n Z I N K , alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 37 en 
38 van 1869. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n L e t t e r s , gegoten en gedreven , Z i n 
k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist. 
D a k r a m e n , C o n s o l e s , F a l b a l a ' s , B a l u s t e r s . 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n en Graf -
teekens , l o ë s , P a a r d e n k o p p e n en verder 
alle soorten van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gego l fd Z i n k voor V e r a n d a h ' s in alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n met of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in alle soorten. 

Door IS. A N . NIJHOFF & Zoon, te Arnhem, 
is aan de Inteckenaren verzonden de 3 d ' afleve
ring van : 

E U G E N . G U G E L , Hoogleeraar voor de 
Bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft, 

G e s c h i e d e n i s v a n de B o u w s t i j l e n i n de 
hoofd t i jdperken der A r c h i t e c t u u r . Met 500 
in den tekst gedrukte Figuren. 

Prijs compleet ƒ 15. 
Deze allevering bevat eene der groote Staal

gravures, die het werk zullen versieren. 
Zie omtrent dit belangrijk werk de recension 

in de Gids van November 1869, de Nederl. Spec
tator van 3 Julij, het Vaderland van 9 Augustus 
en de Opmerker van 28 Augustus. 

Bij IS. A N . NIJHOFF & ZOON, te Arnhem, 
is verschenen: 

F . B E C K E R , V o o r s c h r i f t e n v o o r de be
d i e n i n g e n he t o n d e r h o u d v a n S t o o m m a 
c h i n e s e n S t o o m k e t e l s , t e n d iens te v a n 
e igenaren v a n S t o o m w e r k t u i g e n . M a c h i 
n i s t e n en S tokers . 

Prijs ƒ 0.50. 
Deze voorschriften, gedrukt in den vorm eener 

tabel, zijn bestemd om in de machinekamer tc 
worden opgehangen, tot dagelijksch gebruik van 
Machinist en Stoker. 

Bij P. K. BRAAT te Dordrecht, is verschenen : 

MODELBOEK 
DER 

FABRIEK van lood- en ZINKWERKEN 
V A N 

F. W. BRAAT, te Delft. 
Prijs ƒ 3 . 5 0 . 

D. A . THIEME is door aankoop eigenaar ge
worden van de 

V E R H A N D E L I N G 
OVER D E 

B O U W K U N D E , 
BEVATTENDE 

DE 0 R D E \ D E R K O L O H M E X I I P I L A S T E R S 
B E N E V E N S 

D E R Z E L V E R V E R S C H I L L E D E I I M I E R I I E E L E Y 
DOOR 

S E B A S T I A A N L E C L E R C . 
Naar hel Fransch. 

Tweede verbeterde druk. 
Groot 4">, met 182 platen. 

Prijs ƒ 12. 
Dit werk wordt niet herdrukt. Slechts 

20 exemplaren zijn voorhanden. 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
MET ZES JAAR G U A R A N T 1 E , 

bij C J J E B R ' . I I . P O T , te KI*hout a/d. Kinderdijk, 
b i j w i e r e e d s 5 0 0 r o e d e n g e m a a k t z i j n v a n v e m c h i l l e n d e l e n g t e n 

t o t 1 0 3 A m a t . v t . 

en tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E BIJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 20 November 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Dinsdag, 23 Nov. 

Oldetrljne, (Friesland), bij T. A.ter Velde: 
het amoveeren der oude kerk en het bouwen van 
eene nieuwe kerk en toren aldaar. 

A a i e n , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het uitvoeren van eenige werkzaamheden aan- en 
het onderhouden van het gebouw der Rijks hoo
gere burgerschool te Assen, van 1 Januari 1870 
tot 31 December 1872. 

Woensdag, 24 Nov. 
Arnhem, op het raadhuis: l o . hct bouwen 

van eene loods tot berging van waterkanen op 
de mestplaats aan den Hommelschen weg ; en 
2o. het timmeren en stellen van vier pompenkas-
ten , op verschillende plaatsen. 

Donderdag, 25 Nov. 
'•-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van gebouwen en 
eenige andere werken voor het hoofdmagazijn cn 
dc centrale werkplaats tc Zwolle, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen , werkplaats voor loco
motieven, enz. 

'g-Hage, ten 12 ure, aan hct ministerie van 
binnenl. zaken : het leggen van spoorbanen en 
wissels en het maken van eenige gebouwen en 
inrichtingen te Tilburg. 

'•-Hage, ten 12 ure, aan bet ministerie 
van binnenl. zaken : het voltooien van het ge
deelte van den spoorweg van Utrecht naar Box 
t e l , van den Zuider Maasdijk bij Crevecocur tot 
Uen Zuider Diezedijk bij 's-Bosch. 

Dreumel, ten 1 ure, bij G. van Wiche: 
het bouwen van een hoerenhuis. 

Vri jdag , 26 Nov. 
's-Hertogenbosch, ten 1 0 u r e , aan bet 

prov. bestuur: herbesteding van het onder
houden en herstellen van de werken bij den 
Baardwijkschen Overlaat en van de Rijkssluis in 
de Oostelijke Vaartkade van Waalwijk, behoo
rende tot de rivier de Maas, in de provincie 
Noordbrabant, ingaande den 1 Januari cn ein
digende den 31 December 1870. 

's-Hertogenbosch, ten 10% urc, aan hct 
prov. bestuur: het onderhoud der Rijks groote 
wegen in de provincie Noordbrabant, ingaande 
den 1 Januari 1870 en eindigende den 31 Decem
ber 1872, in acht perceelen. 

Zwolle , ten 12 urc, aan het prov. bestuur: 
het onderhoud van dc rivier dc Vecht, tusschen 
het Ligtmiskanaal en de Nieuwe Vecht van 1 
Januari 1870 tot 31 December 1872. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van- en het verrichten van 
eenige herstellingen aan het Huis van Burger
lijke en Militaire Verzekering aldaar, gedurende 
1870, 1871 en 1872. 

Leeuwarden , ten 12 ure, aan het prov. 
bestuur: het onderhoud van de Rijks-telegraaflijn 
van Heerenveen over Gorredijk en Dragten tot 
aan den Staatsspoorweg bij Veenwouden , gedu
rende 1870 en 1871. 

Arnhem , ten 12 ure , aan bet prov. bestuur: 
het aanleggen van acht kribben aan den rechter 
Maasoever . onder de gemeente Niftrik , behoo
rende tot de werken der verbetering van de 
Maas. 

Arnhem, ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: 
het aanleggen van drie dwarskribben aan den 
linker oever van dc rivier de Lek, beneden bet 
veer te Wijk-bij-Dunrstede, tusschen de peil-
raaien LX1I en L X I V , behoorende tot de verbc-
ringswerken voor den Neder-Rijn en Lek. 

Arnhem, ten 12 ure, aau het prov. bestuur: 
hct aanleggen van cene dwarskrib aan den lin
ker Waaloever te Zuilicbem , behoorende tot de 
werken tot verbetering van de Waal in Gel
derland. 

Dinsdag, 30 Nov. 
Hoorn , ten 1 ure, op hct raadhuis: het doen 

van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aau het Houten Hoofd aldaar. 

Woensdag, 1 Deo. 
Rozenburg, ten 12 ure , door Kerkvoogden 

van de Gemeente der Hervormden: het geheel af
breken cn weder nieuw opbouwen der predikants
woning aldaar. 

Vri jdag , 3 Deo. 
Sprang, (Noordbrabant), ten 1 ure, op 

het raadhuis: het bouwen van een nieuw school
lokaal met ameublement en onderwijzerswoning 
in de gemcento Sprang. 

Zaterdag, 4 D e c 
Schiedam, ten 12 ure, op het raadhuis: 

het ophalen van asch , vuilnis, enz. cn bet diep
en schoonhouden van havens, grachten , enz., 
voor den tijd van zes jaren in één perceel. 

Woensdag, 8 Deo. 
Bloordrecht , ten 12 ure, in het Post

huis : lo . bet reconatrueeren der beide gebouwen 
van de bestaande vijzel- en stoomgemalen, onder 
Nieuwcrkerk a/d Uscl, tot stoomgemalen met 
schepraderen; 2o. het leveren, enz., van twee 
stoomgemalen met ketels, schepraderen, cn ver
der toehooren. 

Breda . ten 12 ure, in het Hof van Hol
land : het slechten van de Ginnekenpoort, de 
courtine de Noord-Chassé, hct bastion dc Noord, 
een gedeelte van het bastion Chassé, het ravelijn 
Greve, de contregarde Rohan en cen gedeelte 
der voorliggende buitenwerken te Breda. 

B u r e n , ten 12 ure, door gecommiteerden 
over den gecombineerden grintweg van Tiel door 
Buren naar Culenborg: het onderhoud van dien 
weg en de daarbij behoorende kunstwerken over 
de jaren 1870 , 1871 en 1872. 

Donderdag , O Deo. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken, leveren en stellen 
van den ijzeren bovenbouw van eene draaibrug 
over het kanaal door Walcheren, bij West-Souburg. 

's-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van de verlenging dei-
bestaande remmingwerken, ter wederzijde van 
de draaibrug over de Dieze, nabij 's-Bosch. 

Dinsdag, 14 Deo. 
Assen , ten 10 ure, aan het prov. bestuur : 

het bouwen van eene ijzeren draaibrug, tot ver
vanging van de houten ophaalbrug, over de 
Drentsche Hoofdvaart, bij de Norgcrvaart, enz. 

Assen, ten 12 urc , aan hct prov. bestuur: 
het bouwen van eene sluiswachterswoning bij dc 
nieuwe Veenesluis , op de Drentsche llooldvaait. 

Afloop van aanbestedingen. 

Groningen, 5 Nov.: het onderhouden van 
de zeesluis te Statenzijl, van 1 Januari 1870 
tot 31 December 1872. Ingekomen 0 biljetten, 
als van de HH. : 
G. D ik , te Winschoten, voor f 2660. 
K. Luursema, » Eexta, » » 2488. 
J. Edens, » Blijbain, » » 1744. 
II. A. Wacho , » Nieuwe Schans, » i 1695. 
J. A. Koop, » Groningen, » » 1578. 
G. P. van Balen , » Nieuwe Schans, » » 1485. 

Groningen, 5 Nov.: het onderhouden van 
deu Rijks-watermolen, staande aan de rivier de 
Binnen A a . bij Nieuwe Schans, van 1 Jan. 
1870 tot 31 Dec. 1872. Ingekomen 5 biljetten, 
als van de HH. : 
K. Luursema, te Eextu, voor / 2490. 
G. P. van Balen, » Nieuwe Schans, » » 2397. 
H. A . Wacho, » Nieuwe Schans, » » 2340. 
B. Bosscher, » Oude Pekela, » i 2196. 
W. G. Wiersma, » Nieuwe Schans, » » 1979. 

Zwolle , 12 Nov.: het onderhoud van het 
2e cn 3e perceel grintwegen in Overijsel, ge
durende 1870, 1871 en 1872; aangenomen door 
de HH. J. Zwolsman , tc Kuinre , en H. P o l , te 
Zwartsluis, voor f 18,244.44. 

Zwolle, 12 Nov.: het herstellen van het 
jaagpad langs den linker Useloever, tusschen 
Deventer en het Katerveer; aangenomen door 
den heer II. van den Berg , te Pannerden, voor 
f 7500. 

Middelburg, 12 Nov : het driejarig onder
houd der Rijks waterleidingen , bewesten en be
oosten het kanaal van Neuzen; aangenomen door 
den heer J. Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingen, 
voor f 11,967. 

Amsterdam , 12 Nov.: het bouwen eener ma
nufactuurwinkel in de Damstraat; aangenomen 
door den heer J. C van der Kleij , aldaar, voor 
ƒ 24,647. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 
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MAATSCHAPPIJ TUT BEVORDERING 
DER HOUWKUNST. 

Haar verslag over 1808/09. 
1. 

Wij hebben voor ons het gedrukte verslag , 
dat den 15*" Juli 1809 over bovengenoemde 
Maatschappij is uitgebracht, bevattende daaren
boven het verhandelde op de algemeene bijeen
komst, die den dag daarop volgende heelt plaats 
gehad, en de afbeeldingen van drie bekroonde 
plannen voor schoolgebouwen. 

Dat verslag is den leden kortelings toegezon
den , en omdat de gelegenheid zich aanbiedt, 
daaruit het een en ander mede te deelen , willen 
wij die niet laten voorbijgaan , in de veronder
stelling, dat het menigen lezer van De Opmerker, 
die geen lid dezer Maatschappij is , niet onaan
genaam zal zijn, tc vernemen wat er den ir>d™ 
en 16J<" Juli 1809. op bouwkundig gebied is 
voorgevallen. 

Ter vergadering waren tegenwoordig 78 leden, 
die door den heer J. II. Leliman , als Voorzitter, 
werden toegesproken. Wij ontleenen aan die 
rede de navolgende belangrijke momenten. »A1 
«dadelijk veroorloof ik mij te constateeren, dat de 
«Maatschappij zich in een toenemenden staat van 
«welvaart en geleidelijke uitbreiding te veihcu-
«gen heeft. Deze verklaring vindt baar goed 
• recht in de feiten, dat ons ledental op heden 
«een cijfer aantoont, te voren niet overtroffen; 
«dat jaarlijks de inkomsten en de uitgaven vrij 
«belangrijk toenemen ; dat de beantwoorden der 
«prijsvragen zich niet hebben doen wachten , ge-
«tuigen hunne 29 hier tentoongestelde ontwer-
»pcn, en dat de archieven, de boekerij, de voor-
iraad van tot heden niet uitgegeven of in druk 
len gravure zijnde opmetingen, ontwerpen en 
«bijdragen verre van onbelangrijk zijn". Deze ver
klaring, uitgaande van den Voorzitter, mag zeer 
bevredigend genoemd worden , en moet de leden 
aansporen, om gemeenschappelijk al datgene te 
doen »wat dien toestand duurzaam doet zijn. 
«Aan ben, aan u" —zoo spreekt de voorzitter in 

.«zijne rede tot de heeren leden — «durf ik de nl-
«gemeene belangen der waardige — niet zelden 
«zwaar beproefde — Nederlandsche bouwkunst 
«en die van hare beoefenaren bij hernieuwing 
«herinneren en op het harte drukken. Aan hen 
«en u behoort de toekomst en met een steeds in wel-
«gezindheid en aantal klimmend ledental staat elk 
«bestuur een aangeuamen werkkring te wachten." 

Zeei' juist en van pas gezegd, heer voorzitter! 
Wij deelen uwe wenschen. Het ledental op 1 Mei 
1809 tot 900 geklommen, moet over een jaar 
zijn verdubbeld; want in Nederland zijn toch wel 
21 MilI mannen te vinden, die genegen zullen zijn 
deel uit te maken van eene vereeniging — zoo
als de voorzitter zeide, — van kunst- en vakgc-
nooten, die in het jaar 1842 vrijwillig is gesticht 
en sedert met trouwe zorg wordt gekweekt" 
(bl. 7) en «wier grondslagen zijn hecht en sterk, 
dat is wel doordacht; zoo wèl doordacht dat 
die grondslagen, bij herhaalde herziening der 
wet, deugdzaam zijn bevonden, doch gevoege
lijk voor het allengs wijder uitzetten der ba
kens in de mate eener progressieve reeks zóó dik
werf vatbaar zyn , als onze maatschappelijke in
komsten , ingevolge art. 09 onzer wet toestaan." 

Vooral dit laatste is een sprekend bewijs, dat 
het bestuur der maatschappij hel oog heeft op 
eene behoorlijke administratie, en zorg draagt 
niet verder te gaan dan de kas toestaat. De le
zer, die weet hoe zwaar tegenovergestelde han
delingen drukken, zal beradenheid en overleg 
verre de voorkeur geven boven het nulles omver
halen" en «schulden maken." De kunstenaars-
klingen zijn wel eens verdacht en beticht, dat zij 
de waarde van het geld niet kennen, cn ver
kwistend of slordig in hunne geldadministratie 
zijn. Er zijn voorbeelden te noemen, dat dit harde 
oordeel niet geheel onverdiend was. maar cr zijn 
ook maatschappijen bekend, wier besturen en le
den mecrendeels kintstbcoefenaars om die beschul
digingen zich mogen vroolijk maken , en dat zijn 
o. a. de maatschappijen Arli et Ainiciline en die 
tol Bevordering der Boutekunst, de eerste in 
1838, de tweede in 1842, beiden te Amsterdam 
opgericht, en daar werkende op eene wijze, die 
de beschuldigers sedert 31 cn 27 jaren heelt 
beschaamd. En opdat zij blijven wat zij zijn, ra
den wij haar geen uitgaven te doen, die hare 
krachten te boven gaan, geen idealen na te jagen, 
wier bereiking haar ondergang of betalingstaking 
met zich moet slepen, en vooral niet te luisteren 
naar hen, die onbeschaamd in eene volle verga
dering durven zeggen: «Wat mijne heeren, be-
teekent eene kas.' Wij doen niet anders dan die 
kas in de waagschaal stellen.' en dat mogen wij, 
omdat het ons geld is, dat daar ongebruikt ligt; 
dat geld inceten wij gebruiken, omdat het mijne 
voorstellen geldt, die gij met algemeene stemmen 
verplicht zijt goed te keuren en volgens mijne 
bevelen moet uitvoeren." 

Tegenover soortgelijke opgeblazen ndministra-
tiekennis, moet eene hetere rcgelingsinethode 
optreden, die het als haar plicht beschouwt dc 
kas in eere te houden, en deze te doen strekken 
tot betaling van aide posten, strookende met liet 
directe doel der vereeniging en bare wetten. 

Een appeltje voor den dorst is , evenals eene 
kas in tegenspoed, nooit te versmaden , en hij, die 
een voorraad zilverspecie versmaadt, of wil op
maken, verdient niet die te ontvangen, en veel 
minder als zijn bewaarder op te treden. Hij is 
geen administratiekenner, en behoort bij het 
soort, die wel eens zijn verdacht cn beschuldigd, 
dat ze de waarde van het geld eener ledenkns 
niet kennen noch op prijs stellen. 

Het verslag van den secretaris, den heer H. 
M . Tetar van Elven, M.Gzoon, is beknopt en 
behelst in hoofdzaak het navolgende : Het leden
tal is vooruitgegaan. De bestuurders J. II. Lel i 
man en W. Springer met groote meerderheid van 
stemmen (04 van de 70) herkozen, zijn opnieuw 
hunnen diensttijd aangevangen. De correspondent 
te Amersfoort, de heer B. W. van Burgsteeden, 
had bedankt eu tevens zijn lidmaatschap opge
zegd. In zijne plaats was voor één jaar benoemd 
de heer R. van Esveld. De correspondent P. Stel
ling te Wormerveer had bedankt en was niet 
vervangen. De heer C. van der Sterr, die te 
Helder 20 jaren correspondent was, bedankte. 
Hij overleed kort daarna, en is vervangen door 
zijn neef, den heer F. C. van der Sterr. De heer 
G . J. Blom, als correspondent te Meppel overle
den , is vervangen door den heer S. S. Hofstra 
te Havelte. De correspondent N . Koomans te 

Breda , overleed. Als zijn opvolger werd benoemd 
de lieer D. .1. Oosthoek te Bergcn-ep-Zoom. De 
oudste der correspondenten , de lieer G. X . I tz , 
te Dordrecht, overleed. Hij behartigde de belan
gen der Maatschappij op voortreffelijke wijze se
dert hare stichting. In die vacature was bij het 
uitbrengen van het verslag nog niet voorzien. 
Thans is, naar wij van goeder hand vernemen , 
de verdienstelijke beer gemeente-architect H. Linse 
te Dordrecht in zijn plaats getreden. Aangaande 
de afdeelingen is het verslag zeer uitvoerig. Zij 
zijn gevestigd te Amsterdam met 130, tc Rotter
dam niet 130, te 's-Hage met 70; te Leiden, 
pas opgericht, met 43 , te Delft met 43 , tc Arn-
liem met 37 cn te Zwolle met 32 leden. 

Aan het eind van de vermelding over liet ver
handelde in de afdeelingen, waarvan wij in De 
Opmerker telken male de korte verslagen lazen , 
zegt de secretaris op bl. 23: >IIet wetenswaar-
»dige van verschillende mededeelingen, bijdragen, 
«verhandelingen enz. in de afdeelingen behan-
«deld, doet den wensch ontstaan, dat de inhoud 
«daarvan moer van nabij ter kennis van de leden 
«der Maatschappij komc , waartoe het tijdschrift 
«der Maatschappij als de natuurlijke en als van 
«zelf aangewezene gelegenheid mag beschouwd 
«worden". In dit uiterst billijk verzoek ligt dus 
ook natuurlijk opgesloten, dat het hestuur en 
ieder lid elke klacht over het tijdschrift terug 
brengen moet op den klager, als deze behoort tot 
dengene, aan wien het verzoek gedaan i s , en dat 
wel gedaan is niet voor de eerste maal. De af
deelingen en hare leden doen veel. Zij kunnen 
echter nog meer en zijn dit verplicht; daarom 
verlangen wij naar de karrevracht bijdragen, over 
welke sedert dc laatste jaren op hare vergade
ringen is gehandeld. 

Ook in deze heeft het bestuur zijn woord ge
houden. In elke afdeeling kan cene commissie 
benoemd worden, ingevolge het besluit der ver
gadering. In enkele afdeelingen zijn die commis
sion — blijkens de berichten in De Opmerker, 
reeds vlijtig aun het werk en het verzamelen. 
In andere schijnt men den tijd te hebben, of aan 
het besluit geen aandacht te schenken. Delft, 
Zwolle en Amsterdam deden in De Opmerker 
nog geen berichten desbetreffende bij hare ver
slagen opnemen. 

Aangaande het ontwerp voor een gedenkteeken 
ter gedachtenis van Hendrick de Kcijser en Jacob 
van i'.unpen, wordt bericht, dat het is verzonden. 
Wij hebben het in der tijd bezien. Het is ons zeer 
tegengevallen. De conceptie en gravure moge 
kostbaar en eigenaardig zijn, het geheel bevat 
geen het minste monumentaal aanzien, is uiterst 
onbeduidend in oorspronkelijkheid eu zou in rea
liteit zeer veel verliezen. Maar het ontwerp is 
bekroond, cn bekroonde ontwerpen zijn half bo
ven de publieke critiek gelegen. De vervaardi
ger zal het best de zwakke zijden van dit monu
ment opmerken, en doet hij dat met voorlichting 
van bevoegden, dan heeft die prijsvraag aan zijn 
doel beantwoord. Op welken grond dit ontwerp 
anders en veel meer uitvoerig is gegraveerd dan 
zijne voorgangers is der moeite van het onderzoek 
wel waard en zouden wij wel eens mogen weten. 

Er zijn in 1868 verschenen (bl. 24 van het 
verslag) 4 nommers van de Bouwkundige Bijdra
gen, eene nieuwe ledenlijst, het verslag van het 
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vorig jaar en de gewone drukwerken, waarbij de 
jaarlijksche vragen voor de algemeene bijeenkomst 
der leden. 

Het bestuur heeft het plan, (bl. 24) cenc nieuwe 
serie van het tijdschrift te beginnen , en deze met 
een losse atlas platen uit te geven, tevens daar
bij opnemende niet uitgevoerde ontwerpen, < n 
geschikt gemaakt voor de afzonderlijke uitgaven 
op groote schaal, als: het ziekenhuis te Rotter
dam , dc terminus, het kasteel Stoutenburg 
etc. etc. 

Dit plan, door dc algemeene vergadering goed
gekeurd, beschouwen wij als te zijn eene groote 
schrede voorwaarts. 

Het tijdschrift zal cr meer medewerkers door 
verkrijgen en van beter allooi worden. Het vou
wen en slijten, dat is ook het scheuren van de 
platen, zal er door worden voorkomen. Alleen 
zal het bestuur, naar onze meening, wel genood
zaakt zijn de prijs te verhoogen , en over dit punt 
voorstellen moeten doen. 

Voor 1809 waren uitgeschreven drie prijsvra
gen, beantwoord door 29 ontwerpers, naar wij 
hoorden, op ruim 200 teekeningen voorgesteld. 
De eerste prijsvraag: een vervoerbaar gebouw 
voor muziekfeesten, tentoonstellingen en verga
deringen van 3000 personen, uitgeschreven in ge
meenschap met de Maatschappij tot bevordering 
der Toonkunst, is beantwoord door twee verdien
stelijke leden, blijkens het verslag (bl. 20) de hoe
ren J. A. van der Kloes te 's-Hage en A. L . van 
Gendt te Alkmaar. Dc eerste ontving f 200, de 
laatste /*150 — als blijk van hulde—aan hunne 
ontwerpen. 

Veertien ontwerpen dongen naar den prijs van 
/"150 voor eene openbare burgerschool der 2 e 

klasse en aan geen enkelen inzender kon die prijs 
toegekend worden. De ontwerpen n°. 10 en n°. 11, 
vervaardiger de heer L, Arnold van den Haag, 
en de heeren .1. L . Springer cn .1. F. van Ha-
mersveld, te Amsterdam, verkregen ieder het ge
tuigschrift met f 50. Aan den heer .1. G. Evers, 
te Ellekom, is enkel een getuigschrift te beurt 
gevallen. 

Alle drie de ontwerpen zijn enkel bij de beoor
deelaars in aanmerking gekomen voor de grond
plannen. De gevels en doorsneden konden dus 
niet behagen, hetgeen den 14 inzenders even 
vreemd in dc ooren zal geklonken hebben, als 
den schrijver en mededeeler van hunne geëerde 
namen in dit zijn artikel. 

Bij de afbeelding achter het verslag van de 
drie grondplannen had minstens tot duidelijk be
grip van de ontwerpen een opstand en doorsnede 
gevoegd moeten zijn. 

De derde prijsvraag — een voorgevel van een 
winkelgebouw — is beantwoord door dertien me
dedingers. Hier trad als overwinnaar te voor
schijn de heer .1. L . Springer, van Amsterdam. Hij 
behaalde den prijs tot algemeene tevredenheid 
der beoordeelaars, blijkens hun rapport achter het 
verslag opgenomen, terwijl de heer J . M. van 
den Brink van Driebergen, tijdelijk te Weenen, 
een eervol getuigschrift als de tweede prijs, ver
wierf. 

De prijsvragen zijn in het jaar 1808 met meer 
dan gewone belangstelling beantwoord. Waar
schijnlijk is dit voor een groot gedeelte gelegen 
in de onderwerpen zelven, die geheel berekend 
waren voor de krachten, die gewoonlijk bij wed
strijden in de bouwkunst optieden, en zich on
derling op dat veld der eere komen meten en 
instruëeren. Wij wenschen, dat de lust tot mede
dinging en de zucht naar roem en bekroning 
bij de leden der maatschappij niet verflauwe. De 
voorwaarden dezer prgswedstrijden zijn wel in 
staat tot mededinging uit te lokken, en wijken 
gelukkig nog sterk af bij die door allerlei be
sturen uitgeschreven, met beloften, prijzen en 
conditiën, die algemcene afkeuring verdienen, 
en waar de achtbare of niet achtbare, maar al
tijd onkundige uitschrijvers, jacht inaken op de 
kennis van bouwkundigen, en daarmede — in 
den regel zonder behoorlijke opgaven van rede
nen — omspringen op eene wijze, die niet te dik
werf kan worden openbaar gemaakt, zoodra door 
onkundigen de rechten van de houwkunst wor
den verkort. 

(Wordt vervolgd.) 

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

§ Er is een kanaal ontworpen, bestemd om 
Berlijn en Dresden met elkander te verbinden, 
zoowel a)s om met den spoorweg te wedijveren 

in het vervoer van zware goederen cn koopwaren, 
die door hunnen lagen prijs en grooten omvang 
geene hooge vracht kunnen dulden. Er is te
genwoordig een slingerende weg te water tus
schen deze twee plaatsen, en de schuiten, die er 
varen, zijn hoofdzakelijk geladen met kolen cn 
zandsteen uit Saksen en voor een groot deel met. 
fruit uit Bohemen; de reis vordert gemiddeld drie 
weken. 

Het voorgestelde kanaal zou haar verkorten 
tot slechts vier dagen. 

Het zal de Elbe verlaten een weinig beneden 
Dresden en in de Spree vallen juist hoven lier-
lijn, een afstand van ongeveer honderd Engelsche 
mijlen. De ontwerpers hangen af, wat het wel
slagen hunner onderneming betreft, van het wel
gevallen der Regeering. Zij hopen, dat deze, 
voor hun geval, vergunning zal verleenen tot het 
gebruik inaken van stoom. De wet. in Pruisen 
verbiedt schroef- en raderbooten te bezigen op 
eenig kanaal, wegens de vernieling van dc glooi
ingen door de deining van het water. 

— § Het Count;/ Court te St.-Louis (Vereenigde 
Staten) heeft besloten alle verdere werkzaamhe
den voor het boren van den Artesischen put te 
staken, die nu reeds de diepste der wereld is. 
De bereikte diepte was 3843 ^ voet en liet daar 
verkregen water zeer zout. Enkele leden van 
het genoemde Hof of gewestelijk bestuur verlang
den den arbeid voort te zetten tot 4000 voeten 
diepte, maar de meerderheid verzette zich hier
tegen uithoofde van de uitgaven, die in de laat
ste weken gestegen waren tot, veertig dollars per 
dag, terwijl men in zulk eene tijdsruimte slechts 
vijf Engelsche duimen vorderde. De put zal ge
dempt worden tot eene diepte van ongeveer 
twaalfhonderd voeten, vanwaar zuiver water 
kan verkregen worden door pompen. 

— § Het Fondaco dei Turcli i , zegt T/w Architect, 
een der oudste paleizen langs het Canal Grande, 
te Venetië, is ten laste van de stad gerestau
reerd geworden. Het is een schoon, misschien 
het schoonste, exemplaar van dien bijzonderen 
stijl der Venetiaansche bouwkunst in de twaalfde 
eeuw, waarin de Ryzantijnsche en Oosterschn 
elementen als het ware samensmolten en werd 
gebouwd door de eens machtige familie der Pesaros. 

— § Het bestuur van Glasgow heeft vergun
ning verleend om, bijwijze van proef, door de 
straten van de stad omnibussen te laten rijden. 
die getrokken worden door stoomwagens voor 
gewone wegen met radbanden van elastiekc gom, 
vervaardigd door den heer R. W. Thomson, bur
gerlijk ingenieur te Edinburg. Alvorens dit be
sluit te nemen, zond het een' ambtenaar naar 
Edinburg, waar hij getuige was van een proefrid. 

— § Vóór eenige weken is in de kerk te Par-
sonstown (Ierland) een marmeren grafgesticht op
gericht geworden ter eere van den bekenden 
sterrekundige graaf Rosse. Men roemt het zeer 
om zijne eenvoudige schoonheid. 

— § Gedurende het jaar 1807 hebben de eige
naren van spoorwegen in Groot-Britanniè en Ier
land als vergoeding eene inkomsten-belasting be
taald van ruim 3'/j stuiver per pond sterling of 
l*/ j ten honderd aan personen, die gekwetst 
waren geworden door botsingen van treinen of 
aan hunne gemachtigden , namelijk i'. 347,379 als 
schadeloosstelling, terwijl zij gezamenlijk aan di
videnden hebben genoten .£ 19,630,000. 

— § Terwijl de spoorweg-maatschappijen in 
Britsch-Indië eenige der meest afkeurenswaardige 
voorschriften van hare moederlandsclie voogden 
schenden, voeren zij variaties van hare eigene 
in. Het laatst bekende is eene milde verstrek
king van doodkisten aan de stations. Men waagt 
schroomvallig de vraag, of dit artikel niet over
bodig zou zijn, zoo er in liet brandend klimaat 
van dat land ruime voorraad van water aan de 
stations was en zoo de passagiers aan de stations 
niet gedurende een half uur opgesloten bleven 
in de rijtuigen bij een verzengenden dampkring, 
die nog ondraaglijker is doordien de trein niet 
in beweging is. 

—• § Er zijn onderhandelingen geopend tusschen 
bet gouvernement van Nieuw Zuid-Wallis en dat 
van Queensland (Nieuw-Holland) voor den aanleg 
van een veertiendaagschen mail- of stoomboot
dienst door de Torrcs-straat en over Batavia. Kl
is voorgesteld, dat Nieuw Zuid-Wallis, Queens
land en Nieuw-Zeeland de kosten zouden dragen 
in verhouding van drie zesden, twee zesden en 
een zesde. Het Gouvernement van Queensland 
is ook op het punt eene telegraaflijn over land 
te leggen naar de golf van Carpentaria, om daar 

le worden verbonden niet een ontworpen onder-
zeeschen kabel via Java. 

— § De vooruitgang van de Pruisische kolen-
industrie openbaart zich onmiskenbaar in liet feit, 
dat, terwijl vroeger het bekken van de Roer slechts 
ruim 8 millioen tonnen opbracht, deze opbrengst 
nu gestegen is tot ruim 21 millioen tonnen. 

— § De vervaardiging van den kabel voor dc 
West India and Panama Telegraph Company 
maakt snelle vorderingen, en het gedeelte, noo
dig tot verbinding van Cuba met Jamaica, is 
reeds voltooid. 

— ü De Ureal Eastern vertrok den 23"> Oc
tober van Sheerness naar Bombay met meer dan 
2200 Engelsche mijlen van den kabel aanboord, 
die Britsch-Indië in rechtstreeksche telegraphische 
gemeenschap moot brengen met Suez. Ilet. ove
rige zal binnen kort volgen in twee andere stoom
schepen. Men verwacht, dat hel leggen in Maart 
afgeloopen zal zijn. 

— A De reeds meermalen in de technische 
tijdschriften besprokene gedachte, om signaal-sche
pen op zee op eenigen afstand van de kust voor 
anker te leggen cn ze door telegraafkabels met 
het land te verbinden, ten einde eene gemeen
schap met ile voorbijzeileude schepen mogelijk te 
maken, zal dooi- de Telegraph-Construction and 
Maintenance-Company, bij wijze van proef, wor
den volvoerd, daar zij een stoomschip gedurende 
eenige maanden in het Kanaal voor anker zal 
laten liggen cn dit schip met de kust door een 
kabel zal verbinden. Wanneer de proeven ge
lukken , zoo is het buiten twijfel, dat de scheep
vaart hiervan veel voordeel kan hebben. 

— h De onthulling van het gedenkteeken voor 
Schinkel, dat voor de bouwacademie te Berlijn 
is opgericht, heeft den 15den dezer op plechtige 
wijze plaats gehad. 

B I N N E N L A N D . 
Dezer dagen is door den kapitein ingenieur N . 

II. Nierstrasz, ingenieur bij de staatsspoorwegen 
eene brochure geschreven, getiteld : De spoorweg 
Nijmegen—Arnhem met de overbrugging van de 
Waal en den Ilijn. Schrijver haalt ons in
ziens terecht aan, dat er vele leemten zijn in het 
groote net der staatsspoorwegen, die door het 
groote publiek ook meer gevoeld zullen worden, 
naarmate de voltooiing der spoorwegen nadert. 
Onder die leemten is de aansluiting der noorder
met de zuiderlijnen langs Arnhem en Nijmegen 
op 's-Hertogenbosch de grootste en men staat 
versteld, hoe het in 1800 mogelijk is geweest 
dat aan die verbinding niet die waarde werd ge
hecht, die zij onmiskenbaar heeft, niet alleen 
voor de genoemde steden, maar bovenal voor de 
levensvatbaarheid der staatsspoorwegen zelve. 

De schrijver treedt in beschouwingen over de 
richting, de aan te leggen bruggen over Rijnen 
Waal , in verband tot het rivieibelang, de ver
dediging en dc exploitatie van den spoorweg en 
de kosten van aanleg. Tot recht verstand dei-
zaak zijn de begrootingen van kosten der spoor
wegbruggen over dn beide rivieren en twee kaar
ten bij dc brochure gevoegd, waardoor de waarde 
verhoogd wordt. Wij bevelen de lezing van dit 
werkje aan alle belangstellenden ten zeerste aan. 

— De vierde allevering van het bouwkundig 
album of verzameling van kleine voorwerpen door 
T. M. M . Van Grieken,' bouw- cn werktuigkun
dige bij de Staats-spoorwegen, ziet het licht. On
der verwijzing naar de beoordeeling der heide 
eerste afleveringen, voorkomende in n u 34 van 
dezen jaargang , raden wij alle bouwkundigen aan 
met dit album nader kennis te inaken. 

A m s t e r d a m . In liet Algemeen Dagblad van Neder
landen overgenomen in andere nieuwspapieren, wor
den reeds uil de namen Koelman en Stracké genoemd 
als directeuren voor de rijks univertiteit (lees 
academie) van beeldende kunsten. Minstens ge
nomen ziju zulke voorbarige berichten verre van 
wenschelijk voor den gang eener kunstregeling, 
die: nog in de tweede kamer moet worden behandeld-

Wij verzekeren dat er bij het ministerie van 
binnenlandsche zaken bij lange niet eenige quaes
tie van namen, veel minder van eene keuze voor 
het onderwijzend personeel aanhangig is en mee
nen dat het vooruitloopen in deze wel eens zeer 
schadelijk voor sommige personen zou kunnen 
terugwerken , die sedert vele maanden al hun 
ijver ten toon spreiden, om als leeraren of pro
fessoren bij de rijksinstelling te worden geplaatst. 
Wij vestigen de bijzondere belangstelling van al 
de kamerleden, en de invloedrijke kunstbcvorder-
aars, op het onrechtmatige dat in het 2« wets
ontwerp der bedoelde regeling van het kunston-
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derwijs, dat der bouwkunst is uitgesloten ge-
Moven, en verzoeken de hernieuwde aandacht 
voor de adressen van de maatschappij tot bevor
dering der houwkunst, in deze zeer belangrijke 
zaak aan den minister en de leden der tweede: 
kamer gericht. Men vergelijke hiermede elc Bouw
kundige Bijdragen deel XVII bl. 89 en verv., 
met eene inleiding van haren voorzitter den heer 
J. II. Leliman , en de artikelen in de Opmerken van 
24 October 1808, en van 15 en 22 Mei 1809. 
Bij deze artikelen is zich dezer dagen het alge
meen jaa i lijksch verslag der genoemde maatschap
pij komen voegen, aan welks slot (bl. 80—84) 
het academisch ontwerp van wet — dat reeds 
omzijn onvolledigheid bij de bevoegden zoovéél on
tevredenheid opwekte — is besproken en wordt 
vermeld dat in deze vergadering, waarin 00 des
kundigen tegenwoordig waren, de uitsluiting van 
het bouwkunstig onderwijs met algemeene stem
men werd betreurd , en Amsterdam is aangewe
zen als de eenige stad, alwaar met vrucht de 
rijksacademie zal kunnen werkzaam zijn, ter ver
vanging van de thans aldaar opgeheven konink
lijke academie van beeldende kunsten. 

— Wij ontvingen van het bestuur van het 
24"" Nederlandsen landhuishoudkundig congres, 
in den zomer van 1870 te Arnhem te houden, 
eene circulaire , waarin de algemeene aandacht 
voor den Nederlandsclien landbouw op deze hoogst 
nuttige instelling gevestigd wordt. Het congres 
toch vormt den eenigen band tusschen de ver
schillende bestaande maatschappijen en genoot
schappen van landbouw en aanverwante vakken 
i:n men vermeent uit de omstandigheid, dat dit 
congres reeds 23 malen plaats vond , de gevolg
trekking te .mogen maken , dat het gewaardeerd 
wordt. Tegen betaling van ƒ 2 kan een ieder 
toegang tot de congressen bekomen, waarvoor 
hem later een exemplaar van het in druk uitge
geven verslag kosteloos verstrekt wordt. Onze 
ruimte gedoogt niet de oproeping van liet be
stuur in zijn geheel over te nemen, maar wij 
vertrouwen dat deze aanwijzing bij velen de lust 
zal doen ontstaan oin het streven van het Con
gres te leeren kennen en mede te werken tot 
bevordering der belangen van den landbouw. 

— De Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst te Amsterdam, heeft de leden in kennis 
gesteld met een twaalftal vragen , die op een 
nader te bepalen dag in het jaar 1870 zullen 
besproken worden. Onder deze vraagstukken tref
fen wij er vele aan, waarvan de beantwoording 
voor den bouwkunstenaar van liet grootste ge
wicht is en de discussion zullen voorzeker be
langrijk ziju , als vele zich dc moeite willen ge
troosten hunne ondervinding mede te deelen en 
niet anderen van gedachten te wisselen. 

A r n h e m . Bij gelegenheid van het 2 4 * Ne-
derlandsch Landhuishoudkundig Congres zal in 
ile maanden Jun i , Jul i en Augustus 1870 te de
zer stede, in het vroegere .Stations-Gebouw der 
Nederlandsche Rijn-Spoorweg-Maatschappij, voor 
het eerst in Nederland, plaats hebben eene In
ternationale Tentoonstelling van Landbouw-werk-
tuigen, waaraan na bekomen vergunning zal ver
bonden worden eene verloting, bestaande zoo mo
gelijk uit vijf-en-twintig duizend loten ad ƒ 1, 
van voorwerpen, aan te koopen van inzenders 
op genoemde tentoonstelling. Het programma 
van een en ander zal weldra gereed wezen en 
algemeen verzonden worden; inlichtingen zijn 
inmiddels op franco aanvrage te bekomen bij den 
Secretaris der Commissie, den lieer J . Nagel Jr. 
te Arnhem. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G ROTTERDAM. 

In dc vergadering van den 19'1"' dezer, werd 
door den voorzitter o. a. medegedeeld, dat twee 
antwoorden zijn ingekomen op dc l*" der in den 
loop dezes jaars door de afdeeling Rotterdam uit
geschreven prijsvragen , zijnde: een houten kap , 
waarvan de teekeningen zullen worden ten toon 
gesteld, zoodra die door de daartoe benoemde 
commissie zullen ziju beoordeeld. 

Door den heer J. H. Paradies , mr. stukadoor 
alhier , werden photographische afbeeldingen van 
met smaak ontworpen rosetten en andere plafond-
versierselen ter bezichtiging aangeboden. De heer 
J. F . Metzelaar, eerelid der afdeeling, sprak 
over het onderwijs in het rechtlijnig- en orna
ment-teekenen ; die rede werd met belangstelling 
gevolgd en met toejuiching begroet. 

Na verkregen toestemming van den heer Met

zelaar om die voordracht te doen drukken, werd 
met algemeene stemmen besloten om dat voor 
rekening der afdeeling te doen geschieden , ten 
einde dit belangrijk onderwerp onder veler aan
dacht te brengen en in dc volgende vergaderin
gen nader tc bespreken. 

Daarna werd de vergadering gesloten. 

A F D E E L I N G Z W O L L E . 
Vergadering van Vrijdag den 19 November 1869. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de 
laatst voorgaande vergadering, stelt de voorzit
ter aan de orde de vroeger aangehoudene mis
sive van het Bestuur der Maatschappij omtrent 
het benoemen eener commissie van redactie voor 
verhandelingen enz. iu de afdeelings-vergadcringen 
gehouden, om in de Bouwkundige Bijdragen te 
worden opgenomen. 

Het denkbeeld der meeste leden hieromtrent 
komt daarop neder, dat men gaarne , ook door 
het houden van kleine bijdragen , mededeelingen 
enz., het aangenaam samenzijn en deu bloei der 
afdeeling wenscht te bevorderen , doch dat. ver
reweg de meesten vermecnen, noch die letter
kundige kennis, noch den behoorlijken tijd te 
bezitten , om hunne denkbeelden in zulk een pas
send kleed te steken, als voor eene opname in 
de Bouwkundige Bijdragen met reden mag worden 
verwacht, weshalve hun eene commissie van re
dactie minder noodzakelijk voorkomt en wordt 
dientengevolge op voordracht van den voorzitter 
besloten, dat na elke verhandeling, bijdrage of 
mededeeling zal worden gevraagd of men de stuk
ken , zoo die mochten bestaan, ter beschikking 
van de Bouwkundige Bijdragen wenscht te stel
len, in welk geval het bestuur der afdeeling als 
commissie van redactie zal optreden. 

De voorzitter brengt vervolgens ter tafel de 
door de Maatschappij gestelde vragen, om op 
de eerstvolgende algemeene bijeenkomst te wor
den behandeld , die voorgelezen en in algemeene 
trekken met die zorg besproken worden als het 
belang der zaak zoo te recht vereischt en waarbij 
men tot de conclusie knmt, dat men zich door 
die vragen gaarne meer op het practisch terrein 
had verplaatst gezien, en ze algemeen van te 
wetenschappelijken aard vind. 

liet lid .1. W. Bosboom deelt daarna aan de 
vergadering zijne ondervindingen omtrent het 
schilderen mede en behandelt daartoe in de eerste 
plaats de verfstoffen, de wijze waarop men dient 
te werken , hef afbladderen enz., welke rede aan
leiding geeft tot een zeer uitgebreid gemeenzaam 
onderhoud, waaraan door de meeste leden, en 
zooals uit den aard der zaak volgt, voornamelijk 
door de schilders wordt deelgenomen. 

Ten slotte stelt het lid Bosboom de vergade
ring nog in kennis met het feit, dat hij in 1868 
medegewerkt heeft tot de toen uitgeschrevene 
prijsvraag — hel ontwerpen eener openbare bur
gerschool voor 150 leerlingen etc., en wel onder 
het motto: in een gezond lichaam huist een ge
zonde ziel — dat hij thans de beoordeeling daar
van in bet dezer dagen ontvangen verslag van 
het verhandelde op de laatste algemeene verga
dering heeft gelezen cn vermeent redenen te 
hebben te mogen veronderstellen, dat zijn ont
werp niet met zorg is onderzocht. — Onder ne-
derlegging der teekeningen deelt hij zijne bezwa
ren mede en gelooven de leden na vergelijking 
van het bcoordeelings-relaas en die teekeningen 
te mogen aannemen, dat dc opmerkingen 1". over 
het licht in de schoollokalen, 2U. over den onvol
doenden toegang naar de lokalen uit de woning 
van den onderwijzer, 3". het ontbreken eener 
aanwijzing van de dagverlichting der teekcnschool 
en 4". het ongunstig oordeel over trappen voor 
deuren en ramen in den achtergevel , en onvol
doend toezicht op de privaten, minder juist zijn 
uitgedrukt en wel, omdat men uit het aangege-
vene omtrent het licht moeielijk kan gissen of 
men gelooft dat de lokalen tc veel of te weinig 
zijn verlicht; omtrent den ingang, dat er wel dege
lijk een groote en ruime ingang naar elk school
lokaal bestaat en de deur in de onderwijzers-
woning alleen voor het gemak van laatstgenoemde 
niet als ingang voor leerlingen is geprojecteerd; 
omtrent de dagverlichting der teekenschool deze 
wel degelijk én op de teekeningen én in de me
morie is aangegeven en eindehjk omtrent de trap
pen , voordeur, etc. in den achtergevel dezes 
niet bestaan, terwijl men het toezicht op de 
privaten uit de schoollokalen zelve, het bij on
dervinding geblekene meest practische stelsel be
schouwt. 

Geene voorstellen meer ter behandeling voor
handen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Correspondentie. 
Verschillende stukken , waarvan de plaatsing 

in dit nommer verlangd werd , kunnen eerst de 
volgende week worden opgenomen. 

Varia. 
H e t v o o r k o m e n v a n rook . Dr. Angus 

Smith heeft proeven genomen met rook van ver
schillende graden van zwarte en bruine kleur; 
hij toont aan , dat de moeilijkheid het ontstaan 
van rook te voorkomen gewoonlijk niet voort
vloeit uit gebrek aan lucht in den haard, maar 
doordien een snelle trek dikwijls niet den tijd 
laat voor volledige verbranding. § 

B r a n d v r i j hou t . Volgens de Deutsche In
dus! ric-Zeiluny wordt in eene der mijnen te Ib-
benhürren (YVestfalen) het houtwerk tegen het 
vuur beschermd door het te verven met een 
mengsel, bestaande uit vijf deelen aluin, zeven 
deelen deeg van roggemeel en dertig deelen 
vooraf gewasschen, fijn verdeelde klei. Dit meng
sel wordt gebezigd voor binnenwerk. Voor hout
werk , dat aan de opene lucht is blootgesteld, 
gebruikt men een mengsel, saamgesteld uit twee 
en een half deel gekristalliseerde salammoniak, 
één deel witte vitriool (zwavelzuur zinkoxyde), 
twee deelen schrijnwerkers- of hoornlijm, twin
tig deelen zinkwit en dertig deelen water. Men 
heeft bevonden, dat deze mengsels het hout be
letten bij brand te ontvlammen en zeer lang zijne 
vernieling door een fel vuur tegengaan. § 

Advertentiën. 
Bestuur der Registratie en Domeinen. 

ONTMANTELING 
DER 

V E S T I N G B E R G E N O P Z O O M . 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant maakt bekend, dat 
op Woensdag den 15 December 1869 , des mid
dags ten 12 ure, in het Nederlandsch Koffijhuis 
te Bergen op Zoom, al of niet onder voorzitting 
van hem Directeur, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Bergen op Zoom, 
onder voorbehoud van hoogere goedkeuring zal 
worden 

Aanbesteed: 
1". Bij i n x d ' l i r i j v i i i f ; en opbod. 

H e t S L E C H T E N v a n een gedeelte 
v a n het b a s t i o n G i n k e l e n he t 
v e r v a n g e n v a n de b r u g b u i t e n de 
S teenbergsche p o o r t te B E R O E N 
O P Z O O M d o o r een a a r d e n d a m . 

*°. Bij enkele inschrijving. 
H e t S L E C H T E N v a n het B a s t i o n 

P u c e l l e , de r ave l i j nen W a s s e n a a r 
e n D e d e m , de ongeslecht geb leven 
dee len de r c o u r t i n e s W i l l i a m - P u -
ce l le e n P u c e l l e - C o e h o o r n e n d e n 
b e d e k t e n w e g m e t een dee l v a n 
het g lac i s te B E R O E N O P Z O O M . 

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 vau voormelden Ontvanger, om door 
of namens den inschrijver of anders door den 
Ontvanger, onmiddellijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

De bestekken met teekeningen zullen na den 
30""" November a. s. ter inzage liggen ten burele 
van voornoemden Directeur en aan de kantoren 
van de Ontvangers der Registratie en Domeinen 
te Breda cn Bergen op Zoom, aan welk laatstge
meld kantoor het bestek met dc teekening, tegen 
betaling van één gulden, na gemeld tijdstip ver
krijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag, den 13 December 1869, des voormid
dags tusschen 10 cn 12 ure. 

Breda, den 21 November 1869. 
De Directeur voornoemd, 

V A N DER V E N . 
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Aanbesteding. 
DE BURGEMEESTER E X WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
de belanghebbenden, dat op Maandag den 20 
December aanstaande, des namiddags ten een ure, 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben 
de Aanbesteding van 

to. De LEVERANTIE van de ten 
behoeve van de gemeente, voor het 
Jaar 1870 benoodigde BOUWMA
T E R I A L E N , waaronder 600,000 
a 800,000 getrokken STRAAT
KLINKERS, Waalvorm, ruim 200 
Meters TROTTOIRBANDEN, be
nevens de T U R F , het BRAND
HOUT en wat verder in het Be
stek vermeld staat. 

2o. Het ONDERHOUDEN der ver
schillende Pompen, binnen deze 
gemeente. 

Dc voorwaarden van aanbesteding zullen na den 
25iten November a. s. op de Secretarie en het 
Bureau der Gemeentewerken, ter inzage van de 
gegadigden liggen; terwijl aan laatstgenoemd bu
reau de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, 18 November 1800. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
D E R A A D T . 

De Secretaris, 
P. V A N DEN I1RANDELER. 

Dc ondergeteekende levert steeds tot billijke 
prijzen en in den kortst mogelijken tijd : 

D I R E C T I E - K E E T E N 
van verschillende afmetingen; — op franko aan
vragen worden Teekeningen en Prijscouranten 
toegezonden. 

Voor directe aflevering (onder meer anderen) 
ook te Huur eene Keet zoo als wordt voorge
schreven voor de werken van de ontmanteling 
der Vestingen. 

B. DIJKERMAN. 
Breda. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STEINBACH & C». te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van dc 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mctllach aan dc 
Saar; VUURVASTE S T E E N E N , GIPS, 
GEBAKKEN BUIZEN, SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA 
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN T i l DEE POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 37 en 
38 van 1869. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
VAN 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Letters, gegoten en gedreven , Zin
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen, Consoles, Falbala's, Balusters, 
Ventilators, Kruizen voor Kerken en Graf 
teekens, Aloës , Paardenkoppen en verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Zink voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

IJZEREN MOLENROEDEN, 
M E T ZES .TAAR G U A R A N T I E , 

bij UKHH". B . P O Ï . te Cl «hout ad. Kinderdijk, 
bij wie reeds 500 roeden gemaakt stIJn van verschillende lengten 

tot lOS A mat. vt. 
cn tevens eene menigte attesten te bekomen zijn van ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 

gemalen hebben. 

X Oorspronkelijke loten in de Staatg-loterij met P r e m i ë n 
A mogen overal gespeeld worden. 

ff 1 7 5 , 0 0 0 G r i i l d e n 
Q als hoofdprijs en daarenboven 25,300 prijzen van 175,000; 105,000 ; 70,000; 
f) 35,000; 28,000 ; 21,000; 2 van 17,500; 2 van 14,000; 10,500; 3 van 8,750; 6 van 
n 7,000 ; 3 van 5,200 ; 14 van 3,500 ; 22 van 2,600 ; 130 van 1,750 en verder prijzen 
|P afioopende tot 21 gulden worden aangeboden in de groote Staatsloterij met premiën, opge- i f 
V richt en gewaarborgd door de Hertogelijk Brunswijksche landsregeering. 'j 
[f D e d e e l n e m i n g k n u t e m e e r « o r d e n a a n b e v o l e n , d a a r d c d e e l n e m e n d e u g e b c e l e n i n l e g , o u d e r w a a r b o r g v a u d e n (J 

jft S t a a t , w e d e r a a n p r i j z e n t e r u g o n t v a n g e n , z o o d a t geeuc d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g g r o o t e r k a n s o p w i u s t l e v e r t . f\ 

A Tot aan het begin der trekking . z i j n d e reed» den 9 December a. •. ri 
& b e d r a a g t d e i n l e g v o o r j f 

y. geheele oorspronkelijke Staatsloten 7,00 gulden. y 
X halve ,, ,, » , 5 0 „ J 
V D e o n d c r g e t c c k e n d c n , w i e r h a n d e l s h u i s e e n h o o f d c l c b i e i h e e f t i n d e z e l o t e n , z a l e l k e o r d e r , t e g e n o p z e n d i n g v n n v 
(J b a n k n o t e n o f e e n p o s t w i s s e l t o t h e t b e d r a g , o n v e r w i j l d u i t v o e r e n e n b i i d e t o e z e n d i n g d e r l o t e n g r a t i a e c u l i j s t v a n [ï 
* d e t r e k k i n g e n v o e g e n ; c v e n z o c » d r a g e n z i j z o r g d a t d c d e e l n e m e r s , u i i e l k e t r e k k i n g , e e u e l i j s t d e r p r i j z e n b e k o m e u . M 
\ ) W i j v e r z e n d e n d c p r i j z e n n a n r a l l e p l a a t s e n o f k u n u e n d i e o p v e r z o e k d e r d e e l n e m e r s d o o r o n z e h a n d c l s r c l a t i e n i n f ) 
/ « a l l e s t e d e n v a n N e d e r l a n d d o e n u i t b e t a l e n ; ' i n e u h e e f t n l z o o d o o r d e rfiulelijke b e s t e l l i n g a l l e d e n k b a r e v o o r d e d e n . f\ 
i f A a n g e z i e n d e t r e k k i n g b i n n e n w e i n i g e d a g e n b e g i n t e n d e n o g v o o r h a d d e n l o t e n , b i j d e 

\ ) g r o o t e a a n v r a a g s p o e d i g z u l l e n z i j n g e p l a a t s t . w o r d t m e n v e r z o c l i t z i c h t e n s p o e d i g s t e e n y 

Q d i r e c t t e w e n d e n a a n f\ 

v jBottenwieser & Co.. 3 
U Bankiert) en H ' i N s e l h a n d e l . Hamburg;. y 

De Stoomfabrijk van Architectonische 
Zinkwerken, Brandspuiten, Draad

nagels etc. etc, 
gedreven door 

J. II. POTHMANN en II. J. GERRITZEN, alhier. 

Recommandeert haar fabrikaat: alle orders 
worden met den meesten spoed uitgevoerd. — 
Specialiteiten voor Brandspuiten en Bierbrou
werijen, alsmede Raamroeden. Balustres, 
Consoles en Zinken letters voor Qrmaschilden 
in alle afmetingen zijn meestal op magazijn ge
reed. Getrokken lijsten voor kagcheïs van 
ijzer, koper of zink levert zij gepolijst, ciseleert! 
of glanzend zwart gebrand, volgens op te geven 
maat, vierkant in elkander gezet met scherpe 
hoeken en op verlangen in losse stukken. 

D. A. THIEME is door aankoop eigenaar ge
worden van de 

V E R H A N D E L I N G 
O V E R D E 

B O U W K U N D E , 
BEVATTENDE 

D E O R D E N D E R K O L O M M E N E ü P I L A S T E R S 
B E N E V E N S 

DERZELYER VERSCHILLENDE OXDERDEELEN. 
noon 

SEBASTIAAN L E CLERC. 
Naar het Fransch. 

Tweede verbeterde druk. 
Groot 4 ' ° , met 182 platen. 

Prijs / 12. 
Dit werk wordt niet herdrukt. Slechts 

20 exemplaren zijn voorhanden. 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Door het INSTITUUT is uitgegeven en bij de 

GEBR. J. en H. V A N L A N G E N H U Y S E N , te 'sGra-
venliage, verkrijgbaar gesteld de eerste aflevering 
van het 

TIJDSCHRIFT 
van het INSTITUUT, jaargang 1809—1870; een 
quarto deel met 12 uitslaande platen , bevattende 
vier oorspronkelijke Verhandelingen, een aantal 
Vertalingen , Mededeelingen. Aankondigingen, 

enz. alsmede het Verslag van het Verhandelde 
in de Vergadering van 14 September 1809. 
Prijs / l . M . 

Bij iedere aflevering van dit Tijdschrift wordt 
gevoegd een BIJBLAD, bestemd voor 

ADVERTENTIEN. 
De aandacht van F A B R I K A N T E N , INDUSTRI

ËLEN , enz. wordt bijzonder op deze gelegenheid 
tot adverteren gevestigd, waardoor hetgeen men 
wenscht bekend te maken onder de aandacht 
wordt gebragt van bij de zevenhonderd leden van 
het Instituut, in alle oorden des Rijks, gelijk 
mede in Oost-Indië en in het buitenland geves
tigd. Prijs 1—10 regels, den regel ƒ 0 . 2 0 ; elke 
regel meer ƒ 0.10. 

Men gelieve de Advertentien in te zenden aan 
bovenstaand adtes in het laatst van Januarij, 
Maart, Mei , Augustus en October. 

Bij P. K. BRAAT te Dordrecht, is verschenen 

MODELBOEK 
DIB 

FABRIEK van LOOD- en ZINKWERKEN 
V A N 

P. W. BRAAT, te Delft. 
Prijs f 3.50. 

Uitgegeven te Arnhem by D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE B I J 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 27 November 1869. 

Aanbestedingen. 

Aankondigingen. 

Haandag , 29 Nov. 
's-Hage, ten 11'/, ure, aan liet prov. bestuur: 

liet maken van een strekdam langs den rechter
oever der Oude Maas, tusschen de Krabbe en 
Nederhoven. 

Blarleum , ten 12 ure, bij den kastelein 
J . C. Puijk: bet houwen eener kerk met teren, 
voor de R. C. gemeente aldaar. Aanwijzing 23 
en 24 Rovnmber van 9—4 ure. 

M a a s t r i c h t , ten 12 ure, op bet raadhuis: 
het leveren en plaatsen van het schrijnwerk, be-
noodigd voor het nieuwe post- en telegraaf
kantoor. 

Dinsdag, 30 Nov. 
Ba lk , (Friesland), bij den heer C. J . van 

Broekhuizen : het amoveeren eener oude- en het 
opbouwen van eene nieuwe hoeren stelphuizinge 
te Oudega, gemeente Hemclumer Oldephaert en 
Noordwoldu. Aanwijzing 27 en 29 November. 

Soest, bij P. Ehbenhorst, voor rekening van 
de gemeente : het begrinden van zandwegen in 
de gemeente Soest, ter gezamenlijke lengte van 
1372 meters. Aanwijzing den 29 November, des 
morgens ten 10 ure. 

Hoorn , ten 1 ure, opliet raadhuis: het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan het Houten Hoofd aldaar. Aanwijzing den 
29 November, des morgens ten 11 ure. 

Woensdag, 1 Deo. 
Rozenburg, ten 12 ure , door Kerkvoogden 

van de Gemeente der Hervormden: het geheel af
breken en weder nieuw opbouwen der predikants
woning aldaar. Aanwijzing den 27 November , 
des morgens ten 11 ure. 

Donderdag, 2 Deo. 
HIJlaard , (Friesland), bij den heer E. A. de 

Jong bij Hoptille: het afbreken eener oude schuur 
en voorhuizing en het weder opbouwen eener 
stelphuizing , onder Hijlaard. 

Wljhe , ten 11 ure , hij J . Kleinscherpenzeel; 
het bouwen van eene nieuwe kerk en toren voor 
de R. C. gemeente aldaar. Aanwijzing op den 
dag der besteding des morgens ten 10 ure. 

Vri jdag , 3 Deo. 
Middelburg , ten 10 ure, aan het prov. 

bestuur: het onderhouden der aanleg- en los
plaats voor visschers in den Brakman bij de Isa-
belIa-Sluis, gedurende 1870, 1871 en 1872. 
Aanwijzing den zevenden- en vierden dag vóór 
de besteding. 

Middelburg , ten 10 ure , nan het prov. 
bestuur : het driejarig onderhoud van het Neder
landsen gedeelte ven het kanaal van Sluis naar 
Brugge, van af 1 Januari 1870 tot 31 December 
1872. Aanwijzing den zevenden- en vierden 
dag vóór de besteding. 

's-Hertogenbosoh, ten 10' , ure, aan het 
prov. bestuur: het onderhouden gedurende 1870 
van de schipbrug met bijbehoorende werken over 
de rivier de Maas bij Hedel, behoorende tot de 
dienst der veeren in Noordbrabant Aanwijzing 
den zesden- en vierden dag vóór de besteding. 

's-Hertogenbosoh, ten 10' , ure, aan het 
prev. bestuur: het maken van krib- eu rijswer
ken tot verbetering van de rivier de Hoven-
Maas , onder de gemeente Nedei hemert, provin
cie Gelderland. Aanwijzing den zesden- en vier
den dag vóór de besteding. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur, 
het eenjarig onderhoud van de Willemsvaart tus
schen Zwolle en het Katerveer , van 1 Januari 
tot ultimo December 1870. Aanwijzing 25 No
vember. 

Arnhem, ten 12 ure , aan het prov. bestuur: 
het verlengen van het opscheepshoofd te Raven-
stein , behoorende tot de werken tot verbetering 
van de Maas. Aanwijzing den zesden- en vierden 
lag vóór de besteding. 

Groningen , ten 12 ure, aan het prov. be
stuur: het onderhoud van de rijks groote wegen 
in de provincie Groningen van 1 Januari 1870 
tot 31 December 1872, in 3 perecelen. Aanwij
zing den zevenden dag vóór de besteding. 

Sprang, (Noordbrabant), ten 1 ure, op 
het raadhuis : het bouwen van een nieuw school
lokaal met ann ublement en ondcrwijzerswoning 
in de gemeente Sprang. 

Zaterdag, 4 Deo. 
S c h i e d a m , ten 12 ure, op het raadhuis: 

het ophalen van asch , vuilnis, enz. en bet diep
en schoonhouden van havens, grachten , enz. , 
voor den tijd van zes jaren in één perceel. 

M a a n d a g , 0 Dec. 
Gouda, ten 10 ure, in de consistoriekamer 

der Remonstrantschegemeente: het bouwen eener 
nieuwe kerk aldaar. Aanwijzing den 29 Novem
ber des middags ten 12 ure. 

M a a s t r i c h t , ten 10 ure, aan het prov. be
stuur: het onderhoud gedurende de jaren 1870, 
1871 en 1872 van de Noordervaart niet het zij
kanaal naar de rivier de Maas. Aanwijzing ge
durende de acht laatste dagen vóór de besteding. 

Amersfoort, ten 11 ure, op het raadhuis: 
de levering over 1870 van: lo. bureaubehoeften; 
2o. timmerhout; 3o. metselsteeiien , stalklinkers, 
dakpannen, vloertegels, ka lk , cement, enz ; 4o. 
spijkers. 

Langbroek, ten 12 ure, in de heemraadska
mer bij .1. Kronenberg: het onderhoud van den 
weg op den I.anghroekerdijk van af de Sterken-
burgerbrug tot den Amerongerdijk , met dc leve
ring van de benoodigde hoeveelheid grint en zand, 
voor 6 jaren. 

Woensdag, 8 Deo. 
Moordrecht , ten 12 ure, in het Post

huis : l o . het reconstrueeren der beide gebouwen 
van de bestaande vijzel- en stoomgemalen, onder 
Nieuwerkerk a/d IJsel, tot stoomgemalen met 
schepraderen; 2o. het leveren, enz., van twee 
stoomgemalen met ketels, schepraderen, en ver
der toehooren. 

Breda, ten 12 ure, in het Hof vau Hol
land: het slechten van dc Ginnekenpoort, de 
courtine de Noord-Chassé, het bastion de Noord, 
een gedeelte van bet bastion Chassé, het ravelijn 
Greve, le contregarde Rohan en een gedeelte 
der voorliggende buitenwerken te Breda. Aan
wijzing O December, des middags ten 12 ure. 

Buren , ten 12 ure, door gecommiteerden 
over den gecombineerden grintweg van Tiel door 
Buren naar Culenborg: het onderhoud van dien 
weg en de daarbij behoorende kunstwerken over 
de jaren 1870 , 1871 en 1872. 

Bergsohenhoek, ten 12 ure, bij A. de 
Kort : het geheel afbreken en weder nieuw op
bouwen van den opstand van het kerkgebouw der 
Herv. gemeente aldaar. Aanwijzing den 4 De
cember van 10—1 ure. 

Donderdag , 9 Deo. 
'•-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken , leveren en stellen 
van den ijzeren bovenbouw van eene draaibrug 
over het kanaal door Walcheren, bij West-Souburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van de verlenging der 
bestaande remmingwerken, ter wederzijde van 
de draaibrug over de Dieze, nabij 's-Bosch. Aan
wijzing 1 en 3 December, des morgens ten 
10 ure. 

Haarlem, ten 2% ure, aan het prov. be
stuur : het onderhoud der Rijks havenwerken te 
Medenblik, gedurende de jaren 1870, 1871 en 
1872. Aanwijzing den achtsten dag vóór de 
besteding. 

Dinsdag, 14 Deo. 
Assen , ten 10 ure, aan het prov. bestuur : 

het bouwen van cene ijzeren draaibrug, tot ver
vanging van de houten ophaalbrug, over dc 
llreutsr.be Hoofdvaart, bij de Norgcrvaart, enz. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
liet bouwen van eene sluiswachterswoning bij de 

nieuwe Veenesluis , op de Drcntsche Hootdvaart. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het maken van een gemctselden duiker, ter ver
vanging van de Rheebrug in den provincialen weg 
van Assen naar Rolde. 

Woensdag, 16 Deo. 
Bergen-op-Zoom, ten 12 ure, in het Ne-

derlandsch Koffiehuis : l o . het slechten van een 
gedeelte van het bastion Ginkel cn het vervan
gen van de brug buiten de Steenbergsche poort 
te Bergen-op-Zoom door een aarden dam; 2o. 
het slechten van het bastion Pucelle, de rave
lijnen Wassenaar en Dedem, de ongeslecht ge
bleven deelen der r.ourtines Willium-Pucelle en 
Pucelle-Coehoorn en den bedekten weg met een 
deel van het glacis te Bergen op Zoom. Aanwij
zing 13 December, des voormiddags ten 10 ure. 

Maandag , 20 Deo. 
Dordrecht, ten 1 ure, op het raadhuis: l o . 

de leverantie van de ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1870 benoodigde bouw
materialen , waaronder 000,000 ii 800,000 ge
trokken straatklinkers, Waalvorm , ruim 200 
meters troittoirbanden, benevens de turf, het 
brandhout en wat verder in het bestek vermeld 
staat; 2o. het onderhouden van de verschillende 
pompen , binnen deze gemeente. 

Donderdag, 30 Deo. 
's-Hage, teu 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van de beide land-
hoofden der brug over het Hollandsch Diep, 
met de aansluitende spoorwegdammen, in twee 
perceelen en in massa. Aanwijzing 16 en 23 
December, des middags ten 12 ure. 

Afloop van aanbestedingen. 
Zwol le , 12 Nov.: het vernieuwen van eenige 

gedeelten klinker-en keibestrating van de groote 
wegen in de provincie Overijsel, in drie per
ceelen. 
Eerste perceel, ingekomen ,3 biljetten, als van 
de H H . : 

K. Jalink , te Borne, voor f 1912. 
II. Baan Jzn., » Rijssen, » » 1652. 
Joh. Arn tz , » Mill ingen, » ., 1594. 

Tweede perceel, ingekomen 2 biljetten , als van 
dc 1111.: 

Joh. Arntz , te Mill ingen, voor / 1080. 
H. Baan Jzn., n Rijssen, » » 877. 

Derde perceel, ingekomen 2 biljetten, als van 
de H H . : 

M. Taverne , te Enschedé , voor ƒ 4390. 
Joh. Arntz , » Mill ingen, > » 3270. 

Zwolle, 12 Nov.: het onderhoud van we
gen van I Januari 1870 tot 31 December 
1872, in drie perceelen. 
Eerste perceel, ingekomen 4 biljetten , als van 
de H H . : 

L . Krook , te Zwolle, voor ƒ 1885. 
J. Beukers, » Zwartsluis, » » 1775. 
A- van den Berg, » Kampen , » » 1770. 
J.ZwolsmanJzn., » Kuinre , » » 1700. 

Tweede pereecl, ingekomen 2 biljetten, als van 
de H H . : 

J. Beukers, te Zwartsluis, voor f 14,325. 
J.ZwolsmanJzn., » Kuinre , » » 13,800. 

Derde perceel, ingekomen 3 biljetten. als van 
de H H . : 
J. Hoefman , te Arabt-Vollenhove, ƒ 4848.00. 
J . Zwolsman Jzn., » Kuinre , » 4500.00. 
11. P o l , » Zwartsluis, » 4444.44. 

Arnhem, 12 Nov. : het driejarig onderhoud 
van het paleis van justitie te Arnhem; inge
komen 9 biljetten, als van de HH. : 

G. Willemsen , f 1325. 
M . Janssen, » 1293. 
H . van der Sand, » 1276. 
W. G. Lensink , » 1244. 
G. Lieftink, » 1196. 
W . van der Heijden , » 1187. 
G. van Berkum , » 1167. 
Firma E. J . van Kuijk, » 1079. 
J. Rhode, D 1024. 

allen te Arnhem. Alles per jaar. 
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D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 27 November 1869. 

't Zandt, 12 Nov.: l o . het driejarig onder
houd over de jaren 1870, 1871 en 1872 van 
den grintweg van Schatsborg naar het Damster-
diep ; minste inschrijver was de heer R. /.wolsman, 
te Kuinre, voor /' 5748 ; 2o. het bouwen van 
een tolhuis op dien weg; minste inschrijver was 
de heer N . H. Rawee, voor f 1483. 

Utrecht, 13 N o v : l o . het onderhouden van 
en het doen van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan het Rijks kabinet van landbouw
werktuigen aldaar, gedurende 1870—1872; min
ste inschryver was de heer H. Muller , aldaar , 
voor f 1218. 

2o. het driejarig onderhoud 1870—1872: 
a. van de Statenbrug, over de Cothergrift te 

Neerlangbroek; minste inschrijver was dc heer 
J. van Lun teren , aldaar, voor f 175; 

b. van de brug bij Koningslust onder Utrecht 
en de kerkbrug te Zuilen ; minste inschrijver was 
de heer P. Leenders, aldaar, voor f 195 ; 

c. van de Schutsluis en bijbehoorende werken 
nabij den Doorslag te Jutphaas: minste inschrij
ver was de heer H. A. van Baaien, aldaar, 
voor f 397; 

d. van den provincialen grintweg van Doorn 
naar Leusden ; minste inschrijver was de heer 
J. E. Berghuis, aldaar, voor /' 5525. 

e. van den provincialen grintweg van Utrecht 
naar Cothen; minste inschrijver was de heer H. 
van Dam Hzn., aldaar, voor 8994; 

f. van den Cothergrift en een gedeelte van 
den Krommenrijn (1. perceel), minste inschrijver 
was de heer II. van Oostrum, aldaar, voor 
f 298,30; 

voor het 2e perceel van den Krommenrijn en Meent 
of Minstroom, was de minste inschrijver de heer 
P. Leenders, aldaar, voor / 195. 

Utrecht, 13 Nov.: het maken van een riool 
met zinkgaten in de Oudwijkerdwarssteeg; min
ste inschrijver was de heer H. M. de KofT, aldaar, 
voor f 859. 

Eindhoven , 15 Nov.: de levering van 

83,000 stuks straatkeien; ingekomen 12biljetten, 
als van de H H : 
M. C. Hofman A z . , te Sliedrecht, f 4896.17. 
L . Noten, » Helmond, » 4760.00. 
W. v. d. Velden, » Geldrop, » 4748.00. 
II. Janssen-Stollels, » Roermond. » 4679.00. 
J. .1. van Rijk, » Wocnsel, • 4448.00. 
A. Koper en Zoon, > Schiedam, » 4192.20. 
T. .1. Smits Jz., » Dordrecht, > 4107.67. 
Kloos en van Limburgh, » Rotterdam, » 4069,20. 
L . v. Gaal , » Geldrop, » 3983.17. 
W. Wcnmaekers , » Luik , » 3942.50. 
Th. M. Terwindt, » 's-Bosch, » 3859.00. 
Jac. Spoorenberg, Ha-

nigue en Comp., » Eindhoven, » 3070.50. 
Delft, 16 Nov.: dc levering van lood in 

staven, voor de stapel- en constructie-magazij
nen; ingekomen 7 biljetten, als van de HH : 
L . J . Enthoven en Co., te 's-Hage , f 22.72. 
Wed. Dooremans 

en Zn . , » Rotterdam , » 22.59. 
C. Balguerie en Zn.. • Rotterdam , » 22.58. 
W. Hoven cn Zn., » 's-llage, » 22.54. 
Rouppe v. d. Voort, » 's-Hertogenbosch, » 22.51 
G. .1. Leeuwenberg, » Delft , » 22.34. 
A. J . Kop, » Rotterdam, » 22.22. 

Zwolle, 19 Nov.: het driejarig onderhoud 
over 1870, 1871 en 1872, van de landsbrug-
gen in de provincie Overijsel ; minste inschrij
vers waren de HH. .1. B. Groothuis en II. Kam-
huis , te Ambt-Hardenberg, voor f 3190. 

Groningen, 19 Nov.: het tweejarig onder
houd der academische gebouwen aldaaar, in
gaande 1 Januari 1870; minste inschrijver was 
de heer E. van der Voort, te Winschoten, voor 
f 7,340. 

Middelburg, 19 Nov: l o . het leveren en 
storten van steen tot verdediging van den west-
dam der buitenhaven van het kanaal door Zuid-
Beveland ; minste inschrijver was de heer D. Tho-
lens, te Hoek, voor f 12,849; 2o. het leggen 
van een zeedijk met bijbehoorende werken bij het 

dorp Scherpenisse; minste inschrijver was de 
heer W. A . Visser Jzn . , te Kattendijke, voor 
ƒ 12,346. 

Utrecht, 20 Nov.: l o . het onderhoud van 
do schipbrug, liggende over de rivier de Lek , 
tusschen Vreeswijk en Vianen , met de beide 
veerhuizen, de noodhaven, enz., van 1 Januari 
1870 tot uit 0 . December 1872. Aangenomen voor 
ƒ 22,540 door den heer II. R. Bennik, te Vrees
wijk ; 2o. het onderhouden van een gedeelte van 
den Hollandschen IJsel, gedurende 1870. Aan
genomen door den heer A. Schilte, voor f3,333.33 ; 
2o. het onderhoud gedurende 1870, aan de ge
bouwen van 's rijks veeartsenijschool. Aangeno
men door E. Rijnfrank voor / 1225. 

Arnhem. 24 Nov.: l o . het bouwen van eene 
loods tot berging voor waterkarren: 11 inschrij
vers, waarvan dc hoogste E. Eibers, ad ƒ 1 1 8 3 , 
de laagste H. van de Sand , ad f 049; 2o. het 
timmersn van vier houten pompenkasten; 11 in
schrijvers, waarvan de hoogste H . van de Sand, 
ad f 459 en de laagste J. van Dort, ad /"277. 

'•-Hage, 25 Nov.: het maken van gebouwen en 
eenige andere werken voor het hoofdmagazijn en 
de centrale werkplaatsen te Zwolle , ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen , werkplaats voor loco
motieven, enz. Ingekomen 16 biljetten, terwijl 
de minste inschrijving was van den heer It. .1. 
van Enst , te Zwolle, voor ƒ 81,776. 

's-Hage, 25 Nov. : het leggen van spoor
banen en wissels en het maken van eenige ge
bouwen en inrichtingen te Tilburg. Ingekomen 
8 biljetten, terwijl de minste inschrijving was 
van den heer C. de Itoov, te Tilburg, voor 
f 59,620. 

's-Hage , 25 Nov.: het voltooien van bet ge
deelte van den spoorweg van Utrecht naar Box
tel , van den Zuider Maasdijk bij Crevecoeur tot 
den Zuider Diezcdijk bij 's-Bosch. Ingekomen 6 
biljetten, terwijl dc minste inschrijving was 
van den heer F. Linskens , te Blerik , voor 
f 183,000. 

Uitgegeven te Arnhem b« D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEK W I E L 

Vierde jaargang. ï o . 49. Anno 1869. 

DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor A R G H T E C T M , ING-EnEiïUS^ABRIKAjYTEff, AAMEMERSenWEMBAZEJY. 

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 F I N O T J G r z . , 

metmedewerkiiifr van Dr. T. VAN D 0 E 8 B Ü R G H , C. J. VAN DOORN, D.UROTHK, J . l l . LKLIMAN, II. LINSB, S. E. W. ROORDA VAN EYSINGA, II. P. VOGEL en anderen. 

A B O N N E M E N T S P R I J S . 
De abonnementsprijs vau dit weekblad , dat geregeld 

iederen.Zaterdag bij D. A. T H I E M E l c A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie innnndeu franeo per pust/ L.65, 
Men abonneert /Ach voor ceu jaargang. Eukeli! nummers 
worden alleen bij vooruitbesteUing cn tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Z n t w d o i r 4 D e c e m b e r 1 8 0 9 . 
PRIJS DER ADVERTENTIËN. 

VOD eeu tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor elkeu 
regel meer ƒ - .20 . Groote letters worden berekend naar 
do ruimte die zij bcslaau. Bovendien wordt bij elki-
advertentie 10 cents voor cen exemplaar der courant 
betaald. — Abhoiineliieiitcu voor 250 , 500 eu 1000 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Haar versla;/ over 1868/69. 

II. 
Onze vorige mededeelingen over het verslag 

liepen lot bl . 26. Wij vervolgen daar met de 
B Q E S C I I E N K E N " en zien dat de Maatschappij bij 
zeer velen in een goed blaadje staat, cn zij met 
vele kunstgenootschappen betrekkingen onderhoudt, 
die haar voordeel brengen, zoowel voor bare bi
bliotheek als voor hare leden. 

Bl . 28 vermeldt «verschillende handelingen" 
des bestuurs, o. a. dat de Maatschappij aan de 
tentoonstelling van industrie en kunst te Arnhem 
in 1868, en aan die in 1869 te Amsterdam ge
houden, heeft deelgenomen. 

Op deze laatste werd zij met het DIPLOMA D ' E X -

C E L L E N C E bekroond, eene onderscheiding van tc 
hooger belang als eenige andere, omdat dat di
ploma slechts aan zes en zestig inzenders van dc 
3000 werd toegekend, terwijl bijna uilen eene 
medaille of lolfelijke melding verkregen. In aan
merking genomen, dat het verslag mededeelt, de 
ruimte in het tentoonstellingsgebouw zeer beperkt 
was (") en «slechts een klein gedeelte der verza
meling stukken ter expositie is opgenomen ge
worden," dan mag zich de Maatschappij v e i heu
gen, dat de alles behalve onfeilbare jury (in die 
der bouwkunstige afdeeling was er slechts één 
lid deskundige, de heer II. W. Veth van Dor
drecht, en tevens hoofdbestuurder van de ver
eeniging, die de Internationale Tentoonstelling 
gaf) zóó gunstig over de ontwerpen van de vijf 
inzenders dacht, welk klein aantal—getuigende 
van de bijzondere belangstelling der bouwkundi
gen in deze tentoonstelling, — de heeren J . H. 
Leliman en B. de Greef, — naar bekend is ge
worden — zich builen mededinging hadden ge
houden. 

De Maatschappij stelde eene gouden medaille, 
ter waarde van ƒ 1 5 0 , beschikbaar, bl. 28, tvoor 
zoodanige inzending, die hoofdzakelijk op de huis
vesting , hel onderwijs en de opvoeding ran den 
ambachtsman betrekking zou hebben." 

De jury der tentoonstelling kende deze medaille, 
blijkens de dagbladen, toe aan de ambachtsschool 
op de Weteringschans, inden volksalmanak voor 
1870, door de pen van haar voornamen stichter, 
de heer Leliman, bekend gemaakt. Er schijnt 
echter een onvergefelijk misverstand bij de uit
reiking tc hebben plaats gehad, want iedereen 
weet het tc Amsterdam le vertellen, dat de am
bachtsschool niet heeft verkregen de uitgeloofde 
gouden medaille ter waarde van 150, doch slechts 
eene verguld zilveren (er waarde en zwaarte met 
het étui van ongeveer 0 gulden. 

De bemoeiingen van hct bestuur in zake dc 
regeling van het onderwijs in de beeldende kun
sten zijn vele en van gewichtiger aard geweest 
(bl. 29). De Maatschappij trad als lichaam bij 
den Minister en dc Kamerleden op en zette uit
een dat het niet aanging de bouwkunst uit tc 
sluiten, daarbij breedvoerig de redenen vcrmel-

(*) Deze inveutic of listige greep ging uit vau dc regc-
lingscoinmissie, die groote ruimte beschikbaar stelde voor 
allerlei prullen eu uictsbcteekcDcudc voorwerpen, in het 
geheel met op de tentoonstelling tc huis behoorende. 

dende waarom die kunst recht had, in gemeen
schap met de beeldhouw-, schilder-, graveer- en 
andere schoone kunsten te worden onderwezen, 
en aanstippende dat zoodanig onderwijs niet in 
de richting en veel minder hij de wet voor de 
polytechnische school tc Delft bedoeld was, noch 
gevergd kon worden zonder ulgebeele wijziging 
dezer vormingschool voor water-, mijnen- en an
dere ingenieurs. A l deze stukken zijn opgeno
men iu dc Bouwkundige Bij hagen, en zijn loffe
lijke bewijzen van den ijver, waarmede het be
stuur is bezield, waar bet dc teedere belangen 
der Bouwkunst en van het onderwijs betreft. 

Op bl. 30 van het verslag wordt kennis gege
ven, dat er in 1809 eeue som van ƒ 2 0 6 0 . 5 1 " 
minder in kas was dan in 1808: voorwaar een 
minder verblijdend bericht, doch neemt men de 
inhoud van bijlage 1, waaruit o. a. blijkt, dat het 
voorstel van het lid Gosschalk (waarop wij later 
terugkomen) den leden gekost heeft ruim /' 70(1 
en de Bouwkundige Bijdragen, met de '13' all. 
oude gebouwen en de honoraria en salarissen voor 
deze, gekost hebben ƒ 4730,82 en zij hebben 
opgebracht de som van ƒ 2940.22, dus een ver
lies voor de kas van ƒ 1790.00, dan mag de 
uitkomst van de geldelijke administratie zeer gun
stig worden genoemd, want de Maatschappij is 
aan baar geld nog rijk eeue som van ƒ2950.77* 
(bl. 30). 

Niettemin blijkt het, dat bet bestuur zeer voor
zichtig moet zijn met het benoemen van commis
sion, die f 700 aan verschotten in rekening heb
ben te brengen, en deze niet dan in den hoogsten 
nood mogen optraden, wanneer er geld in kas is. 

Tijdens de pauze der vergadering, zegt ons het 
verslag, werden de 29 prijsdingende ontwerpen 
door de leden bezichtigd. 

Nog herinnert zich menig lid deze bij uitste
kendheid prachtige tentoonstelling, die den inzen
ders en der Maatschappij tot eere heeft verstrekt. 
Meermalen is het denkbeeld geopperd, dat ten
toonstelling van bouwkunstige teekeningen weinig 
tc beduiden had; anderen zijn daartegen opgeko
men en beweerden, dat zij nuttig en leerrijk wa
ren. Zij, die twijfelden, hadden hunnen twijfel 
opgeheven gezien bij het aanschouwen van datgene 
water inde vergaderzaal Eik en Linden op den 15 
cn 10 Juli 1809 — de dagen der vergaderingen — 
tentoongesteld was, en zeer tc betreuren is het, 
dat zoo weinige leden aau den dikwerf herhaal
den wensch des bestuurs gevolg geven, cn geen 
van hunne voortbrengsels daar bij gelegenheid 
der jaarlijksche en algemecne bijeenkomsten der 
leden inzenden. Werd hieraan meer beantwoord, 
dan zou er telken raise eene tentoonstelling ont
staan, die zeer belangrijk en toch min kostbaar 
was; en cene voortreffelijke kennismaking onder 
de leden ten gevolge hebben kon. 

Bl. 31 van het verslag deelt mede, dat de af
tredende bestuurders .1. Verhey en M. Molemans 
met 57 en 00 vau dc 07 geldige stembriefjes 
zijn herbenoemd, en deze heeren hunne benoe
ming opnieuw hebben aangenomen. 

Vervolgens bericht diezelfde bladzijde aau wien 
door den voorzitter inet toepasselijke aanspraken, 
dc prijzen en bijprijzen zijn uitgereikt, en aan het 
eind staan dc sprekers vermeld, die op den 10 
Juli — den dag ter behandeling van vragen cn on
derwerpen •.net betrekking tot de Bouwkunst — 

zijn opgetreden. Over deze sprekers, zijnde de hee
ren Van Goor, Rinkes, Leliman en anderen , han
delen wij in een laatst of derde artikel. 

De vergadering ook belegd voor de «buitenge
wone werkzaamheden," waarover dc voorzitter 
in zijne inleidingsrede sprak, is daartoe overge
gaan, en na de betuifing van het leedwezen dooi
den voorzitter, dat de voorsteller Gosschalk in 
deze vergadering afwezig was, beeft de vergade
ring zich achtereenvolgens vereenigd met de pre
adviezen des bestuurs, verreweg de meesten met 
algemeene, en allen met overgroote meerderheid 
van stemmen. Vijf en vier weken vóór de alge
meene vergadering waren de leden in het bezit 
gesteld van alle bescheiden betreffende de voor
stellen van het lid Gosschalk, van de adviezen 
der commissie, benoemd tot onderzoek van die 
voorstellen — reeds in vroegere Opmerken breed
voerig in het heldere licht gezet — en van de 
preadviezen des bestuurs. 

De conclusie op bl. 68 van hct boekje, bevat
tende de genoemde stukken, cn in afkeurenden 
zin vooral de voorstellen van het lid Gosschalk, 
tezaam gevat, nam de vergadering zonder eenige 
discussie, tegenspraak of verdediging met alge
meene stemmen aan en over. Wij lezen op bl. 
32 van het verslag als volgt: 

»l)e voorzitter leest daarop de conclusie, voor-
pkomende in het preadvies op bl. 18 van ge-
Biiocmd boekje, in welke conclusie het bestuur 
ozicb in hoofdstrekking vereeuigt met de bexwa-
»ren, welke door de commissie tegen de voor
tstellen van den beer Gosschalk geopperd zijn, 
»en dus verklaart, dat die voorstellen niet kunnen 
«beschouwd worden als bevorderlijk aan de ver
sbetering of de uitbreiding van deu werkkring 
»dcr Maatschappij. , , e vraag wie der aanwezi-
»gen tegen die conclusie bedenking heeft, niet 
«beantwoord wordende, verzoekt de voorzitter, 
»dat de vergadering zich verklare cn vraagt of 
»zij zich vereeuigt met de uitspraak des bestuurs, 
. W E L K E V R A A G M E T A L G E M E E N APPLAUDI8SBMENT 
D I I E V E S T I G E N U W O l t l i T I1EANTW00RD." 

Zal dc voorsteller, wiens bedoelingen, wij ho
pen zulks, goed zijn, nu wéér klagen over on
voldoende behandeling zijner voorstellen.' Wie 
weet wat er nog komen zal. Zooveel is zeker, 
dat de voorsteller zich niet beroepen kan op dc 
sympathie eener vergadering, die zich als één 
man daartegen en vóór het advies der commis
sie en dat des bestuurs verklaard heeft. 

Hct bestuur had zorg gedragen, dat er stoll'e 
en punten van meer belang voorhanden waren, 
en had in 3 hoofden afgedeeld, wat het der ver
gadering wenschte voor te leggen. Punt I over 
het kiezen van bestuurders door cn uit al de 
leden der Maatschappij, was zeer uitvoerig door 
het bestuur in zijn preadvies toegelicht en gaf 
aanleiding tot een amendement van den heer 
Van Goor c. s., (bl. 33). De debatten werden 
zeer welwillend door de sprekers gevoerd. Er 
werd geen besluit genomen, doch een voorstel 
van den voorzitter, om van den inhoud van het 
amendement gebruik te maken bij eene eerst
volgende wetsherziening, werd door de vergade
ring met algemeen applaudissement aangenomen 
(bl. 35) 

Punt 2 , over cene tweede algemecne bijeen
komst in elk jaar, en de daarover door het be-
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stuur voorgestelde decisie, werd evenals punt 
3 en 4 over cventuëele wijzig ingen en de décharge 
der commissie, met algemeene stemmen door dc 
vergadering: overgenomen. 

Daarna werden de punten A tot I , allen loo-
pende over voorstellen, die het bestuur had ge
meend in het belang der Maatschappij en haren 
bloei te moeten doen, om ze gedeeltelijk direct 
en gedeeltelijk in vervolg van tijd ter. uitvoer te 
brengen, allen stuk voor stuk voorgelezen, aan
genomen . tocgejuirht en ter behartiging des be-
stuurs en der leden aanbevolen. 

De punten A , over het verzamelen van stuk
ken voor liet tijdschrift : ilr Bijdragen . en G 
over eene nieuwe serie van dit tijdschrift, gavin 
aanleiding tot bespreking en amendementen, en 
werden niettemin tot algemeen genoegen der 
vergadering vastgesteld. 

Een wenk van den heer Hose, omtrent ver
hooging van contributie, een andere van ilen lieer 
M . G. Tetar van Elven, om dat niet te doen, 
de wensch des voorzitters, dat genoemde wenk 
«algemeen weerklank nu ge vinden, toodra het 
onvermijdelijke van dien maatregel zal worden 
ingezien,'' lezen wij op ld. 4 0 , terwijl bl. 41 
spreekt over het dubieuse eener geldelijke on
dersteuning vanwege het Gouvernement, die de 
heer Van Elven aan dc Maatschappij wenscht te 
zien toegekend, en die wij en anderen haar vol
strekt niet toewensrheii. De heer Morre had de 
heuschheid voor bet sluiten der vergadering den 
voorzitter voor diens uitmuntende leiding dank 
te zeggen. 

De voorzitter bracht op zijne beurt die dank 
ook over op zijne medebestuurders, en verklaarde 
de vergadering voor afgeloopen met een reeds 
vroeger in 1866 door hein gesproken woord, 
dat wij hieronder overnemen : 

«Mogen eenmaal alle leden ilit van zich kall
enen getuigen en zeggen : zie ik heb gedurende 
«korten tijd moeite en arbeid voor de >IAAT-
» SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST gë-
i)had, en daarvoor groeten troost of genot ge
wonden." 

De voorzitter sprak tot dc leden der vergade
ring cn der Maatschappij, Wij gaven dit kort 
verslag voor de lezers van De Opmerker. en ver
trouwen dat velen deze mededeelingen niet heb
ben mishaagd. Zijn zij tevens leden' der Maat
schappij tol bevordering der Bouwkunst, dan 
ligt stilzwijgend in dit artikel het verzoek nau 
hen opgesloten, dat zij toch al het mogelijke 
doen tot vermeerdering van het ledental en bij
gevolg der inkomsten eu werkzaamheden. Zijn 
de lezcis geen leden, dan sporen hen deze be
knopt" berichten aan, om toe te treden cn het 
hunne bij te dragen voor eene vereeniging van 
kunst- en vakgenooten, wier grondslagen na een 
27jarig bestaan, zooals de voorzitter het in het 
begin zijner toespraak zeide en bewees, zijn hecht 
en sterk, dat is : wel doordacht. 

Hel jaar 18011 spoedt ten einde, en vóór dit 
geschiedt, wenschen wij dat dit artikel in veler 
handen komc, en na de lezing een groot aantal 
kunst- en vakgenooten in Nederland tot het be
sluit brengen zich als leden met 1 Januari 1870 
te doen inschrijven. Blijkens den omslag der 
Bouwkundige Bijdragen, bestaat daartoe bij bijna 
eiken gemeente-architect van iedere stad, of an
ders bij belangstellenden, en het bestuur of aan 
het bureau der Maatschappij te Amsterdam, ieder 
oogenblik gelegenheid. 

(Slot volgt)• 

DE FE8TINIOG-SPOORWEG. 

Vóór ongeveer vier jaren las men in de Uit
treksels van vreemde Tijdschriften, uitgegeven 
door het Instituut van Ingenieurs, een opstel 
over smalle, goedkoope spoorbanen, waarin ook 
eenige mededeelingen voorkwamen omtrent den 
Kestiniog-spoonveg, iu Wallis , die slechts zes 
d. M . of palmen breed is. The Engineer, die 
meer en meer de meening bepleit. dat er iu En
geland slechts twee types van spoorwegen behoor
den te zijn, één van vijf voeten cn één van twee 
en een' halven voet breedte, wijdt in zijne num
mers van 34 Sept. en I Oct. j . l . eenige kolom-
men aan dc genoemde baan. waaraan wij iets 
zullen ontleenen. De schrijver spoorde in Sept. 
vier malen over de li jn, onder anderen den '20'" 
onder een stormwind cn regen, waarvan hij zich 
de wederga niet herinnert. De locomotief «Hel 
kleine Wonder", ontworpen door Favilie en ge
bouwd te llatcham, had achter zich een' trein, 
bestaande uit: 

1 11 wagens, geladen niet leisteen. 
0 rijtuigen 

00 passagiers 
12 goederenwagens 

De machine 

Gewicht in Lengte 
tonnen en in 

cent. vanls. 
74 — II 287 

0 — 0 22 
4 — 10 — 

26— 0 3(1 

113-
20 • 

330 
!l 

i : t : t _ i i ; 348 
Zij had eene gemiddelde snelheid van 10"/,. 

dus ongeveer twintig Engelsche mijlen iu het 
uur. Gedurende elke minuut legde de trein een' 
afstand af van 1700 voeten, en daar de raderen 
2' / , voet middellijn hebben, deden zij 240 om
wentelingen in de minuut, eene snelheid, die 
menigmaal gedurende deu overtochl werd opge
voerd tot ,'IOÜ omwentelingen iu de minuut, maar 
zelfs bij zulk eene ontzettende vaart, die over
eenkomt niet eene snelheid van ongeveer negen
tig Engelsche mijlen in het uur voor een rad 
van zeven voelen middellijn. liep de machine 
bijna zonder eenige schommeling en zonder dat 
eenig deel van de raderen te warm werd Tol 
dusverre heeft bijgevolg hel smalle spoor bet 
breede overwonnen in zijn betrekkelijk vermogen 
passagiers snel te vervoeren, want negentig En
gelsche mijlen in het uur is luj een rad van ze
ven voeten middellijn nog niet bereikt. En ook 
kan men niet op stelligen toon beweren, dat de 
snelheid op de Festiniog-bailll de uiterste grens 
is. Zoo is er b. v. geene reden, waarom men 
daar niet raderen van drie voeten middellijn zou 
bezigen. 

Voor eene gewone locomotief is liet reeds eene 
aardige taak veertien rijtuigen, die, gevuld, on
geveer 120 tonnen wegen, eene helling van der
tien Engelsche mijlen I ingte onder ' / 9 I 1 , bij tal
rijke bochten van vier tot vijf chains, niet eene 

j snelheid van dertig Engel che mijlen iu het uur 
op te slcepen. Ue locomotief Ilet kleine Wonder 
volvoerde die taak uitmuntend, De uitgaven voor 
het dienstjaar, dat den 30'" Juni 1808 eindigde, 
bedroegen ï ll(i'J."i ol' 42 "/„ van de inkomsten 
( £ 2 2 8 5 2 ) , terwijl die verhouding op andere En
gelsche banen gemiddeld 48 ten honderd is. Het 
dividend was niet minder dau twaalf percent. 
OJI eene andere kolom lees ik van dertig percent 
dividend, die doen «watertanden." Wat zegt gij 
hiervan, aandeelhouders van den spoorweg uit 
Semarang naar Solo/ 

En hoe werd die uitkomst verkregen? Een
voudig omdat de lijn , die ze gaf, goedkoop was 
aangelegd en goedkoop wordt geëxploiteerd. 

Zij is ingericht volgens hare bestemming; zij 
is niet le zwaar voor haren dienst. In plaats 
van locomotieven eu tenders van veertig ton, 
heeft men cr locomotieven en tenders, die slechts 
een vierde van dat gewicht hebben, lu plaats 
van rijtuigen der eerste klasse, die 7' / 2 ton we
gen en 32 reizigers kunnen bevatten, wat 4*A 
centenaars dood gewicht per reiziger voorstelt, 
heeft men er rijtuigen, die 30 centenaars wegen, 
ruimte voor twaalf reizigers hebben, wat 2 ' / 2 

cent'naar per man geeft. Wenden wij ons tot 
de goederen wagens, wat vinden wij dan:' Wa
gens voor leisteen, die 17 centenaars wegen cn 
drie ton inhoud hebben, en kolenwagens of an
dere, waarin de verhouding van het dood ge
wicht tot het betalende gewicht ongeveer de
zelfde is. 

Wij zullen deze opsomming niet voortzetten eu 
aantoonen, waarom bel (lood gewicht bij breed 
spoor in snelle reden moet toenemen. Eén 
feit — zegt men — is een schepel theorie waard, 
cn de Festiniog-spoorweg levert liet best moge
lijke bewijs. 

Volgens den schrijver behooren al de kleine 
banen, die de hoofdlijnen moeten voeden, slechts 
2'/^ voet breed te zijn en de snelheid aldaar 10 
tot 22 Engelsche mijlen. Menige streek cn stad 
zullen bij toepassing van dit denkbeeld de wel
daden van verkeer cn handel genieten, die nu 
buiten de palen der beschaving liggen. Op den 
genoemden spoorweg lijden dagelijks zes treinen 
iu elke lichting. Kan Java in vijf eu twintig 
jaren meer verlangen en behoeven? There is 
more in narrow gauges than is dreamt of in 
gour philosophy, § 

Berichten en mededeeiingen. 
B V I T E N I, A N I). 

A De spoorwegbrug over de rivier Msta, 
iu de Russische provincie Twer, van den spoor

weg van Petersburg naar Moscow , is in den 
nacht van den 30"'"' October door brand vernield. 
De bouwkosten hebben 3 millioen roebels bedragen, 

— A Kr is eene prijsvraag.uitgeschreven voor 
een ontwerp vau eene tweede Evangelische kerk te 
Orefeld. De beide prijzen bedragen 400 en 200 
Thl. en de commissie van beoordeeling bestnat 
uit de heeren Leijsner, landraad en Schroers, 
zijdefabrikant, beiden aldaar, alsmede Kri lgnr , 
Regeerings- en Bouwraad te Düsseldorf, de stads
bouwmeester HasebdorH' te Keulen cn de stads
bouwmeester Burkart te Orefeld, 

De bouwkosten der kerk , met inbegrip van 
ameublement, doch zonder oigel en klok, zijn 
vastgesteld op 55 duizend Thaler. 

De antwoorden worden tot den 3I"1™ Maart 
1870 ingewacht. 

— A Ilet gemeentebestuur van Elhiug (Prui
sen) heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor 
eene hocgere meisjesschool aldaar. De beide 
prijzen bedragen 300 en 100 Thl, , terwijl de 
beoordeelaars nog niet bekend zijn. 

De bouwsom is bepaald op 35 a 4l> duizend 
Thaler en de ontwerpen worden tot 1 .Maart a. s. 
ingewacht. 

— A Te .Munchen zal eerlang een begin wor
den gemaakt met den bouw van eene tweede 
Protestantsche kerk. Het ontwerp, in Gothischen 
stijl, van den architect Mecklenburg, heeft bij de 
jongste heoordeeling der ontwerpen, die als ant
woord op de uitgeschrevene prijsvraag waren 
ingekomen, de overwinning behaald. 

— § De stoomwagen van Thomson dient nu 
ook reeds bij het ploegen. Te Edinburg heeft 
men daarmede proeven genomen. Men begon 
met een der ploegen met dubbel spoor aan de 
locomotief te hechten. De machinist volbracht 
al dc bewegingen en bewerkingen met de meeste 
gemakkelijkheid. Vervolgens is de locomotief 
water f aan halen en haren voorraad te hebben 
ingenomen, is zij op het veld der proefnemingen 
teruggekomen onder het beklimmen van eene 
helling van I op 4'/2 (22 c M. per meter), 
eene uitkomst, die zeker weinig personen ver
wachtten, Ilet is geen gering voordeel, dat dit 
werktuig bezit, aldus zelf zich ' van water en 
brandstol' te voorzien , terwijl het den arbeid van 
dc paarden bespaart. Zijne volle kracht cn ver 
dienste zijn echter eerst in het licht getreden, 
toen men het zich met de grootste gemakkelijk
heid eu met eene goede snelheid op het veld der 
proefnemingen zag bewegen, terwijl het twee 
ploegen van Fowler met dubbel spoor te gelijk 
voorttrok, die gelijktijdig en volkomen den grond 
bewerkten , zoowel bij liet bestijgen als bij het 
afdalen van den heuvel. 

— § Men heeft rijke kolenmijnen van goede 
hoedanigheid ontdekt op de oostelijke kusten van 
de Kaspische zee. Humboldt was van meening, 
dat daar kolen zouden gevonden worden op niet 
groote diepte, dewijl er overvloedig naphta is. 

Tot dusverre bezigden de schepen op die zee 
hout als brandstof, dat niet groote kosten van 
liet Ural-gebergte moest worden aangevoerd. | Iu 
liet regentschap Grobogan, op Java, welt op vele 
plaatsen naphta uit den grond op. Zou het niet 
wenschelijk zijn door een kundig theoretisch en 
practisch gevormd mijn-ingenieur te doen onder
zoeken, ol' daar kolen zijn, die de exploitatie 
zouden beloonen.' De aandeelhouders van den 
ongelukkigen spoorweg, die nog altijd claqueurs 
weet te vinden, zouden dan gered zijn.J 

11 I N N E N L A N D. 
's-Gravenhage. Z. M. heeft bewilliging ver

leend op het bij het verzoekschrift overgelegd 
ontwerp der acte , houdende wijzigingen in de 
statuten van de naamlooze vennootschap : Neder-
landsch-Indische Spoorwegmaatschappij, geves
tigd te 's-Gravenhage. 

Utrecht. Wij vermelden niet genoegen dat 
den heer t'. Verweijs, directeur der gemeente 
werken, eeue gratificatie van / 7500 is toegekend 
voor zijne bemoeiingen luj liet ontwerpen en het 
houwen van het nieuwe ziekenhuis. 

Deze giatificatie is door deu Raad uiet dan 
na levendige discussie verleend en toch mogen 
wij de meerderheid van den Raad vau Utrecht 
tot voorbeeld voor het geheele land stellen. In 
de meeste gemeenten toch is men liet denkbeeld 
toegedaan dat eeu directeur der gemeenwerkeii 
ol' stadsarchitect voor een bepaalde som, die men 
liefs zoo laag mogelijk stelt, niet alleen alles 
moet ontwerpen en surveilleren, wat voor dc 
gemeente op bouwkundig gebied gevorderd wordt, 
maai ook dat hij vele werkzaamheden, vreemd 

aan zijne betrekking, moet uitvoeren, wanneer 
de Raad zulk goed dunkt 

Arnhem. Wij verwijzen belangstellenden naai 
de onlangs verzonden November-allevering van 
de iAnnates du Génie Civil", uitgegeven dooi 
Eugene Lacroix, Rue des Saints-pères, n°. 54, 
te Parijs. 

Dit maandschrift, dat zich te recht in een bui
tengewoon succes mag verheugen, biedt eene 
groote verscheidenheid aan op het gebied, zoowei 
van den architect als van den ingenieur. 

De November-allevering bevat o. a. de stroom
beweging, door Ferdinand Tommassi; de raderen 
op de tentoonstelling te Parijs iu 1807; versla
gen van de zittingen van verschillende weten
schappelijke genootschappen ; verschillende wer
ken in den vreemde uitgevoerd; verscheidenhe
den; inlichtingen; bibliographie, enz. 

De vAnnates du Génie Civil" verschijnen ge
regeld, sedert 1 Januari 1862; elke maand wordt 
eene aflevering van 5 vellen druks groot 8° met 
iu den tekst gedrukte figuren en 4 platen iu 4». 
of in folio verzonden, zoodot elke jaargang een 
deel vormt van ongeveer 1000 pagina's cn een 
atlas van ongeveer 50 platen. 

Het abonnement bedraagt voor Nederland 25 
fiankcn per jaar. 

Deventer. Naar men verneemt, is door h.b. 
beoordeelaars over de ontwerpen vun ecu schouw
burggebouw , in antwoord op de daarvoor uit
geschrevene prijsvraag, een prijs van /' 100 toege
kend aan den heer C. Ilouma, bouwkundige te 
Venlo en opzichter over de ontmanteling dier 
vesting, voor zijn ontwerp gemerkt Vooruit en 
ontworpen voor terrein 11. In het nommer van 
0 November is het aantal der ingekomen ontwerpen 
en ziju de namen der leden van de jury vermeld. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

Vergadering van 5 November 1860. 
Na lezing der notulen, treedt de heer I. II. Le

liman en dc Voorzitter in eenige nadeic beschou
wing over het adres, door de afdeeling aan de 
leden der Kamer toegezonden, betreffende de re
geling van het onderwijs in de Beeldende Kun
sten. De uitgeschrevene prijsvraag, een manu-
fartuur-winkel wordt alsnu besproken, en ver
schillende bepalingen daarvoor vastgesteld. De 
heer P. .1. H. Cuypers vervolgt met het tweede 
gedeelte der kunstbeschouwing, door hem ter 
vorige vergadering aangevangen, bestaande uit 
door ZED. uitgevoerde en nog iu aanbouw 
zijnde bouwwerken. De heer J . II. Leliman 
herdenkt met een enkel woord de wisseling, die 
er in het Bestuur heeft plaat» gevonden , en koes
tert den wensch, dat zulks den bloei der afdee
ling moge bestendigen. 

Vergadering van 19 November 1869. 
Onder de ingekomen missives, bericht de Se

cretaris te tellen een zestal exemplaren der 
vragen, door de Maatschappij voor de algemeene 
vergadering ter behandeling aan de orde gesteld, 
eu begeleidend schrijven. Nadat de vergadering 
van een en ander had kennis genomen , worden 
verschillende commission samengesteld, om hiero
ver rapport u i l te brengen. De heer Redeker 
geeft vervolgens eene kunstbeschouwing vau het 
werk »Les monographies de I' hotel de ville de 
l.ijon." De uitnemende platen verwierven veel 
bijval. Voor het overige waren er geene onder
werpen van belangrijken aard te behandelen. 
Onderling werd de ineenstorting van liet fort in 
de Bijlmermeer besproken cn medegedeeld door 
beu , die er een bezoek hadden gebracht. 

AFDEELING '8-GRAVKNHAGE. 
Vergadering van 25 November 1809. 

Na lezing en goedkeuring der notulen wordt 
liij monde van den Secretaris, voorlezing gedaan 
van eene missive van aanbeveling voor de be
handeling der door dc Maatschappij uitgeschreven 
vragen. 

Het lid Pierson geeft daarna eene belangrijke 
mcdedecling over de boring der artesische put 
te Goes. Spr. deelt dc verschillende aardlagen 
mede, die alreeds doorboord zijn, terwijl men 
nu steeds bezig is te boren in de Rupel leem laag. 
Het geheele werk ving in Augustus 1864 aan , 
en men is nu tot eene geheele diepte van 184 
ellen gekomen, waarvan dc genoemde laag alleen 
thans cenc dikte heeft van ± 97 ellen ; spr. 
hoopt naderhand met teekeningen de zaak nader 

te verklaren ; tevens werd door dcnzelfden spre
ker ter bezichtiging gesteld eene wijze vnn dakbedek
king, bestaande uit roode platte Friesche pannen, 
met wel en eene groef voorzien, die, gebruikt 
zijnde op een der pakhuizen van de Handelmaat
schappij te Amsterdam, terwijl de belendende per
ceelen door de jongste stormen veel geleden hadden, 
bijna onbeschadigd gebleven zijn. De heer Van 
Li l li had ze toegepast en met zeer vele moe
ielijkheden te kampen gehad , maar had ze 
overwonnen door de wel in de groef met specie 
plaatsen, waardoor het dak lekvrij was afgeleverd 

Het lid Saraber deed daarna eene mcdedec
ling over eeu middel, om het volhardingsvermo
gen van gips te verminderen , en wel, door de 
bijvoeging vun alteawortel. Spr. liet eenige 
proeven zien door hem daarmede genomen, 
en was tot liet resultaat gekomen, dat bij een 
mengsel van 100 deelen gips cn 40 deelen wa
ter, zonder bijvoeging van alte.i, de verharding 
in 0'/ , minuut plaats had: bij eene bijvoeging 
van 2'/ 0 alten had de verharding I uur en 25 
min. noodig; bij 4°/„. 2 uur eu 16 tuin. eu bij 
8% 4 uur. Dc gips verloor daarbij echter ha
re heldere witte kleur. 

Ten slotte behandelde de President, de heer 
Rose, de vraag: Is het doelmatig voor de vrije 
ontwikkeling der schoone houwkunst zich hij de 
samenstelling of het ontwerpen van gebouwen 
te bedienen van kolomorden, vroeger zoo alge
meen iu gebruik eu zijn er schrijvers te noe
men, welke dit onderwerp hebben behandeld? 
Spr. begon met eene inleiding over het algemeen 
begrip vau houwkunst en constructie en ging 
daai na over tot eene duidelijke behandeling van 
het ontstaan der verschillende samenstellende 
deelen van de kolom, beginnende niet den 
oorsprong der ronde vormen, en de strekking 
van kapiteel en piëdestal. Vervolgens behandelde 
spr. ieder kapiteel van ieder der orden iu zijnen 
oorsprong, uitdrukking en ontwikkeling , in ver
band niet de daaraan verbonden geschiedenis eu 
de verbastering der stijlen door de Romeinen en 
in de middeleeuwen. Volgens spr. hadden alleen 
de Grieken het toppunt in den eenvoud en toch 
grootschheid in de bouwkunst. bereikt, door de 
zuivere plaatsing van onderdeelen cn de schoon
heid in hunne lijnen cn vormen. Het bereiken 
van dat toppunt in de kunst was echter vooral 
inoeielijk iu onze dagen, dooi' de vele bepaalde 
voorwaarden en veeltijds onoverkomelijke bezwa
ren, die zich overal voordoen. Men moet een 
gebouw niet te veel trachten te beschaven, door 
aanbrengen van lijstwerk en overvloedig orna
ment . maar liever trachten iedere lijn en elke 
aangebrachte vorm waarheid tc doen zijn m bet 
vervullen van zijne plaats. 

.Spr. staafde al deze meeningen uit de ge
schriften van verschillende bouwkunstenaren, die 
over genoemd onderwerp geschreven hadden, als Vi -
truvius, Vignola, Blondel, Bosboom, PieterPost, 
Tetar van Elven en meer anderen, die door spr. 
werden aangehaald. 

Wegens het reeds ver gevorderde uur wordt 

I N G E Z O N D E N . 

lu het rapport van heoordeeling der prijsvraag 
van een vervoerbaar geitouw voor muziekfeesten 
leest men omtrent ontwerp n°. 1 , m. i . eene te
genstrijdigheid : 

Alinea 2 wordt gezegd: »De planverdceliiig 
is eenvoudig en goed, en levert liet bewijs, dat 
de bepaalde ruimte van .'tOOll Q ellen niet be
hoeft te worden overschreden." 

Kn eenige regels verder: »De gaanderij wordt 
als ondoeltreffend beschouwd, vooral omdat er 
560 zitplaatsen ziju tegen 1700 beneden." 

Het verband van die 2 volzinnen is niet ge
makkelijk te begrijpen , want als de gaanderij 
geheel ol' gedeeltelijk vervalt, wordt natuurlijk 
de oppervlakte beneden door de meerdere zit
plaatsen veel vergroot en vervalt geheel de be
wijsgrond in den eersten zin ontwikkeld. 

lu de Rotterdams* he afdeeling der Maatschappij 
is indertijd door een der leden aangetoond , dat 
de oppervlakte voor het gebouw te klein is; ik 
betwijfel ol dat lid door bovengenoemd bewijs tot 
andere gedachten is gekomen. 

It. 

M. 

In N". 48 van Be Opmerker leest men onder 
de uittreksels van het verslag der Maatschappij 

tot bevordering der houwkunst, dat in enkele 
afdeelingen, blijkens de berichten in De Opmerker, 
i'ommissiëii reeds .lijtig aan het werk en verza
melen zijn van bijdragen voor het tijdschrift der 
Maatschappij. In andere schijnt men den tijd te 
hebben, of aan het besluit geen aandacht te 
schenken. Delft , Zwolle en Amsterdam deden 
iu Dc Opmerker uog geen berichten des betref
fende bij hunne verslagen opnemen. De afdeeling 
Amsterdam, door den steller zeker hij vergissing 
daarbij opgenomen , vernielde reeds in de maand 
October, in N". 43 van Dc Opmerker: „Op de in-
gekoniene missive der Maatschappij werd na ken
nisneming besloten, de commissie tot toezending 
der bijdragen uit het bestuur te vormen, cn 
daarop alle mogelijke aandacht te vestigen." 
Ter voorkoming van onjuiste heoordeeling zoudt 
gij niet de plaatsing dezes bijzonder verplichten. 

UEd.Dw. Dienaar 
H. 

Lid der afdeeling Amsterdam. 

Ook de afdeeling Zwolle heeft in de vergade
ring van 19 November I. I. eene commissie van 
redactie benoemd , bestaande uit hef. bestuur dier 
afdeeling. 

Hiervan is mededeclin 
nommer. 

gedaan in ons vorig 
lied. 

Correspondentie. 

Den heere E. K. te A. Na inzage van het ge
zonden stuk, zal de Redactie, in de volgende 
week, uw schrijven beantwoorden. 

Advertentiën. 

Besinnr der liegistratio cn Domeinen. 
O N T M A N T E L I N G 

D E K 

VESTING BREDA. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant, maakt bekend , dat 
op Dingsdag tien 28 ' n December 1809, des mid
dags ten 12 uur in het lokaal het «Hof van 
Holland" te Brcdtt, al of uiet onder voorzitting 
van hem Directeur, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen tc Breda, onder voor
behoud van hoogere goedkeuring, bij enKële in
schrijving, zal worden 

A A N B E S T E E D : 

HET SLECHTEN van de Bosch
poort, het gedeelte hoofdwal, begre
pen tusschen de Militaire grenslijnen 
aan de bastions Maurits en Duifhuis, 
uitmakende de bastions >s Bosch, Mans-
feld en een deel van Duifhuis met het 
werk Camus en alle tusschen gelegen 
Courtines, de contregardes Holland
sche garde. Forse en een deel van Dou
glas , de ravelijnen Deensche garde, 
Prins Maurits en Horn, de Tenaille 
Casopijn cn de buitenwerken tusschen 
de straatwegen naar den Moerdijk 
en Oosterhout. 

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 bezorgd ten kan
tore van voormelden Ontvanger, om door of na
mens den inschrijver of anders door den Ont
vanger , oniuiddelijk iu eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te woiden geworpen. 

Het bestek met de teekeningen zal na den 
li'1™ December a. s. ter inzage liggen ten bureele 
van voornoemden Directeur en aan dc kantoren 
van de Ontvangers der Registratie en Domeinen 
te 's-Herto cnbonh en Brcdtt, aan welk laatst
gemeld kantoor het bestek met de teekeningen 
tegen betaling van één gulden . na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Vrijdag den 24'"™ December a. s. des middags 
ten 12 ure. 

Ilredn, den 1 December 1869. 
De Directeur voornoemd, 

VAN DER VEN. 



D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 4 Deremher 1869. 

Bestuur der Registratie en Domeinen. 
ONTMANTELING 

DER 

V E S T I N G B E R G E N OP ZOOM. 
OPENBARE AANBESTEDING. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noortl-Bralntnl maakt bekend, dal 
op Woensdag den 15 December 1809, des mid
dags ten 12 ure, in het Nederlandsch Koffijhuis 
te Bergen op Zoom, al of niet onder voorzitting 
van hem Directeur, door den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen te Bergen op Zoom, 
onder voorbehoud van hoogere goedkeuring zal 
worden 

Aanbesteed: 
lo. B i j Inschrijving r n opbod. 

H e t S L E C H T E N v a n een gedeelte 
v a n he t b a s t i o n G i n k e l en het 
v e r v a n g e n v a n de b r u g b u i t e n de 
Steenbergsche p o o r t te B E R G E N 

O P Z O O M d o o r een a a r d e n d a m . 
8". B i j enkele Inschrijving. 
H e t S L E C H T E N v a n het B a s t i o n 

P u o e l l e , de r ave l i j nen Wassenaa r 
e n D e d e m , de onges lecht gebleven 
dee len der c o u r t i n e s W i l l i a m - P u -
eelle e n P u e e l l e - C o e h o o r n e n d e n 
bedek ten w e g met een deel v a n 
het g lac i s te B E R G E N O P Z O O M . 

De op zegel geschreven en gesloten insrhrij-
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, onmiddellijk in eene aldaar geplaatste 
gesloten bus te worden geworpen. 

De bestekken met teekeningen zullen na den 
30»mi November a. s. ter inzage liggen ten burele 
van voornoemden Directeur en aan de kantoren 
van de Ontvangers der Registratie en Domeinen 
te Breda cn Bergen op Zoom, aau welk laatstge
meld kantoor bet bestek met de teekening, tegen 
betaling van één gulden, na gemeld tijdstip ver
krijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Maandag, den 13 December 1869, des voormid
dags tusschen 10 en 12 ure. 

Breda, den 21 November 1809. 
Dc Directeur voornoemd . 

V A N DER V E N . 

Aanbesteding. 
Dt: BURGEMEESTER I:N WETHOUDERS VAN 

DORDRECHT, brengen bij deze ter kennisse van 
dc belanghebbenden, dat op Maandag den 20 
December aanstaande, des namiddags ten een ure, 
ten Raadhuize der gemeente, zal plaats hebben 
de Aanbesteding van 

l o . D e L E V E R A N T I E v a n de t e n 
behoeve v a n de gemeente, v o o r he t 
j aa r 1870 benoodigde B O U W M A 
T E R I A L E N , w a a r o n d e r 600.000 
a 800,000 g e t r o k k e n S T R A A T 
K L I N K E R S , W a a l v o r m , r u i m 200 
M e t e r s T R O T T O I R B A N D E N , be
nevens de T U R F , he t B R A N D 
H O U T e n w a t ve rde r i n he t B e 
stek v e r m e l d staat. 

2o. H e t O N D E R H O U D E N der ver
s c h i l l e n d e P o m p e n , b i n n e n deze 
gemeente . 

De voorwaarden van aanbesteding zullen na den 
25" l o n November a. s. op de Secretarie en het 
Bureau der Gemeentewerken, ter inzage van de 
gegadigden liggen: terwijl aan laatstgenoemd bu
reau de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

De Bestekken zullen ter Secretarie der gemeente, 
tegen betaling van 50 Cents, verkrijgbaar zijn. 

Dordrecht, 18 November 1809. 
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, 

De Burgemeester, 
D E R A A D T . 

Dc Secretaris, 
P. V A N DEN BRANDELER. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Z i n k e n L e t t e r s , gegoten en gedreven . Z i n 
k e n R a a m r o e d e n , naar verkiezing gekruist, 
D a k r a m e n , C o n s o l e s , P a l b a l a ' s , B a l u s t e r s . 
V e n t i l a t o r s , K r u i z e n v o o r K e r k e n en Graf -
teekens . Aloe's , P a a r d e n k o p p e n cn verder 
alle soorten van B o u w k u n d i g e O r n e m e n t e n . 
Gegol fd Z i n k voor V e r a n d a h ' s iu alle num
mers. Diverse soorten van B a d e n niet of zon
der verwarmingstoestel. 

G a z o r n e m e n t e n in alle soorten. 

M A G A Z I J N en F A B R I E K 
van Optische, Miitlicniiilliisclie cn l'liysisclic 

INSTRUMENTEN. 
A R N H E M , R I D D E R S T R A A T , 1! 125. 

Ondergeteekende beveelt dui Heeren Ingenieurs, 
Architecten , Landmeters, Aannemers, enz. enz. 
zijne met Zilver bekroonde Wate rpaS- ins t rU-
m e n t e n aan. W a t e r p a s - M e e t k r u i z e n en 
B a k e n s (nieuwe constructie), Hoekmee t - In -
s t r u m e n t e n , voorts M e t a l l i e k e M e e t s n o e r e n , 
M e e t k e t t i n g e n , Teekengereedschap, enz. enz. 

B. HOLSBOER. 

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

Waterpa3- , hoskmeet- en andere i n s t rumen
ten voor den WATERSTAAT, DB 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 o n 
Ui •.soulos. W e e g b r u g g e n enz. 

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 dc II en JOS. STEIN'HACII & C". te Ehren-
feld bij Keulen; S T E E N E N d i t o d i t o van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH tc Mettlach aau de 
Snor ; 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 Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 37 en 
38 van 1809. 

II. A. THIEME is door aankoo|> eigenaar ge
worden van de 

VERHANDELING 

B O U W K U N D E , 
BEVATTENDE 

IIE m i n t : , H E K K O L O I I I K n P I L A S T E R S 
BENEVENS 

DEKZELVER V E R S C H U I L D E ( I M R D E E L E Y 
DOOR 

S E B A S T I A A N L E C L E R C . 

Naar het Fransch. 

Tweede verbeterde druk. 

Groot. 4*°, met 182 platen. 

Prijs ƒ 12. 

Dit werk wordt niet herdrukt. Slechts 
20 exemplaren zijn voorhanden. 

x Oorspronkelijke loten in <le Stnats-loterij inet l*reiniën / 
V mogen overal gespeeld worden. Vt 

1 1 7 3 , 0 0 0 G r - u . l d © n B 
U als hoofdpri js en d a a r e n b o v e n 25,300 p r i j zen v a n 175,000; 105,000; 70.000; (f 
!] 35.000 ; 28,000 ; 21.000; 2 v a n 17.500; 2 v a n 14,000; 10,500; 3 v a n 8,750; 6 v a n f) 
l ' 7.000 ; 3 v a n 5.200 ; 14 v a n 3.500 ; 22 v a n 2,600 ; 130 v a n 1,750 e n ve rde r p r i j zen n 
Jr af loopende tot 21 g u l d e n worden aangeboden in de groote Staatsloterij met premiën, opge- ir 
0 richt en gewaarborgd door de Hertogelijk Bninswijksche landsregeering. fj 
f l De deelneming kan te meer «orden aanbevolen, daar de deelnemen den geheelen inleg, onder waarborg v ten II 
f\ Staat, weder aan prijzen terng ontvangen, zoodat geene dergelijke onderneming grooter kuns op winst levert. g\ 
n 'lot mui liet begin der trekking . i'.ljnde r e e d » den 9 Beeember a. SJ. 
$ bedraagt de inleg voor 
V geheele oorspronkelijke Staatsloten 7.00 gulden. 

* halve . , « 3,50 „ 
U De ondergeteekenden, wier handelshuis een hoofddebiet heelt, in deze loten, znl elke order, tegeu opzending van 
ï\ banknoten of ccn postwissel tot het bedrag, onverwijld uitvoeren en bij de toezending der loten gratis eeu lijst van (1 
Jt de trekkingen voegen; evensoo dragen zij zorg dat de deelnemers, na elke trekking, eene lijst der prijzen bekomen. f? 
z) Wij verzenden de prijzen uaar alle plaatsen of kunnen die op verzoek der deelnemers door onze ImnücUrclutien in y 

. alle steden van Nederland doen uitbetalen; uien heeft alzoo door de dadelIJKe bestelling alle denkbare voordeelen. A 
tf Aangezien de trekking binnen weinige dagen begint en de nog voorhanden loten, bij de L? 
Ö groote aanvraag spoedig zullen zijn geplaatst, wordt men verzocht zich ten spoedigste en f) 
(l direct tc wenden aan 

Q Bottenwieser & Co., 
(J BnnkierN en Wisse lhande l , H a m b u r g . 

I J Z E R E N M O L E N R O E D E N , 
M E T Z E S J A A R G U A R A N T 1 E , 

bij « K K K \ 15. P O T , tc Elshont a/d. Kinderdijk, 
bij wie reeds 5 0 0 roeden geinuakt zijn van verschil lende lengten 

lot 103 .lunst. vt. 

cn tevens eene menigte attesten te bekomen zijn vnn ruim 50 roeden, welke 10—14 jaar 
gemalen hebben. 

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. 

B I J V O E G S E L 
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D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 4 December 1869. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen 

Haandag , 6 Deo. 

Idsegahuizen. (Friesland) , in «le oude pas
torie : O. het afbreken der bestaande kerk met 
toren en het weder opbouwen eener nieuwe kerk 
met toren; b. het afbreken van de oude 
pastorie en het weder opbouwen van eene nieuwe 
pastorie. Aanwijzing 3 December, des voormid
dags ten 10 ure. 

Gouda, ten 10 ure, iu de consistoriekamer 
der Remonstrantsche gemeente: het bouwen eener 
nieuwe kerk aldaar. Aanwijzing deu - ! l Novem
ber des middags ten 12 ure. 

Maastricht, ten 10 ure, aan het prov. be
stuur: bet onderhoud gedurende de jaren 1870, 
1871 en 1872 van de Noordervaart niet het zij-
kanaal naar de rivier de Maas. Aanwijzing ge
durende de acht laatste dagen vóór de besteding. 

Amersfoort ten 11 ure, op bet raadhuis: 
de levering over 1870 van: 1 o. bureaubehoeften; 
2o. timmerhout; 3o. nietselsteenen , stalklinkers, 
dakpannen, vloertegels, kalk , cement, enz ; io. 
spijkers. 

Langbroek, (eu 12 ure, in de,heemraadska
mer bij J . Kronenberg: het onderhoud van den 
weg op den Langbroekerdijk van af de Sterken-
burgerbrug tot den Amerongerdijk . met de leve
ring van de benoodigde hoeveelheid grint en zand, 
voor ö jaren. 

Dinsdag, 7 Deo. 
's-Hage, ten 12 ure , aan bet ministerie van 

binnenl. zaken : het leveren van ijzerdraad , iso-
latorstangen, ijzer-, zink-, koper-, glas- en aarde
werk, bruinsteen, salmiak, cokes, gereedschap
pen , enz., ten behoeve van den rijks telegraaf, 
gedurende het jaar 1870. 

Woensdag, 8 Deo. 
Ferwonde , (bij Workum): eene aanmerke

lijke vertimmering aan de huizinge van den heer 
H. Y. Sterkenburgli. Aanwijzing 1 December , 
des middags ten 12 ure. 

Moordrecht , ten 12 ure, iu het Post
huis : l o . het reconstrueeren der beide gebouwen 
van de bestaande vijzel- en stoomgemalen, onder 
Nieuwerkerk a/d Usel, tot stoomgemalen met 
schepraderen; 2o. bet leveren, enz., van twee 
stoomgemalen met ketels, schepraderen, en ver
der toehooren. Aanwijzing 20 November, en 1 
December, van 11—1 ure. 

Breda, ten 12 ure, in liet Hof van Hol
land: het slechten van de Ginnekenpoort, de 
courtine de Noord-Chassé, het bastion de Noord, 
cen gedeelte van het bastion Chassé, liet ravelijn 
Greve, dc contregarde Rohan cn cen gedeelte 
der voorliggende buitenwerken te Breda. Aan
wijzing O December, des middags ten 12 ure. 

B u r e n , ten 12 ure, door gecommiteerden 
over den gecoinbiiieerden grintweg van Tiel door 
Buren naar Culenborg: bet onderhoud van dien 
weg en de daarbij behoorende kunstwerken over 
de jaren 1870 , 1871 en 1872. 

Bergschenhoek, ten 12 ure, bij A. de 
Kort : het geheel afbreken en weder nieuw op
bouwen van den opstand van bet kerkgebouw der 
Herv. gemeente aldaar. Aanwijzing den 4 De
cember van 10—1 urc. 

Donderdag , 9 Deo. 
'•-Hage, ten 11' , ure, aan het prov. bestuur : 

het leveren van voorwerpen van gesmeed- en ge
goten ijzer, staal, koper en metaal, benevens 
het verstrekken van smeden en andere werklie
den tot het doen van herstellingen aan de stoom
gemalen ten dienste van de droogmaking der 
plassen in Scbielaud , van af de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met den laatsten December 
1870. 

's-Hage. ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken, leveren en stellen 

van den ijzeren bovenbouw van eene draaibrug 
over het kanaal door Walcheren, bij West-Souburg. 

's-Hage, ten 12 ure, aan bet ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van de verlenging dei 
bestaande remmingwerken, ter wederzijde vau 
de draaibrug over de Dieze. nabij 's-Bosch. Aan
wijzing 1 en .'I December. dos mortons ten 
10 ure. 

Haarlem, Ion 2 ' , ure, aan het prov. be
stuur: het onderhoud der llijks havenwerken te 
Medemblik, gedurende de jaren 1870, 1871 en 
1872. Aanwijzing den achtsten dag vóór de 
besteding. 

Haarlem, ten ?.' , ure, aau bel prov. be
stuur: het onderhoud van het buis van arrest 
en van bet buis van verbetering en o|>voeding 
voor jongens te Alkmaar, gedurende 1870, iu 
twee perceelen. Aanwijzing 'i December. 

V r i j d a g , 10 Dec . 
Groningen, ten 12 ure, aan liet prov. be

stuur: het vau den lsten Januari 1870 tot den 
31 sten December 1871 onderhouden van eenige ge
bouwen in de provincie Groningen, onder het 
beheer van bet Departement vuu Justitie. Aan
wijzing 3 December. 

Leeuwarden, ten 12 ure, aau het prov. 
bestuur : de vernieuwing van den liavenregel van 
het Noorder-havenhoofd te Stavoren , over eene 
lenge van 00 nieters, alsmede vau eeu gedeelte 
van don buitcii-paalregel van dit hoofd, ter 
lengte van 5 nieters Aanwijzing ' i December. 

Zaterdag, 11 Dec 
Utrecht, ten 11 ure, iu het gebouw voor kun

sten en wetenschappen : het verruimen van den 
Krommen R i j n , tusschen Cotlien onOdijk. Aan
wijzing 9 December, des voormiddags ten 11 
ure , beginnende te Odijk. 

Maandag, 13 Deo. 
IJzendijke, ten 11 ure, in dc raadkamer: 

het stichten van een nieuw schoolgebouw met 
onderwijzerswoning , op liet gehucht Sasput, ge
meente Selioondijke . met de daartoe behoorende 
schoolmeubelen. Aanwijzing 10 December, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Oosterhout, (Noordbrabant), ten 8 ure, 
bij J . Olieslagers : het bouwen eener nieuwe leer
looierij. Aanwijzing op den dag der besteding, 
des voormiddags ten 10 ure. 

Dinsdag, 14 Deo. 
Assen , ten 10 ure, aau het prov. bestuur: 

bet bouweu van eene ijzeren draaibrug, tot ver
vanging van de bouten ophaalbrug, over de 
Drentsche Hoofdvaart, bij de Norgervaart, enz. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het bouwen van eene sluiswacbteiswoning bij de 
nieuwe Veenesluis , op de Drentsche Ilooldvaart. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: 
het maken van een gemetselden duiker, ter ver
vanging van de Rheebrug in den provincialen weg 
van Assen naar Rolde. 

Woensdag , 15 Deo. 
Dinteloord, (Noordbrabant), ten 10 ure, 

bij I'. van Sprundel: het bouwen eener nieuwe 
schuur en het doen van herstellingen aan het 
wagenhuis , op de bouwhoeve iu deu Mariapol-
der, onder de gemeente Dinteloord. Aanwijzing 
9 December. 

Bergen op Zoom ten 12 urc, in het Ne
derlandsch Koffiehuis : lo. het slechten van een 
gedeelte van het bastion Ginkel en bet vervan
gen van de brug buiten de Steenbergsche poort 
te Bergen-op-Zoom door eeu aarden dam ; 2o. 
hel slechten van bet bastion I'ucelle, de rave
lijnen Wassenaar en Dedem, de ongeslecht ge
bleven deelen der courtines Williaui-I'ucelle en 
l'ucolle-Coehoorn en den bedekten weg niet een 
deel van het glacis te Bergen op Zoom. Aanwij
zing 13 December, des voormiddags ten 10 ure. 

Donderdag , 16 Deo. 
Ithijndijk, ten 12 ure , bij N . Koot. : het 

bouwen eener nieuwe kerk met toren voor de 
parochie van II. Michael. 

Maandag , 20 Deo. 
Dordrecht, ten 1 ure, op liet raadhuis: l o . 

de leverantie van de ten behoeve van de ge
meente, voor liet jaar 1870 benoodigde bouw
materialen , waaronder 000,000 a 800,000 ge
trokken straatklinkers, Waalvorm, ruim 200 
meters troittoirbanden , benevens de turf, het 
brandhout en wat verder in bet bestek vermeld 
staat; 2o. liet onderhouden van de verschillende 
pompon . binnen deze gemeente. 

Donderdag, 23 Deo. 
's-Hage. ten 12 ure, aan bet ministerie 

van binnenl. zaken: het maken van werken voor 
liet lioolilmagazijn en de centrale werkplaats te 
Zwolle. Aanwijzing 10 en 14 D e c , des mid
dags ten 12 ure, 

Donderdag, 30 Deo. 
's-Hage, ten 12 ure, auu het ministerie van 

binnenl. zaken : liet maken van de beide land
hoofden der brug over het Hollandsch Diep, 
met de aansluitende spoorwegdammen , in twee 
perceelen on in massa. Aanwijzing 16 en 23 
December, des middags ten 12 ure. 

Donderdag. 6 Jan. 
's-Hage. teu 12 ure, aan liet ministerie 

van binnenl. zaken : het maken van de pijlers en 
liet linker landhoofd van de brug over de Nieuwe 
Maas te Rotterdam. Aanwijzing 16 en 23 De
cember, des voormiddags ten 10 ure. 

Donderdag. 13 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het verdiepen van de Nieuwe 
Haven van Middelburg, benevens bet afsnijden 
van de bocht dier haven bij Middelburg. Aan
wijzing 27 en 30 December, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Afloop van aanbestedingen. 

Oldetrijne, (Friesland), 23 Nov.: het amo-
veeren der oude kerk en het bouwen van eene 
nieuwe kerk en toren aldaar : ingekomen 14 bil
jetten , terwijl de minste aanbieding was van den 
heer J. H . Engelman , aldaar, voor / 13,513. 

's-Hertogenbosch, 26 Nov.: het onder
houd der Rijks groote wegen in de provincie 
Noordbrabant , ingaande den 1 Januari 1870 en 
eindigende den 31 December 1872, in acht per
ceelen. Aangenomen als volgt : I'. de Jong, te 
Werkendam en A. F. van Seters, te Vught, elk 
een perceel en G. W. Metsers, te Ginneken ; G. 
J. van Erp , te 's-Hertogenbosch en L . van Gaal, 
te Geldrop , elk twee perceelen. Het totale be
drag der acht perceelen bedraagt / 41,062. 

Zwolle , 26 Nov.: het onderhouden van- en 
het verrichten van eenige herstellingen aan het 
Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering 
aldaar, gedurende 1870, 1871 en 1872; min
ste inschrijver was de heer G. Schutte, te Zwolle, 
voor f 2030. 

Zwolle, 26 Nov.: het onderhoud van.de 
rivier de Vecht, tusschen het Lichtmiskanaal en 
de Nieuwe Vecht, van 1 Januari 1870 tot 31 
December 1872. Minste inschrijver was dc heer 
G. Schuurhuis, te Rat tem , voor f 972. 

's-Hage, 20 Nov.: het maken van cen strek
dam langs den rechter oever der Oude Maas, 
tusschen de Krabbe en Nederhoven. Ingekomen 
acht biljetten , terwijl de minste inschrijver was 
de heer F. Kle in , te Sliedrecht, voor ƒ 8 6 8 8 . 

's-Hage , 1 Dec.: het maken cn leveren van 
een stel tubulaire stoomketels van 400 paarde
kracht nominaal. Ingekomen 4 biljetten als : 
de Maatschappij »de At las ," te Amsterdam, voor 
/ 58,800 ; Gebr. Storck & Co., te Hengelo, voor 
f 53,500 ; de Maatschappij »do Usel , " te Kam
pen , voor ƒ 52,750 en de Nederl. Stoomboot-
Maalschappij , te Rotterdam , voor f 39,400. 
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DE O P M E R K E R 
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 F< W . V A N G - K N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN D0E8BURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHK, J.H. LELIMAN, II. LINSE, S. E. ff. ROORDA VAN EÏSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

ABONN KM ENTSPRIJS. 
De abouuemeDtsprija vau dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag hij D. A. THIEME te Arnhem ver
schijnt, bedraagt per drie maanden franco per post/ 1.65. 
Men abonueert zich voor een jaargang. Enkele nommers 
worden alleen bü vooruitbeatelling en tcgcu betaling vau 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

Haar verslag over 1808/09. 

III. 

In ons laatste artikel drongen wij bij bet slot 
aan , dat nog zeer \ele kunstbeoefenaren zicli bij 
de bovengenoemde maatschappij als leden zouden 
doen inschrijven , en als wij letten on het voor
treffelijke en uitgebreide van haren werkkring, 
dan bevreemdt het ons, dat het ledental niet 
reeds het driedubbele cijfer bedraagt. 

Is het toe te schrijven aan lauwheid ? Of pro-
pageeren de correspondenten niet genoeg in hunne 
steden ? Wij laten deze vragen onbeslist voor 
dezen oogenblik, maar zullen ons naar de oor
zaak informceren. Inmiddels verwachten wij eene 
ruime aanmelding en vergrooting van het leden
tal , hoofdzakelijk omdat wij uitbreiding wenschen 
niet met den mond maar met daden, en voor 
daden op publiek terrein is geld noodig. 

Als wij van hl. 45—50 en van 51—00 lezen, 
met welk eene zorg en nauwgezetheid de heeren 
beoordeelaars hunne rapporten hebben opgesteld 
over de prijsdingende ontwerpen , dan mogen wij 
den jonge bouwkundigen vragen : vjaar en van 
wien ontvangt gij dergelijke oordeelvellingen en 
wenken over uw werk? Immers wordt gij in 
den regel niet eens geantwoord door de prijsuit-
BChrijvende personen, en als er al eens nota van 
uw ontwerp wordt genomen , waar en wanneer 
heeft dat plaats gehad naar uwen zin 1 Bijna 
overal heeft men uwe teekeningen ontvreemd, 
zonder dat gij ze ooit wc*r tc zien hebt gekre
gen ; bijna overal hebt gij naar gelang van uw 
werk cene sobere som ontvangen cn bijna overal 
heeft men uw ontwerp — bekroond of bekend — 
ter zijde gelegd , en als er van uitvoering wat 
komen moest, den bouw aan vreemde stedelin
gen gegund, die dan in meer of mindere mate 
uw ontwerp volgden of daaruit overnamen. Van 
dat alles wacht u niets bij de Maatschappij en 
hare prijsuitschrijvingen. Ofschoon ook beoojrdee-
lingen te wenschen overlaten , zijn die der Maat
schappij tot waarborg van veel grootere juistheid 
dan de meesten , die zelfs niet allen door des
kundigen worden opgemaakt. Kerk-, komedie-, 
stadhuis-, school-, onderwijzers- en andere bestu
ren denken al zeer fraai te bandelen , met deze 
ol' gene bouwmeester te raadplegen , doch oor-
deelen niet zelden maar zelf, zonder de minste 
inlichtingen of zaakkennis. En daarom zeggen 
wij ten tweede male : van dit alles wacht den 
bouwkundige bij de Maatschappij niets. 

Blijkens bl. 00 van het verslag is de alge
meene bijeenkomst van leden gehouden den lö1'"1 

Juni (lees Juli) 1809, en gaan wij over deze 
vergadering iets mededeelen. 

Er waren tegenwoordig 00 leden, het bestuur, 
behalve dc heer G. B. Sahn, vele corresponden
ten , en van ieder der afdeelingen minstens twee 
afgevaardigden. 

Over de 1' vraag, door den voorzitter in be
spreking gesteld en door hem ingeleid, is ach
tereenvolgens en bij herhaling gesproken door 
de heeren : Leliman, Godefroy , Saraber en Cuij
pers. De vraag was: »Welke zijn de meest 
doeltreffende bouwtypen voor deftige en burger-

Zaterdag 11 December 1 8 6 9 . 

woonhuizen in Nederland , en wat is te doen om 
de eentonigheid van zoogenaamde hlokwoningen 
te vermijden." 

Bij de beraadslaging is het woord waarheid 
gebruikt, maar de beteekenis schijnt hiervan zoo 
duister in de houwkunst te zijn , dat elke bouw
meester eene waarheid voor zich en zijne wer
ken bezit, die al te dikwerf voor leugen is uit 
te maken hij hen, die zich in den blinde naar 
oude vormen regelen , zonder te bedenken , dat 
onze nieuwe tijd ook nieuwe waarheden te vo
ren brengt. Als men het heden ten dage ziet 
op welk eene erbarmelijke wijze dat oude wordt 
opgewarmd en daarbij niet vergeet, dat in het 
oude meer aardig- dan waarheden zijn , dan moet. 
men zich verwonderen , dat nog een enkel bouw
meester zijn troost zoekt bij hetgeen onze tijd 
niet meer wil en allerminst mag toestaan bij den 
bouw van moderne en burgerwoonhuizen , wier 
muren van buiten niet, maar van binnen geheel 
zijn bepleisterd. Op die wijze is het pleisteren 
eene behoefte zelfs voor de iieeron, die het af
keuren , want geen Nederlander wil zitten te 
kijken tegen gevoegde kamer- en gangmuren, 't Is 
al ergcHijk genoeg, dat zij op dusdanig schouw
spel in kerken onthaald worden en de bouwmees
ters op die wijze trachten , de waarheid — waar
aan zij te weinig denken — ingang te doen vin
den en het godsdienstig gevoel te gelijk mot dat 
der kunst te stemmen. 

De tweede vraag «over de voorzorgen te ne
men bij het bouwen in en op slappe gronden, 
die laag liggen cn ophooging behoeven , " gaf den 
heer Van floor een zeer uitvoerig antwoord in 
de pen , dat hij voorlas. Zijne punten van toe
lichting waren deze : lo. eerst ophoogen en na 
eenigen tijd (b. v. zes maanden) de nieuwe fun-
deering daarin ontgraven; 2,,, het is beter korte 
en dikke dan lange en dunne palen te gebrui
kt n (wij gelooven het tegendeel, want korte pa
len hebben geen kans op de minste stuiting): 
3 0 . de fundeering goed te koppelen eu meer dan 
gewoon zwaar te maken ; 4o. de ligging van het 
terrein niet uit het oog te verliezen : So. over 
en tusschen de fundeeringen eene goede zandlaag 
aan tc stampen; 6 0 . moet men voor een kaai
muur de uiterste voorzorgen in acht nemen ; en 
7o. men make hetonfundecringen. De lieer Van 
Goor heeft al deze punten omschreven. Zijne 
verhandeling is der moeite waard en steunt op 
de practijk. Eene reden tc meer, om er alle aan
dacht aan te schenken, gelijk de HH. Kuiper, 
Godefroy , Rose, Saraber, Korndörfler, Van der 
Voort en de voorzitter, door resumptie van het 
gesprokene, hebben gedaan. Do voorzitter was 
van oordeel dat dc gemeentebesturen alle door 
hen te verkoopen en laag gelegene of polder-
gronden , bij den verkoop in zoodanigen toestand 
moesten brengen , dat de bouwlustigen met alle 
zekerheid daarop zouden kunnen bouwen , want 
het tegendeel maakt de billijkste prijzen voor 
terreinen ten slotte en altijd zeer duur. 

De derde behandelde vraag: Heeft men in 
vroegeren tijd de classiekc bouwstijlen goed ge
kend 1 werd ingeleid door den beer Rose en 
schriftelijk beantwoord door den heer Leliman, 
die in zijne uitgewerkte rede zooveel zeide, dat 
wij een onrechtvaardigheid zouden meenen te 
plegen, met in eenige woorden den inhoud mede 

T ' 

PRIJS DER ADVERTENTIËN. 
Van een tot vijf gewone regels ƒ 1 . - en voor elkea 

regel meer ƒ-.807 Groote letters worden berekend naar 
de raioite die zij beslaan. Hovcndieu wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor ceu exemplaar der courant 
betaald. — Abbonnemeuten voor 250 , 501) en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

te deelen ("). Als kort uittreksel kan het vol
gende dienen. Classiek wil zeggen voorbeeldig , 
naar kunstregelen, </e:o<7 hebbend. De Griek
sche bouwstijl en zelfs die der Romeinen is 
classiek. Niet zonder voorbehoud noemde de 
spreker ook de spitsbogenstijl classiek. Elke stijl 
of type heeft het recht zich oud of jong classiek 
te noemen. In de eerste plaats liet Egyptische 
bouwtijdperk, als de zetel der oudste kunst, 
omdat er toen weinig te kopiéeren viel. 

De Oud-Grieken waren geboren kunstenaars, 
wanende te leven in gemeenschap met de God
heden , en onder hunnen invloed en dien dei-
beschaving steeds aan en voor het schoone ar
beidende. De spreker staat stil bij de verschil
lende bouwvormen van heden. Ook bij de bouw
kundigen , die al meer en meer tot de dienaren 
in plaats van tot voorlie'ilers des publieks be
stemd zijn, en vraagt hij of het spreekwoord: 
om den wille van. het smeer, likt dc kat de 
kandeleer, misschien zijne kracht verliest? De 
spreker vermeldt vervolgens dat bijna alle stel
sels met elkander krakeelen en vestigt de aan
dacht op het hoofdstuk VI van het werk des 
bouwmeesters Gamier . dat ƒ 1 kost, en een 
vertoog bevat waarboven : le style actuel. Na de 
Egyptische, de Grieksche en de middeleeuwsche 
richtingen te hebben aangegeven en omschreven 
zegt de heer Leliman, dat men thans de classieke 
stijlen niet zoogoed kent als vroeger, omdat de 
ziel, die ze beheerschtc, te loor is gegaan (ver
slag bl. 73.) Alle stelsels zijn goed, behalve de 
vervelende, vervolgt de spreker, en al missen 
wij de kracht van vroegere eeuwen , toch doet 
onze tijd niet voor die van voorheen onder. Het 
volk gaat zijn gang, en laat philosopheeren, die 
het wil doen. Het volk vormt door zijne daden 
cn zijn oordeel ook zijne geschiedenis. En of nu 
die daden — zoo eindigt dc heer Leliman — 
nu de vuurproef wel kunnen doorstaan; ziet, 
mijne heeren, op die vraag kan ieder voor zich, 
en zal de tijd die na ons komt, wel antwoorden. 

De heeren Morre , Cuijpers, Rose , Godefroy 
en de verhaudelaar spreken bij herhaling over 
de vraag. Ieder heeft zijne eigenaardige opvat
ting. Eene schijnbare aanval van den heer Cuij
pers op de voorlezing werd met een paar be
wijzen door den heer Leliman afgeweerd. 

De vierde der behandelde onderwerpen was 
van een bijzonder belang voor de afbeeldingen 
van oude bestaande gebouwen, en sloot de vraag 
in naar een kort en bevattelijk systeem, om de 
bouwwijzen van ons land te classiflceeren. 

De heer Rinkes trad namens dc afdeeling Am
sterdam en hare commissie, bestaande uit de 
heeren Leliman, Cuijpers, Rinkes en De Haan 
(bl. 76), op met cene verhandeling als antwoord 
op de vraag. 

Dat antwoord zou de moeite van overdruk en 
het verspreiden in wijder kr ing, ook voor hen, die 
geen leden der maatschappij zijn, bijzonder loonen, 
en kwam in hoofdzaak neer op den goeden en besten 
weg, die dc maatschappij tot heden met deze hare 
uitgave eu wijze vau opmeting had afgelegd. 

(*) Deze voorlezing zal in zijn geheel — na bekomen toe
stemming van den schrijver, onzen geachten medewerker, 
den heer J . H. Leliman — in een der volgende nommers 
van De Opmerker worden overgedrukt. 

De Redactie. 



DE OPMERKER. — Zaterdag, 11 December 1869. DE OPMERKER. — Zaterdag, 11 December 1S60. 

Dien weg verlangde de afdeeling trouw gevolgd 
te zien, terwijl zij het classificeeren , in de vraag 
genoemd , voor den kooper dor afbeeldingen van 
oude gebouwen zelf overliet. Zij gaf menigen 
goeden wenk voor het vervolg en ook aan zich 
zelve, waar zij de medewerking inriep van do 
afdeelingen der Maatschappij en hare leden. He 
HH. Godefroy, Rose , de Voorzitter en anderen 
stemden met dit antwoord, blijkens hunne mon
delinge voordrachten, geheel in. netbestuurder 
Maatschappij kan uit een en ander wijze lessen 
voor de toekomst trekken. 

Dc laatste der behandelde waag werd dooi
den voorzitter als eene quaestic van den dag (bl. 
80) aan de orde gesteld. Zij was : «Zijn acade
miën als hoogere rijksscholen voor de beeldende 
kunsten gewenscht en noodzakelijk ? Hoedanig 
behooren zij te zijn ingericht, meer bepaald voor 
het onderwijs in de bouwkunst? Wie de spre
kers over deze vraag, zijnde de heer Leliman 
als inleider , Rose , Godefroy , Morre , Cuijper3 , 
Olie cn anderen heeft gehoord en gevolgd, zal 
moeten erkennen, dat de opteekening in het ver
slag van bl . 81—84, zoo kort als mogelijk is. 
Geenszins verwondert ons di t , want het i s , hij 
warme discussie voor niemand anders mogelijk 
alles op te teekenen , dan voor een aantal sleno-
graphen, en deze zijn er in ons land al zeer 
weinig, en die weinigen hebben óf vaste betrek
kingen óf vragen ongoloofelijke loonen. Wij be
velen de lezing van het geheele verslag, dat 
hier cn daar van storende druk- en taalfeiten 
niet is vrij te pleiten, zeer aan, en vooral van 
het laatste gedeelte , loopeude over de nog altijd 
hangende academie-zaak , waarover in den laat
sten tijd zulke vreemde geruchten in de dagbla
den worden verspreid, dat wij zouden beginnen 
te twijfelen of het den minister van binnenlandsche 
zaken wel ernst was met zijn ten tweeden male 
ingediend wetsontwerp tot regeling van Rijks
wege van het onderwijs in de beeldende kun
sten. Het laatste wetsontwerp — naar men 
overal elkander toefluistert, — i s door het Kamer
lid Jonckbloet nagezien en gebleven zooals het 
eerste, dat is met terzijdestelling van de bouw
kunst en het onderwijs daarin in al huren oiu-
vang. Het schijnt dat sells de minister tot heden 
weinig genegen is te gemoet te komen aan eene 
grief die Zijne Excellentie, hij verschillende adres
sen , alle onderteekend door zeer vele mannen 
en kunstenaars, bij uitsluiting competent in liet 
onderwerp dat zij behandelen, zee)- duidelijk en 
uitvoerig is uiteengezet. Algemeen heeft men 
zich verwonderd, dat Zijne Excellentie geen weer
stand heeft geboden aan het veel kleinere aan
tal — wij zeggen met alle overtuiging — van 
bij de zaak direct belanghebbende verzoekers , 
om alles te houden hij het oude, dat is tot 
voortzetting van den gebrekkigen toestand, waarin 
het bouwkundig onderwijs op de Rijks-Polytech-
nische school verkeert. 

Misschien is het oogenblik nabij, dut deTweele 
Kamer der Landsregeering het wetsontwerp over 
het kunstonderwijs zal moeten onderzoeken. On
getwijfeld zullen er zich leden van die Kamer 
aanmelden, om te protesteeren tegen de vergeten 
post: Bouwkunst in al haren omvang. Zeer 
gewis verlangen anderen de stichting der Itijks 
Universiteit voor beeldende kunsten le Amster
dam. Zijn er soms Kamerleden, die gewapend 
met de adressen van de Maatschappij tot bevor
dering der Houwkunst en niet de artikelen in 
De Opmerker, dooi- den heer architect J . 11. Le
liman geschreven, aandringen op de verwezen
lijking van den inhoud dier stukken, dan zijn 
zij zeker van de algemeene goedkeuring door de 
bouwkundigen , die zijn opgetreden als vereeni
ging of als leden van de Maatschappij , wier laatst 
verslag wij met grout genoegen hebben besproken. 

D E GROOTE AMER1KAAXSC11E SPOORWEG. 
I. 

Den 10d™ Mei 1809 heelt in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika de opening plaats ge
had va)) het laatste gedeelte van den spoorweg, 
die van 't oosten naar 't westen op eeuc lengte 
van vele duizendtallen van mijlen doorloopende , 
den Atlantische!) Oceaan met de Stille Zee of de)) 
Grooten Oceaan vereenigt. Er zijn in de dagbla
den en andere tijdschriften over deze grootsche 
onderneming veelvuldig kortere berichten tot de 
kennis van 't groote publiek gebracht, maar uit 
allen te zamen was liet uiet mogelijk zich een 
eenigszins duidelijk denkbeeld te vormen van de 
ontzaglijke mociclijkltcdcn , die te overwinnen 
waroi en dc wijze, waarop iu den betrekkelijk 
korten tijd van 5 jaren het reuzenwerk tot stand 

gekomen is. Eene meer uitvoerige beschrijving 
in technische geschriften is ons tot dusverre nog 
niet onder de oogen gekomen : men heeft onge
twijfeld met de hijrenbrenging der bouwstoffen 
en het aanleggen \an den weg volop te doen 
gehad ; er zal voor de zaakkundige)) geen tijd 
overgebleven zijn hel publiek d iar,omtrent op de 
hoogte te brengen. Nu vinden wij in het tijd
schrift «Tlcviic des deux mondes, 1 Nov. 1809" 
een opstel over dezen spoorweg en de gebeurte
nissen hij ile opening, dat ons over de onderne
ming meer licht verschaft, en waarvan het lezen 
ons als 't ware heeft gcëlcctriseerd, zoodat wij 
niet nalaten kunnen den hoofdinhoud in groote 
trekken ter kennis van onze lezers te brengen , 
vooral omdat er onder kunnen zijn , die het ge 
noemde tijdschrift niet geregeld lezen of wellicht 
het stuk hebben voorbijgezien. 

I)) de oostelijke Staten van Noord-Amerika wa
ren reeds sedert lang de belangrijkste steden, 
meren en rivieren door een uitgestrekt spoor
wegnet verhonden. Van Hoston aan de Oostkust 
(74" 30 W. L) tot Omaha aan het vereenigings-
punt van de Nebraska-rivier met de Missouri, 
over de steden Albany , Buffalo , Chicago en So-
wacity , konden spoortreinen onafgebroken door-
loopcn. Van Omaha tot San Sacramento of 
San Erancisco in Californië (105° W. I.) door 
eene grootendeels onbewoonde landstreek , scins 
door prairiën en woestijnen van honderden van 
mijlen , over twee hooge bergruggen , het Rots
gebergte in 't oosten en de Sierra Nevada in 
Californië, op eene lengte van 1778 Engelsche 
mijlen of '2857 kilometer, konden op den duur 
de spoorwegen niet mee)- ontbeeld worden . wan 
neer men de vruchtbare landstreken, langs de 
kust van den Grooten Oceaan gelegen', van 't moe
derland niet geheel wilde isoleeivu. Men zul 
dit des te beter begrijpen , wanneer men bedenkt, 
dat vóór dien aanleg de reiziger van San Fran
cisco naar St. Louis of omgekeerd zijn weg moest 

j nemen over de landengte van Panama ol' om de 
Kaap Hoorn-

Verscheiden reizigers hebben met meer of min
der succes getracht door deze weinig genaakbare 
landstreken een weg te banen. Eene compagnie 
Spanjaarden verliet reeds in 1548 de monden van 
den Mississippi en bereikte eerst na 8 jaren en 
na een verlies van vele manschappen de oevers 
van den Grooten Oceaan ; een Amerikaanse!) of
f icio, .1. Carver doortrok omtrent 1778 Noord-
Amerika over eene groote uitgestrektheid , van 
Boston af langs de Canadische meren, door de 
tegenwoordige staten Wisconsin en Minnesota, 
moest echter aan den voet van het Rotsgebergte 
weer omkeeren , daar onoverkomelijke hinderpa
len de voortzetting der reis niet gedoogden; de 
beroemde reiziger Fremont en verscheidene an
dere beoogden omtrent I8't3 hetzelfde doel, te 
weten liet vinden van een weg over het Rotsge
bergte tot aan de oevers • an de zee ; de koloni-
zatie vau Californië en de ontdekking der rijae 
goudbeddingen aan den San Sacramento en der 
zilverm|)nen in de met de kust evenwijdig l ig
gende Sierra Nevada, later de bevolking van het 
hoogland Utah, de woonplaats der Mormonen , 
waren het onmiddellijk gevolg van deze tochten. 
Maai- na dien tijd vooral deed zich de noodzake
lijkheid eener spoorwegverbinding der oostelijke 
staten niet het verre westen , met Utah en Cali
fornië bij geheel het Amerikuanschc volk op het 
sterkst gevoelen ; de staatslieden begrepen , dat 
op den duin* eene vreemde kolonie ann de west
kust voor de Republiek eens zeer verderfelijk zou 
kunnen worden , waartegen slechts één middel 
zou kunnen helpen, n. I. eene snelle verbinding 
door spoorwegen, zelfs op 't gevaar, daardoor 
honderden van vierkante mijlen aan volkomen 
onvruchtbare gronden te veroveren. Vooral was 
het Whitney, die jaren achtereen, met eene hard
nekkigheid, die zelden wordt aangetroffen, in 
't Huis der volksverteg nwoordigers de spoorweg
zaak verdedigde ; hij deed zelfs het aanbod den 
weg voo)- eigen rekening te houwen , mits hem het 
Gouvernement op eene breedte van 30 'Eng. mij
len (8 ' / a uur gaans) den grond langs dc geheele 
route wilde afstaan. Men vond deze vordering 
overdreven en was iu dien tijd — vau 1845 
tot IS.'JÜ — nog ii iet zoozeer van de noodzake
lijkheid doordrongen; vandaar bleet bet plan 
voorloopig rusten. 

in 1850 vroeg T. Benton concessie voor den 
spoorweg naar Californië, onder die voorwaar
den, dut iieiu vergund werd, de moeieHjkste 
punten van de Rocky .Mountains en de S a Nevada 
met een gewonen straatweg te overschrijden, liet 
gevolg hiervan was, dat de Regeering besloot 

350,000 gulden beschikbaar te stellen, om het gun
stigste punt voor den overgang over de hooge 
bergketens te vinden , cn in 1853 werden 0 ver
schillende expedities voor dut doel uitgerust, 
waarop in 't volgend jaar nog 3 expedities be
lust werden het aangevangen werk te voltooien, 
die over eene som van 470,000 gulden konden 
beschikken. 

De nauwkeurig onderzochte lijnen liepen tus
schen den 32™ en 49™ graad noorderbreedte, de 
eene iu 't noorden, de andere in 't midden en 
de derde in ' t zuiden, over de Rocky Moun
tains ; dc lengte der routen verschilde, en be
droeg van Omaha tot San Sacramento of aan den 
Pngelsund 1533 tot 2300 Eng mijlen, liet ver
slag over dit onderzoek , bestaande uit 13 dikke 
boekdoelen in 4o . met kaarten eu teekeningen , 
luidde alleszins gunstig ; de mogelijkheid van een 
spoorweg met locomotiefvervoer op elke dezer 
lijnen was bewezen, en toch verliepen nog 10 
jaren voordat men er ernstig aan dacht met de 
uitvoering te beginnen. 

Middelerwijl nam de bevolking en 't vertier in 
de westelijke staten op eene verbazingwekkende 
wijze toe; alleen de opbrengst der goud- en zil
vermijnen bedroeg iu 1861 nabij 100 millioen gul
den ; de landverhuizers, naar edele metalen dor
stende, kwamen in geheele stroomen aan, cr 
moest dus iets gedaan worden. De belangrijkste 
vraag betrof echter thans alleen de noodige mid
delen. Wie zoude de eerste 125 millioen dollars 
voorschieten, die men destijds noodig achtte, om 
de eerste schrede te doen over gebergten heen, 
wier toppen met eeuwige sneeuw bedekt zijn.' 
Welnu, niemand anders dan de bewoners van 
Californië, die sedert de ontdekking der goud-
beddingen cr zich toch aan gewend hadden naar 
jnillioenoii te tellen, en die ook ongetwijfeld het 
meeste belang er bij hadden. Zij begonnen dan 
het werk ter hand te nemen en met Ameri-
kaansche volharding ten uitvoer te brengen 

De civiel-ingenieur Judah, ondersteund door de 
geldmannen te Sacramento, belastte zich in 1800 
met het voorloopig onderzoek der spoorlijn door 
de Sierra Nevada; zijn gunstig verslag deed in 
1801 eene maatschappij geboren worden onder 
den naam «Central Pacilic Railroad Company", 
die aan Judah de verdere uitwerking der plan
nen opdroeg, Een nog nauwkeuriger onderzoek 
volgde en verschafte de overtuiging, dat de luoeie-
lijkhcdvu in 't gebergte niet onoverkomelijk wa
ren, dat men op eene lengte van ongeveer 113 
kilometer den bergrug kon overschrijden met 
hellingen van niet meer dan ' / . „ cn op eene ab
solute hoogte van 2135 meter. De kosten van 
den weg door het gebergte waren geraamd op 
ongeveer 230,000 gulden de kilometer (de Rhur-
Siegbaan in Westphalen heeft 28:1,000 II. gekost.) 

Van nu af verloor men geen tijd meer. Tegen 
het einde van October 1801 begaf zich Judah 
naar Washington, ten einde voor de Compagnie 
de medewerking der Landsregeering te verkrij
gen. De burgeroorlog was reeds begonnen, het 
oogenblik scheen dus voor de onderneming aller
ongelukkigst. Maar het bezit van het rijke Ca
lifornië stond op ' t spe l , de schatten aldaar moest 
men in veiligheid brengen en het eenige middel, 
om daartoe te geraken, was met den grootsten 
spoed Omaha met San Sacramento door een spoor
weg te verbinden. Het zon wel enorme sommen 
kosten, doch de Amerikanen hadden er zich reeds 
aan gewend hij millioencu te tellen ; daarenboven 
het Kijk had geld noodig, om oorlog te kunnen 
voeren, en waar zou men dat anders halen dan 
in Californië. Hetgeen zelfs moedige financiers 
in den tijd van vrede, schrik zou hebben aange
jaagd, werd nu , in deu tijd van oorlog cn bij 
de verdeeling vau het Rijk in twee helften, nau
welijks opgemerkt; de spoorweg werd als eene 
militaire noodzakelijkheid beschouwd. 

He akte voor de concessie werd den 1 Jul i 
1802 door den president Lincoln opgemaakt. 
Uo geheele lijn, ter lengte vau 2858 kilometer 
ol' 385 googr. mijlen of ruim 500 uren gaans, 
verkreeg den naam «National Pacilic Railroad" ; 
/ij bestond uit twee groote secties, n. 1. de Cen
tral railroad van San Saciamento tot Ogden aan 
de noord-oostzijde van het groote Zoutmeer in 
Utah, ter lengte van 1204 kilometer, vervol
gens de «Uniou Railroad", 1058 kilometer lang , 
van Ogden naai- Omaha. Door liet Rijk werd eene 
geldelijke ondersteuning toegezegd aan twee maat
schappijen iu verhouding tot de lengte van den 
aan te leggen weg; de betaling zou geschieden 
naarmate het werk vorderde; telkens als er wéér 
20 Engelsche mijlen ol' 32,2 kilometer gereed en 
door de rijks-commissie van toezicht voor spoor

wegen als first rate of eerste klasse verklaard 
zouden worden, zou de storting der subsidie 
voor dat gedeelte geschieden : voorts werden twee 
rijks-directeuren benoemd , die met de directie 
der maatschappijen op alles nauwkeurig 't oog 
moesten houden, in 't belang van 't publiek en 
der Hegeoring. De geheele lijn moest op straffe 
van verbeurdverklaring uiterlijk 1 Juli 1870 
voltooid zijn. Behalve de subsidie in geld stond 
het Gouvernement aan de maatschappijen toe: 
1" voor elke mijl weg 12,800 acres grond, of voor 
elke kilometer 795I) acres of 3210,0 bunders, dus 
eene strook land vun ruim 32 kilometer breedte; 
dit geschenk wordt op ongeveer 100 millioen gul
den geschat; 2° stond het Rijk eene leening in 
staatsobligaties toe tegen 0 perc., aflosbaar in 
30 jaren, ten bedrage van 30000 dollars per 
Engelsche mijl. De verleende subsidie zou niet 
op alle plaatsen dezelfde zijn; zoo werden voor 
het meest geoccupeerd terrein in de Rocky Moun
tains en de Sierra Nevada 120,000 gulden per 
Engelsche mijl toegestaan ; op andere streken ech 
ter minder, bijv. 80,000 11., zelfs 40.000 11. 3" werd 
het recht verleend prioriteits-ohligaties uit te ge
ven, ten bedrage vuu de leening door het Rijk, 
tegen 0 perc , aflosbaar in 30 jaren. 

De maatschappijen begonnen dus hun werk niet 
een vermogen van ongeveer 150 millioen dollars, 
waarondei aan Rijkssubsidie 55, aan obligaties 
55 en voor verleende gronden 40 millioen dol
lars. De aanlegkosten, er onder begrepen alle 
gebouwen cn het rollend materieel, waren cp 
50,000 dollars per Eng. mijl begroot. Of deze 
som toereikend geweest is, weten wij niet, daar 
tot dusverre daaromtrent nog niets openhaar ge
maakt is. Toch kunnen deze gegevens eeniger-
mate dienen, om zich een tamelijk juist denkbeeld 
te vormen van deu linanciëelen toestand dezer 
maatschappijen. Men moet evenwel niet uit het 
oog verliezen, dat de verleende gronden eerstin 
eene nog ver verwijderde toekomst do volle waarde 
zullen hebben, ofschoon dan voorzekér meer dan 
100 millioen gulden. Desniettemin is de zaak 
nu reeds vrij gunstig te noemen, en men ver
liest in Amerika geene minuut, om er zoovod mo
gelijk voordeel uit te trekken. 

Van de moeielijkheden bij deu aanleg van den 
Pacilic-spoorweg kan zich natuurlijk niemand eene 
duidelijke voorstelling maken , die gewoon is steeds 
de beschaafde landen in Europa tot maatstaf uan 
te nonen. Men bedenke toch, een weg door 
eene grootendeels onbewoonde landstreek, over 
gebergten, die tot in de sneeuwgrens reiken, 
door kronkelende en scherp ingesneden dalen, 
waarin rotsblokken vau meer dan 20 meter hoogte 
op elkaar gestapeld liggen! wan) lijk er behoort 
Amerikaauschen moed en voortvarendheid toe, met 
zulk een reuzenwerk te beginnen. De Unioulijii 
was nog het meest begunstigd, deze stond ten 
minste reeds in directe verbinding met de ooste
lijke staten cn kon zich derhalve het noodige mate
rieel vrij gemakkelijk verschaffen. Voor de een-
traallijn daarentegen moest alles, rails, wagens, 
locomotieven en het overige materieel van Europa 
of de oostelijke staten oio de Kaap Hoorn heen 
aangevoerd worden. De arbeiders verrichtten hunne 
mociclijkc taak in de wildernis; levensmiddelen 
waren o- hoegenaamd niet; zij moesten , naarmate 
de weg vorderde, door afzonderlijke treinen wor
den aangebracht; soms voerde de lijn door stre
ken, alwaar op afstanden van vele uren gaans 
geen druppel water te vinden was, en waar men 
dus moest beginnen niet eerst waterleidingen 
aan te leggen, of artesische putten te boren. 
En toch bij dat al vorderde het werk met spoed; 
de Unioii-muatschuppij werkte doorgaans met 
20,000 tot 50,000 arbeiders. Dc werklieden 
voor het effenen van den grond , het vellen der 
lummel! , het doen springen dei- rotsen trokken 
vooruit, de railleggers volgden en 's avonds was 
men reeds uren ver vun de slaapplaats van den 
vorigen uucht verwijden!. Van terugkeer kon 
geen sprake zijn; men moest zijne rustplaats zoe
ken, waar men ze vinden kon. Toch had de direc
tie daarvoor gezorgd; geheele treinen niet de 
noodige behoeften volgden de manschappen op 
den voet; zij vormden als 't ware eene ambu
lante stad, en waren voorzien van alles, van 
slaapwaggons , van restaurants, hotels , kerken, 
bureaux voor journalen, boekdrukkernen , tot zelfs 
speellokalen toe. Naarmate men vooruitkwam, 
had men al meer en meer te lijden door de 
aanvallen der Indianen, die zich alle mogelijke 
moeite gaven het werk te beletten. Wat 
echter nog grootere energie en voorzichtigheid 
vereischte, was het houden van orde onder de man
schappen zelf. Tot welke soort deze lieden groo

tendeels behoord zullen hebben, kan men zich 
gemakkelijk voorstellen. Ieder van hen was 
dan ook gewapend met bówie-messen en revol
vers : wie echter de gestelde wetten mocht over
treden, werd zonder barmhartigheid gestrafd ; de 
lynchwet heerschte langs de geheele l i jn , maar 
ook alleen eene ijzeren hand kon hier de orde 
handhaven. Die zich nog het best gedroegen en 
t ' i de vlijtigste lieden behoorden, waren de Chi
nezen; tusschen hen bestond voortdurend eensgezind
heid ; ook kenmerkten zij zich door groote ma
tigheid in eten en drinken, terwijl dronkenschap 
onder Amerikanen, [eren en Duitschers niet tot 
de zeldzaamheden behoorde, hoezeer de directie 
ook trachtte deze ondeugd tegen te gaan, door 
bijv. de aangevoerde vaten niet whisky uit elk
ander te slaan en het vocht in den grond te laten 
vloeien. 

liet werk vorderde dus iu 't begin slechts 
langzaam, waartoe ook de burgeroorlog veel 
mocht bijdragen, daar de vergoeding door ' tRijk 
soms lang op zich liet wachten Maai- van lie
verlede ontstond een grootere spoed eu toen de 
beide lijnen al meer en meer elkander naderden, 
ontstond eene ware harddraverij. Het vertier op 
den zich in aanbouw bevindenden weg was toen 
even levendig alsof de lijn zich reeds in volle 
exploitatie had bevonden. Aan de uitgaven weid 
weinig meer geducht, de hoofdzaak was spoed. 
Wanneer een trein derailleerde, werd alleen nog 
dat gedeelte gered , dat onmiddellijk kon gebruikt 
worden ; de rest liet men liggen, om tc verroes
ten of te verrotten. Zoo ging men vooruit, an-
vankelijk dagelijks 3 kilometer, latei- 5 tot 8 k i 
lometer, in den laatsten tijd van den aanleg zijn 
zelfs 10 kilometer rails in 11 uien geplaatst en 
bevestigd. Wie onzer kan zich daarvan ecu denk
beeld maken.' Onder dezelfde omstandigheden 
zou men een spoorweg vnu Utrecht naar Am
sterdam in 24 uren gereed hebben 1 

Dat bij zulk een spoed hier en daar grove 
fouten zijn begaan. kau men wel verwachten. 
Het Amerikaanse!) spreekwoord zegt : «wie goed 
wil bouwen, moet haast maken;" als dnt waar 
is, dan heeft men dezen spoorweg zeker goed 
aangelegd. Maar alles heeft zijne grenzen. Bin
nen den betrekkelijk korten tijd van 5 jaren is 
het werk voltooid. zoover voltooid , dat de dienst 
ongestoord kan plaats vinden , en men heeft niet 
mindo- dan 7 jaren op den door 'tGouvernement 
In-paalden tijd gewonnen. Doch het is cr mede 
gesteld als niet het kanaal van Suez; nu alles 
gedaan is , blijft er toch nog veel te doen, om 
de in de overhaasting gemaakte fouten te ver
beteren. Volgens de commissie van toezicht, ge
presideerd door den generaal Warren, zijn voor 
dat doel op de Centraallij i nog II millioen gul
den en op de Unionliji) zelfs 17 millioen gulden 
uit te geven. 

(Wordt vervolgd) 

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

A Te Rome zal den 1 Februari 1870 eene ten
toonstelling worden geopend van voorwerpen van 
Christelijke kunst. Deze tentoonstelling zal tot 
den l r " Mei gehouden worden en hoofdzakelijk loo
dolie werken (van den tijd der Renaissance af) 
bevatten en wordt iu 4 klas-en verdeeld, als: 
I gewijde voorwerpen : II gewijde kleeding: l i l kunst
werken, welke dienstig zijn voor den Katholie
ken godsdienst of wel geestelijke onderwerpen 
voorstellen (oorspronkelijke werken van houw-, 
beeldhouw- of schilderkunst, en modellen of af
beeldingen daarvan); IV werken op het gebied 
van ngverheid en knust, tot versiering der kerken. 

Men kan zich, voor de toezending van voor
werpen, wendol aan het ministerie voor handel, 
enz. doch uiterlijk op 15 December a. s. en on
der nauwkeurige opgave van den naam van den 
inzender, van den oorsprong en het doel van het 
voorwerp, alsook vau de afmetingen in meters. 
Dc voorwerpen worden vau 15 December tot 15 
Januari iu ontvangst genomen 

Alle kosten vin verzending lot aan de allevo-
ring in het tentooiistellingslokaal komen ten laste 
van de inzenders; de in- en uitvoerrechten zul
len echter niet voor de ingezonden voorwerpen 
behoeven betaald te worden. 

— A Den 25 October j . 1 is de eerste steen ge
legd van een der heide stroompijlers van de nieuwe 
brug over de Mississippi, hij St.-Louis. 

— A De nieuwe haven le Orun is dooi- doi 
storm van den 1"™ dezer maand, waardoor de 
havoiduin is ingestort, geheel vernietigd. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Hij beschikking van den mi

nister van Binnenlandsche Zaken, van 27 No
vember 1809, zijn de vergunningen voorde stoom-
bootdiensten tot vervoer van reizigers , goederen 
en vee, tusschen Woerden, Amsterdam en Le i 
den, vroeger verleend aan .1. Kuyff Az . , en tus
schen Gondii en Amsterdam, laatstelijk verleend 
nan I". Vermeulen, overgeschreven ten name van 
de naamlooze vennootschap Schroefstoombootdienst 
de Vereeniging, gevestigd te Alphen. 

— De heer C. Bouma , opzichter bij de ont
manteling der vesting Venlo, is benoemd tot 
opzichter in algemeenen dienst bij de maatschappij 
tot exploitatie van staatsspoorwegen. 

— De lieer A. Millenaar. bouwkundige te Rot
terdam, is benoemd tot opzichter voor de ont
manteling der vestingen ter standplaats Koevor-
' lo i , waarvan de slechting binnen kort zal aan
vangen. 

A m s t e r d a m . Indo-daad worden reeds nu 
eenige namen genoemd van dc toekomstige pro
fessoren aan de Rijks-Kiinst-Academie, wier ont
werp van wet in de afdeelingen der Tweede Ka-
mei- is onderzocht, en daar zeer verschillend is 
opgenomen. Nu het oogenblik der openbare be
handeling nadert, cn wij niet weten hoe deze 
belangrijke aangelegenheid verder zal worden af
gehandeld, kont het ons niet overbodig voor, te 
verklaren , dat het in een dezer dagen hier ge
houden kuiistgespiek zeer wenschelijk is geoor
deeld nis directeur professor, een bouwkundige 
kunstenaar te benoemen. 

De kunstvrienden, die dit gesprek hielden, wa
ren overtuigd, dat de bouwmeester in deze een 
meer onzijdig standpunt zou innemen als eenig 
kunstschilder, beeldhouwer of graveur, en het 
in den aard der houwkunst lag, haar bovenaan 
te stellen tot het invloed uitoefenen op de andere 
beeldende kunsten. 

Wij , die van dit gevoelen kennis kregen, ma
ken het bekend, omdat het ook het onze is, en 
wij vurig verlangen, dat de minister, die de be
noemingen zal doen, zich van verschillende kan
ten en uit verschillende steden door de aldaar 
gevestigde kunstenaren zal laten inlichten alvo
rens de professors te kiezen of eene mogelijke 
ontevredenheid na dc benoemingen op te wek
ken. Wellicht wordt eene Rijks-commissie, be
staande uit beoefenaren in alle schoone kunst
vakken, door Z. Exc. den minister van Binnen
landsche Zaken, en te zijner inlichting te be
noemen, niet als onnoodig beschouwd. Wij ver
meenen de hoop te mogen koesteren, dat deze 
commissie van groot nut in de oriderwerpelijke 
regeling van het onderwijs zal kunnen zijn, eu 
dringen op hare spoedige samenstelling beleefd aan. 

R o t t e r d a m . Bij beschikking van Z. E. den 
minister van Koloniën van 3 dezer is de heer 
J. A. Jurriaanse, architect, tevens ambtenaar hij 
de Staatsspoorwegen alhier, gesteld ter beschik
king van den Gouverneur van Suriname, om te 
worden benoemd tot chef van het bouwdeparte
ment in die Kolonie. 

Wij kunnen niet anders dan deze keuze toe
juichen, daar de heer Jurriaanse zoowel theore
tisch als practisch gevormd is , waarvan hij ruim
schoots bewijzen heeft geleverd, daar hij eenige 
malen voor zijne antwoorden op uitgeschreven 
prijsvragen is bekroond, terwijl de nette uitvoe
ring der werken, welke onder zijne directie zijn 
tot stand gekomen, tot voorbeeld mag strekken. 

Deven t e r . Tot aanvulling van het bericht 
Iu liet vorig nommer, betreffende de ontwerpen 
van een schouwburg-gebouw alhier, verwijzen wij 
naar de desbetreffende advertentie. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
DK BURGEMEESTER DER GEMEENTE ARN

HEM zul Woensdag 15 I ecember, des namid
dags ten één ure , iu het openbaar, ten Raad
huize aanbes teden: 

I». H e t A F G R A V E N , O N D E R P R O F I L 
B E E N G E N , B E P U I N E N en B E G R I N 
D E N v a n eenige wegen i n K l a r e n d a a l . 

2». D e L E V E R I N G v a n S M I D S W E R -
K E N v o o r het d ienst jaar 1870. 

Bestekk -n tegen betnling to* Gemeente-secre
tarie verkrijgbaar en aanwijzing vun eerstge
noemde werken, Maandag 0 December a. s., des 
namiddags ten 2 ure, te beginnen vun de nieuwe 
school aan den Klurcnduulschcn weg. 



DE OPMERKER, — Zaterdug U December 1869. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente Utrecht zijn voornemens op Zaturdag 
den 18 December 1869, des namiddags ten één 
ure , in hct openbaar ten Stadhuize aan te be
steden , de onderstaande werken en leverant iën: 

Het eenjarig onderhoud van en het 
doen van eenige vernieuwingen aan 
de Sluis met bijbehoorende werken te 
Vreeswijk, gedurende het jaar 1870. 

Idem aan den Straatweg van utrecht 
naar Vreeswijk. 

Idem aan de sluis te Nieuwersluis 
en het jaagpad van daar tot Hinderdam. 

Idem aan het jaagpad van Utrecht 
naar Woerden. 

De leverantiën van: 
Utrechtsche straatklinkerts. 
IJsselstraatklinkerts 
Waalstraatklinkerts 
Utrechtsche Klinkertdrielingen. 

„ Metselsteenen. 
Lekzand. 
Heide- of Duinzand. 
Steen- en Schelpkalk. 
Tras. 
Hardsteenen Trottoirbanden. 

„ Roosterramen en 
Gegoten ijzeren Dekramen voor zink

gaten. 
De bestekken liggen van af Donderdag den 9 

December ter inzage op het bureau dei- gemeen
te-werken achter Klarenburg, en zijn met dien 
dag aldaar, zoo mede ten Stadhuize en bij de 
Boekhandelaren V A N T E R V E E N EN Z O O N , ver
krijgbaar gesteld tegen betaling van f 0.25 per 
exemplaar van de vier eerstgenoemden en van 
ƒ0.10 per exemplaar van de overigen. 

Utrecht, 4 December 1869. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

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

HET GEMEENTEBESTUUR VAN W I N K E L is 
voornemens, om op Dingsdag den 21"<» Decem
ber 1869, des voormiddags ten 11 uur, ten 
Raadhuize .aldaar, bij enkele inschrijving aan te 
besteden: 

Het BOUWEN eener nieuwe ON-
DERWIJZERSWONINO in bovenge
noemde gemeente. 

Het bestek en de voorwaarden zijn, op franco 
aanvrage, tegen betaling van 50 cents, te ver
krijgen bij het Gemeentebestuur, zoomede bij den 
Heer A . T. V A N W I J N G A A R D E N , Stads Archi
tect te Medemblik , bij wien inmiddels de tee
keningen ter inzage liggen en de verlangde in
lichtingen te verkrijgen zijn. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben tot 
aan den dag der besteding, door of van wege 
het Gemeentebestuur, eiken werkdag, van des 
voormiddags 9 tot des namiddags 4 U I T . 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van Zwolle, 
zyn voornemens op Woensdag den 29 December 
1869, des namiddags ten 1 ure, op hct Raad
huis , by inschrijving aan te besteden : 

de Leverantie van 40,000 stuks be
kapte Steurelberger, 58,000 dito 
Bazaltkeijen, en 110 str. meter Es-
oauzijnsehe of Steurelberger Kant-
keijen. 

De inschrijvingsbilletten moeten 24 uren vóór 
den dag der aanbesteding in de bus op het Raad
huis bezorgd zijn. Informatien zijn te bekomen 
by den Gemeente-architect. 

Z W O L L E , 9 December 1869. 
Burgemeester cn Wethouders voornoemd', 

V A N NAHUIJS. 
L . N . SCHUURMAN, Secretaris. 

Bestnnr der Registratie en Domeinen. 

ONTMANTELING 
D E K 

VESTING BREDA. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
De Directeur der Registratie en Domeinen voor 

dc provincie Noord-Brabant, mankt bekend , dat 
op Dingsdag den 28*" December 1869. des mid
dags ten 12 uur in hct lokaal het »//o/' ran 
Holland" te Breda, al of niet onder voorzitting 
van hem Directeur, door den Ontvanger dei-
Registratie en Domeinen te lireda, onder voor
behoud van hoogere goedkeuring, bij enkele in
schrijving, zal worden 

A A N B E S T E E D 

HET SLECHTEN van de Bosch
poort, het gedeelte hoofdwal, begre
pen tusschen de Militaire grenslijnen 
aan de bastions Maurits en Duifhuis, 
uitmakende de bastions >s Bosch, Mans-
feld en een deel van Duifhuis met het 
werk Camus en alle tusschen gelegen 
Courtines, de contregardes Holland
sche garde, Forse en een deel van Dou
glas, de ravelijnen Deensche garde, 
Prins Maurits en Hom, de Tenaille 
Casopijn cn de buitenwerken tusschen 
de straatwegen naar den Moerdijk 
en Oosterhout. 

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 bezorgd ten kan
tore van voormelden Ontvanger, om door of na
mens den inschrijver of anders door den Ont
vanger , onmiddelijk iu cene aldaar geplaatste 
gesloten bus te woiden geworpen. 

Het bestek met dc teekeningen zal na den 
\\im December a. s. ter inzage liggen ten bureele 
van voornoemden Directeur en aan de kantoren 
van de Ontvangers der Registratie en Domeinen 
te 's-Hertogenbosch en Breda, aan welk laatst
gemeld kantoor het bestek met de teekeningen 
tegen betaling van één gulden. na gemeld tijd
stip verkrijgbaar is. 

De aanwijzing in loco zal gedaan worden op 
Vrijdag den 24 , l < ' n December a. s. des middags 
ten 12 ure. 

Breda, den 1 December 1869. 
De Directeur voornoemd. 

V A N DER V E N . 

De COMMISSIE tot oprigting van een 
SCHOL'WBURGLOCAAL enz. te Deventer, 

heeft de eer kennis te geven, dat zij zich geheel 
vereenigende met het door dc H.II. J. V A N 
MAURIK , bouwkundige te Amsterdam, B. REIN-
DERS, architect tc Zwolle en B. L O O M A N , ar
chitect te Deventer, als jury van bcoordeeling 
uitgebragt rapport, de prijzen door haar uitge
schreven heeft toegewezen : Voor terrein A. aan 
het Ontwerp gemerkt .Architectura '. waarvan 
bij opening van bet naambriefje vervaardiger 
bleek tc zijn dc Heer J. M O L L , architect te 
Hengelo en voor Terrein B. aan het Ontwerp 
«Vooruit" van den Heer C. BOUMA te Venlo. 
terwijl tevens aan hct Ontwerp voor Terrein A. 
Motto : „Nut en Vermaak" een eervolle ver
melding wordt toegekend, mits de Ontwerper 
tocstemme in de opening van zijn naambriefje. 

Deventer, 7 December 1809. 

Dc Commissie eoornoemd: 
J. H . A . SCHIMMELPENNINCK, 

President. 
H . G. JORDENS, Secretaris. 

B E C K E R & BUDOIJVGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere Ins t rumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE G E N I E , DEN A A N L E O 
VAN SPOORWEGEN en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B o 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. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 

R O D E N H U I S & C . 
te ARNHEM. 

Zinken Letters, gegoten cn gedreven, Zin
ken Raamroeden, naar verkiezing gekruist, 
Dakramen, Consoles, Faibakvs, Balusters, 
Ventilators, Kruizen voor Kerken en Graf 
teekens, Aloës, Paardenkoppen en verder 
alle soorten van Bouwkundige Ornementen. 
Gegolfd Zink voor Verandah's in alle num
mers. Diverse soorten van Baden met of zon
der verwarmingstoestel. 

Gazornementen in alle soorten. 

HEETWATER VERWARMINGS
TOESTELLEN. 

(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, enz. enz. met G A R A N T I E . 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF & ZONEN te 
Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STEINBACH & C°. te Ehren-
feld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan dc 
Saar; VUURVASTE S T E E N E N , GIPS, 
G E B A K K E N BUIZEN, SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

J A N T A N DER POT, 
te Rotterdam. 

^PMjr^ Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 37 en 
38 van 1869. 

De Stoomfabrp van Architectonische 
Zinkwerken, Brandspuiten, Draad

nagels etc. etc, 
gedreven door 

J. H. POTHMANN en H. J. GERRITZEN, alhier. 
Recommandeert haar fabrikaat: alle orders 

worden met den meesten spoed uitgevoerd. — 
Specialiteiten voor Brandspuiten en Bierbrou
werijen, alsmede Raamroeden, Balustres, 
Consoles cn Zinken letters voor firmaschilden 
in alle afmetingen zijn meestal op magazijn ge
reed. Getrokken lijsten voor kagchels van 
ijzer, koper of zink levert zij gepolijst, ciseleerd 
of glanzend zwart gebrand, volgens op te geven 
maat, vierkant in elkander gezet met scherpe 
hoeken en op verlangen in losse stukken. 

Ge wertoeli alle. 
Volgens overeenkomst met den Duitschen uit

gever zal met 1°. Januari 1870, van dit bekende 
tijdschrift, bij den ondergeteekende eene Neder
landsche uitgave het licht zien, onder den 
titel van 

K O S T en I N D U S T R I E , 
MAANDWERK VAN MODELLEN 

voor alle takken van nijverheid. 
In alles gelijk aan de Duitsche uitgave, echter 

met Hollandschen tekst. Prys f 7.20 per jaargang. 
Alle boekhandelaren nemen hierop bestellin

gen aan. 
Utrecht. W. F. DANNENFELSER. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Hoofdcorreapondenten L . V A N B A K K E N E S & C». te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W . V A N DER W I E L . 

B I J V O E G S E L 
BF.HOORENDE BIJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 11 December 1869. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST 

A F D E E L I N G Z W O L L E . 

Vergadering van 3 December 1869. 
De Voorzitter opent de vergadering cn ver

zoekt voorlezing der notulen. Deze notulen ge
ven stof tot enkele opmerkingen vooral wat be
treft het resumé der beoordeel ing van het door 
het l id Bosboom ingezonden antwoord op de 2 J r 

prijsvraag der Maatschappij van 1808, waarom 
dan ook besloten wordt die notulen niet onmid
dellijk goed te keuren, maar meerdere inlichtin
gen af te wachten. 

Intusschen is het lid Bosboom ter vergadering 
gekomen, die ter bespoediging der zaak aanbied , 
de stukken nogmaals ter tafel te brengen, om ze 
met het relaas der beoordeeling te kunnen ver
gelijken. 

Nadat dit voorstel goedgekeurd en de zaak 
zelve ampel besproken is , verklaart de vergade
ring dc notulen te kunnen goedkeuren, zooals 
die door den Secretaris zijn ontworpen , en wordt 
verder op voorstel van het lid A. J . Doijer be
sloten per missive aan bet bestuur der Maatschappij, 
onder overlegging der noodige bescheiden, te 
kennen te geven, dat hct de afdeeling Zwolle be
vreemdt , dat er over bet bedoeld ontwerp eeu 
oordeel, dat noch met de teekeningen, noch 
met de memorie van toelichting sluit, is uitge
bracht, onder opgave der punten, die tot die be
vreemding aanleiding hebben gegeven. 

Ten gevolge dezer discussiën dc avond te ver 
verloopen zijnde, kan de rede van den heer B. H. 
Trooster niet worden gehouden en wordt deze 
uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering. 

Evenwel wordt, nog ter bezichtiging aangebo
den een modelboek van werktuigen voor machi
naal zagen, schaven enz., terwijl de vergadering 
ten slotte besluit om de Brandweer-Courant, 
waarvan het prospectus wordt voorgedragen . 
aan te schallen cn onderling te lezeg. 

Geene voorstellen meer aan de orde zijnde, sluit 
de Voorzitter de vergadering. 

A F D E E L I N G L E I D E N . 

Op de vergadering van 3 November I. 1. waren 
32 leden tegenwoordig. 

De werkzaamheden vingen aan met eene kunst
beschouwing, bestaande in een vijftigtal plaatjes 
uit bet werk «Maisons dc Campagne des envi
rons de Paris" van Victor Petit, welke niet wei
nig stof tot op- en aanmerking gaven. 

Daarna kwam in behandeling bet concept-adres 
aan dc leden van de Tweede Kamer van het 
kiesdistrict Leiden, over de oprichting van een 
kunst-academie, dat met algcmeene stemmen 
werd goedgekeurd. 

Vervolgens was aan de orde het bestuursvoor
stel tot het houden van wekelijksche lecsavon-
den, gedurende de maanden November, December, 
Januari, Februari en Maart des Woensdags van 
7 tot 10 ure, met uitzondering van de avonden, 
waarop de gewone vergaderingen worden gehou
den, welk voorstel na eenige discussiën met al
gemeene stemmen woidt aangenomen, en beslo
ten 15 November aan te vangen. 

De lectuur zal vooreerst bestaan in: 
De Opmerker. 
De Nederlandsche Industrieel. 
De Nederlandsche Stoompost. 
De stukken uitgegeven door de Maatschappij 

van Nijverheid. 
De stukken uitgegeven door het koninklijk lu-

stiuut van ingenieurs. 
De werken der Maatschappij tot bevordering 

der Bouwkunst. 
Nouveau Paris, enz. 
Wordt nog besloten, om alle in de gewone 

vergaderingen te behandelen onderwerpen 8 da
gen tc voren in de leeskamer bekend te maken , 
om daardoor onderlinge samensprekingeu en deel
neming aan de discussiën te bevorderen. 

Nadat de Voorzitter een en ander bad mede

gedeeld aangaande bet verhandelde in andere 
afdeelingen , werd overgegaan tot hct balloteeren 
van nieuwe leden, waarna de vergadering werd 
gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

De heer M. uit l i . vestigt in De Opmerker 
(4 Dec.) de aandacht op eene tegenstrijdigheid, 
die zijns inziens in hct rapport, waarover hij 
spreekt, zou ziju vermeld. 

Het verband van twee zinnen, die de beer M . 
met weglating van negen tnsschcnregels weer
geeft , is volgens hem tniet gemakkelijk te begrij
pen. Ken bewijsgrond zal vervallen" ent. 

Gaarne geef ik den steller eenige inlichting, 
die hij evengoed per brief' of mondeling als in 
het openbaar had kunnen verkrijgen. 

Tusschen de beide zinnen is toevallig geen 
verband noodig geweest, omdat een rapporteur 
de zelfstandige of afwijkende adviezen van ver
schillende beoordeelaars niet mag schaden. 

Als inleiding of algemeene opmerking over 
het ensemble, zegt hct rapport, dat dc plan ver
deeling van liet ontwerp N". I «eenvoudig en 
goed is", dat is zooveel als doeltreffend cn 
gelukkig iu hoofdgroep. Datzelfde rapport, ko
mende tot de onderdeden , oordeelt de gaanderij 
«ondoeltreffend', zonder in de berekening en ge
volgtrekkingen te treden, die de heer M. , in strijd 
met het programma, dat geen gaanderij vroegen 
het beschikbaar oppervlak . maakt. 

Het woord tplanverdeeling", bad volstrekt geene 
betrekking op dc inrichting der middenzaal 
alleen, m a a i - op de groepering, ingevolge bet 
programma, cn op het verband tusschen de ge
vraagde zalen en lokalen. Er bestaat mijns 
inziens en na de herlezing niet de minste tegen
strijdigheid in het rapport, tenzij men bij de 
twee zinnen wil gaan improviseeren en daarin 
gaat zien wat ze niet bedoelen, noch zeggen 
kunnen. 

En al zijn er iu eenig rapport twintig tegen
strijdigheden door bewijzen te staven , dan zou 
dit alleen te beteekenen hebben, dat er twintig 
adviezen door de heeren beoordeelaars waren uit
gebracht , die, ofschoon iu strijd met elkander, 
zijn opgeteekend op verlangen der beoordeelaars. 
De beoordeelaar, die met een ander iu mecning 
verschilt, heeft het recht te eischen , dat zelfs 
de meest uiteenloopende adviezen in één en het
zelfde rapport , vlak naast of onder elkander 
worden opgenomen. Dat recht is een goed recht, 
dat moet blijven bestaan, al ware liet alleen, 
omdat bet den mededinger naar prijsvragen 
heel wat steun en genoegen kan verschaffen. 

In prijsdingendc ontwerpen doen zich meerma
len eigenschappen voor, die door den een voor-
trcllëlijk eu door den ander zeer ongunstig 
worden geoordeeld. Dc heer M. zal evenmin als 
de ondergeteekende verlangen, dat eene in hoofdza
ken verdienstelijk gekeurden kunstarbeid, omeenig 
minder gelukkig of doeltreffend onderdeel, wordt 
ter zijde gelegd. 

Wat de 3000 • meters oppervlak betreft, 
kan de heer M . cn ook het lid der Afdeeling 
Rotterdam, voor wien hij spreekt, worden inge
licht door den ontwerper n". 1. De ondergeteekende 
is bereid de berekeningen en een schetsplan over 
te leggen, waarnaar het programma is opgemaakt, 
a a n den heer M. en hen, die beweerd hebben, dat 
het vastgestelde oppervlak te klein was. Uit die 
stukken, evenals uit het ontwerp u". 1, kan liet 
blijken dat blooto aantooningen zonder bewijzen 
weinig afdoen. 

Amsterdam, J. H. L E L I M A N . 
0 December 1869. 

P. S. Als wij bij eenig rapport of zijn inhoud 
direct belang hadden, en er kwam ons daarin 
iets als onduidelijk of tegenstrijdigs voor, dau 
zouden wij ons ter wille der verschuldigde be
leefdheid cu beknoptheid bij het regelen van 
ernstige kunstzaakjes, met heeren beoordeelaars 

vervoegen bij de commissie of bij hen, van wien 
zoodanig rapport was uitgegaan. 

Niet dan in de uiterste noodzakelijkheid zouden 
wij over kleine particuliere zaken brieven gaan 
schrijven in een publiek kunstblad. De heer M. 
is oorzaak, bij gemis van zijn adres, dat wij dit 
thans wel hebben moeten doen. L . 

en. 
Aankondigingen. 

Maandag , 13 Deo. 
IJzendijke, ten 11 ure, in de raadkamer : 

bet stichten van een nieuw schoolgebouw met 
onderwijzerswoning, op het gehucht Sasput, ge
meente Schoondijke , met de daartoe behoorende 
schoolmeubelen. Aanwijzing 10 December, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Oosterhout, (Noordbrabant), ten 8 ure, 
bij J . Olieslagers : het bouwen eener nieuwe leer
looierij. Aanwijzing op den dag der besteding, 
des voormiddags ten 10 ure. 

Dinsdag, 14 Dec. 
's-Hertogenbosch, ten 10'/2 ure, aan het 

prev. bestuur: het onderhoud der Rijks haven
en riviei werken aan den Moerdijk en de nood
haven, iu de provincie Noordbrabant, gedurende 
de jaren 1870, 1871 en 1872. 

Woensdrecht, ten 11 ure, op het raad
huis: het maken eener aarden baan met kunst
werken , het begrinden der bedding met het één
jarig ondej-houd van den gemeente-weg, enz. 
Aanwijzing 7 December. 

Assen , ten 10 ure, aau het prov. bestuur: 
bel bouwen van eene ijzeren draaibrug, tot ver
vanging van de houten ophaalbrug, over de 
Drentsche Hoofdvaart, bij de Noi-gei-vaart, enz. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
bet bouwen van eene sluiswachterswoning bij de 
nieuwe Veenesluis , op de Drentsche Hoofdvaart. 
Aanwijzing den 9 December. 

Assen, ten 12 urc, aan het prov. bestuur: 
liet maken van een gemetselden duiker, ter ver
vanging van de Rheebrug in den provincialen weg 
van Assen naar Rolde. 

Assen, ten 12 ure, aan hct prov. bestuur: 
bet onderhouden en herstellen van de verspreide 
Ryjkabruggen en werken in de provincie Drenthe, 
van 1 Januari 1870 tot 31 December 1872. 

Huijbergen, (Noordbrabant), ten 2 ure, ten 
raadhuize : het maken eener aardenbaan met 
kunstwerken , het bestraten met mopklinkers der 
bedding , alsmede het éénjarig onderhoud van 
den gemeente-weg van Hoogerheiden door Huij
bergen tot aan den grenspaal No. 2 17, tegen de 
gemeente CalmpthoUt (België), met een zijtak van 
de kom der gemeente Huijbergen tot in het ge
hucht Ovcrbi rg , te zamen ter lengte var. 6618 
meters. Aanwijzing 7 Decemb r. 

Woensdag , 15 Deo. 
Dinteloord. (Noordbrabant), ten 10 ure , 

bij P. van Sprundel: het bouwen eener nieuwe 
schuur en hct doen van herstellingen aan het 
wagenhuis , op de bouwhoeve in den Mnriapol-
der, ouder dc gemeente Dinteloord. Aanwijzing 
9 Decorabel. 

Bergen-op-Zoom, ten 12 ure, in het Ne
derlandsen Koffiehuis : l o . het slechten van een 
gedeelte van het bastion Ginkel en het vervan
gen van de brug buiten de Steenbergsche poort 
te Bergen-op-Zoom door een aarden dam; 2o. 
bet slechten van het bastion Pucelle, de rave
lijnen Wassenaar en Dedem, de ongeslecht ge
bleven deden der courtines William-Pucclle en 
PuceUe-Coehoorn cn den bedekten weg met een 
deel van bet glacis te Bergen o j i Zoom. Aanwij
zing 13 December, des voormiddags ten 10 ure. 

Dordrecht , ten 12 ure, in het huis van 
arrest en bewaring: dc uitvoering van het da
gelijksch onderhoud van dat gebouw en aauhoo-
ïigliedcu gedurende 3 jaren. 

Zeist, ten 12 ure, in het gemeentehuis, ; het 

1 



UE OPMERKER. — Zaterdag, 11 December 1869. 

onderhoud van de eigendommen der gemeente , 
voor den tijd van 3 jaren. Aanwijzing 7 De
cember, des voormiddags ten 10 ure. 

Arnhem, ten 1 ure, ten raadhuize : l o . het 
afgraven, onder profil brengen, bcpuinen cn be
grinden van eenige wegen in Klarendaal ; '2o. de 
levering van sniidswerken voor liet dienstjaar 1870. 
Aanwijzing C December , des namiddags ten 2 ure. 

Zeist, ten 1 ure, in het gemeentehuis: het 
onderhoud van de bewaarschool aldaar. 

Donderdag , 16 Deo. 
Oranjewoud, (Friesland), ten huize van 

Mr. P . Heringa Cats : het bouwen van twee boe
renhuizingen met schuren in de Iiroeken en on
der de K o o i , in den polder onder Oosterzee. 
Aanwijzing 8 December. 

Rhijndijk , ten 12 urc , bij N . Koot : het 
bouwen cener nieuwe kerk met toren voor de 
parochie van den II. Michaël. Aanwijzing op den 
dag der besteding, des voormiddags ten 11 ure. 

Gorinchem , ten 12 ure, in het huis van 
arrest: de uitvoering van het dagelijksch onder
houd aan de gebouwen en aanhoorigheden, ge
durende 3 jaren. 

Haarlem, ten 2'/, ure, aau het prov. be
stuur : het onderhouden der Rijks havenwerken 
en zeeweringen op het eiland Marken, gedu
rende de jaren 1870, 1871 en 1872. Aanwij
zing den achtsten dag vóór de besteding. 

Vri jdag , 17 Deo. 
Middelburg , ten 10 ure , aau het prov. 

bestuur: het onderhouden van het Huis van 
Burgerlijke en Militaire Verzekering te Middel
burg en het huis van arrest en bewaring te 
Goes, gedurende het jaar 1870. Aanwijzing 
den zevenden- en vierden dag vóór de besteding. 

s-Hertogenbosch ten 10' , ure, aan het 
prov. bestuur: het opruimen van een gedeelte 
uiterwaard, onder de gemeente Nederhemert , 
provincie Gelderland, tot verbetering van de r i 
vier de Boven-Maas, onder die gemeente. Aan
wijzing den zesden- en vierden dag vóór de be
steding. 

's-Hertogenbosch. ten 101 , ure, aau liet 
prov. bestuur: het voortzetten der verbreeding 
en verdieping van bet kanaal de Dieze in de ge
meente Engelen, tusschen dijkpaal 52 en de 
schutsluis te Crevecoeur, provincie Noordbrabant. 
Aauwijzing den zesden- en vierden dng vóór de 
besteding. 

Brielle. teu 12 ure, in het huis van arrest: 
de uitvoering van het dagelijksch onderhoud van 
dat gebouw, gedurende 3 jaren. 

Groningen , teu 12 ure, aan het prov. be
stuur : lo . het aanleggen van een grintweg op 
den zoogenaamden Lipskerweg, in den F'inster-
wolderpolder, lang 1115 meters; 2o. het onder
houden der spilsluizen te Groningen, gedurende 
de jaren 1870, 1871 en 1872. Aanwijzing 10 
December , des middags teu 12 ure. 

Zaterdag, 18 Deo. 
Utrecht, ten 1 ure, ten stadhuize: lo . het 

éénjarig onderhoud en het doen van eenige ver
nieuwingen aan de sluis te Vreeswijk ; 2o. idem 
van den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk; 
3o. idem aau de sluis te Nieuwersluis en het 
jaagpad van daar tot Hinderdam; 4o. idem aan 
het jaagpad van Utrecht naar Woerden ; 5o. de 
levering van diverse bouwmateriulen. 

Maandag , 20 Deo. 
's-Hage, ten 11'/, ure, aan het prov. bestuur: 

liet onderhouden van de groote en andere Rijks 
wegen in de provincie Zuidhollaud, gedurende 3 
jaren, ingaande 1 Januari 1870, in acht perceelen 

Dordrecht, ten 1 ure, op het raadhuis: l o . 
de leverantie van de ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1870 benoodigde bouw
materialen , waaronder 000,000 ii 800,000 ge
trokken straatklinkers, Waalvorm , ruim 200 
meters troittoirbanden, benevens de turf, het 
brandhout en wat verder in het bestek vermeld 
staat; 2o. het onderhouden van de verschillende 
pompen, binnen deze gemeente. 

Kadzand , ten 2 ure, in het gemeente
huis : het vergrooten van de openbare school der 
gemeente , door aanbouw van een gedeelte school
lokaal, met bijlevering en stellen van nieuwe 
schoolbanken en tafels voor de geheele school en 
het bouwen van een gedeelte bergplaats of schuur 
bij de onderwijzerswoning. Aanwijzing 11 De
cember , des namiddags ten 2 ure. 

Dinsdag, 21 Deo 
W i n k e l , ten 11 ure, ten raadhuize: bet bou

wen cener nieuwe onderwijzerswoning in boven
genoemde gemeente. Aanwijzing eiken dag tot 
aan den dag der besteding, van des voormiddags 
9 tot des namiddags 4 ure. 

Donderdag, 23 Deo. 
Delft, ten 10 ure, in bet gemeenlandshuis van 

Dellland : de levering van 200 lasten Brabant-
scbe of Doorniksche steen, ten dienste der zee
weringen van Dellland. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie 
van binnenl. zaken: het maken van werken voor 
het boofdinagazijn en de centrale werkplaats te 
Zwolle. Aanwijzing 10 en 14 Der., des mid
dags ten 12 ure, 

Vrijdag , 24 Deo. 
's-Hertogenboch, ten 10'/, ure, aau het 

prov. bestuur : het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aau bet grenskant or te Wern-
hout, met liet onderhoud van dat gebouw , van 
I Januari 1870 tot 31 December 1872. Aan
wijzing deu achtsten dag vóór de besteding. 

Colijnsplaat, ten 11 ure, in bet logement 
„de Patrijs" : bet bouwen van eeu nieuw buis 
en schuur, ten dienste van den landbouw. 

Dinsdag, 28 Deo. 
Breda , ten 12 ure, in het Hof van Hol

land : het slechten van de Boschpoort, het ge
deelte hoofdwal, begrepen tusschen de militaire 
grenslijnen aan de bastions Maurits en Duifhuis, 
uitmakende de bastions 's-Bosch, Muusfeld en 
eeu deel van Duithuis met het werk Camus en 
alle tusschen gelegen courtines, de oontregardes 
Ilolhindsehc garde, Forse en een deel van Don-
glas, de ravelijnen Deensche garde , Prins Mau
rits en Horn, de Tenaille Casopgn en de buiten
werken tusschen de straatwegen naar deu Moer
dijk en Oosterbout. Aanwijzing 24 December, 
des middags ten 12 ure. 

Woensdag, 29 Dec. 
Utrecht door de Directie der Ned. Rijn-spoor

weg: het leveren van 40,000 stuks eiken dwars
liggers, in zeven perceelen. 

Moordrecht , ten 12 urc, in het Posthuis : 
bet bouwen van cene uitwatei ingsluis in den 
ontworpen leidijk, door den hoogen boezem ,an 
dien polder. Aanwijzing 22 December, van 
II — 1 ure. 

Zwolle, ten 1 ure, op het raadhuis: de le
verantie vau bekapte Steurelberger-, dito basalt
keien en Escauzijnsche- of Steurelberger kantkeien. 

Donderdag, 30 Deo. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken : bet maken van de beide land
hoofden der brug over het Hollandsch Diep , 
met de aansluitende spoorwegdanimeii , in twee 
perceelen en in massa. Aanwijzing 10 en 23 
December, des middags ten 12 ure. 

Donderdag, 6 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aau bet miuisterie 

van binnenl. zaken : het maken van de pijlers en 
het linkor landhoofd van d" brug over de Nieuwe 
Maas te Rotterdam. Aanwijzing 10 en 23 De
cember, des voormiddags ten 10 ure. 

Donderdag, 13 Jan. 
's-Hage, teu 12 ure, aau bet ministerie van 

binnenl. zaken: bet verdiepen van de Nieuwe 
Haven van Middelburg, benevens het afsnijden 
van de bocht dier haven bij Middelburg. Aan
wijzing 27 en 30 December, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Donderdag , 20 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van gebouwen en ver
dere werken voor het station Middelburg. Aan
wijzing 4 en 7 Januari, des voormiddags ten 
,0 ure. 

Afloop van aanbestedingen. 
Drenmel, 25 Nov.: het bouwen van een 

heerenhuis; ingekomen 5 biljetten, als van 
de H H . : 

II. de Bijl , te L i t h , voor ƒ 9400. 
8. van Helmond. « Wamel, » » 8295. 
G. van Wichem, » Dreumel, » » 0800. 
G. Gennissen , » ' i ' ie l , » » B400. 
J . van Ooijen , » Dreumel, » » 0349. 
Leeuwarden, 28 Nov.: het onderhoud der 

Rijks-telegraallijn van Heerenveen over Gorredijk 
en Dragtcn tot aan den Staatsspoorweg bij Hee
renveen. Minste inschrijver was de heer H. J. 
van der Mcu Ion , te Nijehaske, voor f 1137. 

Blaricum , 29 Nov.: het bouwen eener 
nieuwe kerk en toren ; minste inschrijver was de 
heer W. Tielens te Utrecht, voor f 28,980. 

Rozenburg, 1 Dec. : bet afbreken en we
der opbouwen eener |iredikantswoning; ingeko
men 15 biljetten, als van de HH. : 
Cs. Lal leman, te Rozenburg, / 11,849. 
B. Vetb Jr., » Delft, » 11,198. 
L ' Veenenbos , » Brielle , » 10,600. 
K . Oosteilec , » Rozenburg, » 10.550. 
K. Gi l l e , i idem; > 10,500. 
II. v. d. Houwen, » idem, » 10,450. 
Ph. Vermout, » Poortugool, » 9995. 
J. Slot , » Maassluis, » 9949. 
J. P. Wimmers , u idern, » 9000. 
Albs Kit t ing, » Krnlingen , » 9350. 
Th. Kanters, » Rotterdam, • 9229. 
W. Zonneveld , • Krnlingen, » 9225. 
II. Lagerwaard, » Rotterdam, > 9191. 
J. v. d. Vlugt, » Rozenburg, » 8890. 
R. D. Breukel, » Rotterdam , i 8023. 

Arnhem, 3 Doe: het verlengen van het 
opscbeepshoofd te Ravenstein, behooiende tot 
de werken tot verbetering van de Maas. Aange
nomen door den heer Th. van den Bogaard , te 
Leeuwen, voor ƒ 2280. 

Groningen, 3 Dec. i het driejarig onder
houd van de drie groote Rijkswegen noar de 
Friesche grenzen , naar Dellzijl en naar de 
Drentsche grenzen ; minste inschrijver was de 
heer P. II. Dopheide, te Groningen, voor 
f 08,744. 

s-Hertogenbosch, 3 D c c : het onderhou
den gedurende 1870 , van de schipbrug met bij-
behoorende werken over de rivier de Maas bij 
l ledel; minste inschrijver was de lieer L . Mol , 
te Hedel, voor / 5877. 

' s -Her togenb030h, 3 Dec : liet maken van 
krib- en rijswerken tot verbetering der rivier 
de Hoven-Maas, onder de gemeente Nederhemert, 
provincie Gelderland ; minste inschrijver was de 
heer A . van Poppel, te Brcucliem, voor 
f 18,775. 

Maastricht, 6 Dec. : het onderhoud gedu
rende de jaren 1870, 1871 en 1872 van de 
Noordervaart, met bet zijkanaal naar de rivier 
de Maas. Aangenomen door den heer VV. P. de 
Vries, te llossum, voor ƒ 10,745. 

Breda, 8 D e c : het slechten van de Gin-
nekenpoort, de courtine de Noord-chassé, het 
bastion de Noord , eeu gedeelte van het bastion 
Chassé, bet ravelijn Greve, de contregarde Rohan 
en een gedeelte der voorliggende buitenwerken 
te Breda. Ingekomen 18 biljetten, als van 
de HH. : 
A. Helsen, . te Weesp, ƒ 32.755. 
G. H. Moolenbergb, » Breda. » 26,223. 
T. Prins Azn. , i Sliedrecht, » 21,000. 
G. Visser Pzn. , » Giesendam , » 19,800. 
VV. Verschoor Rzn., » Sliedrecht, » 18,400. 
S. den Houtcr , i> Steenbergen, » 16,800. 
C. Hoogendoorn Kzn., . Giesendam, » 16,400. 
J . B. de Villers, » Huijbergen, » 15,540. 
H. H. Jockin, » Venlo, » 15,200. 
B. Dijkerman, » Breda, » 13;986. 
A. F. van Seters , » Vught, »> 13,980. 
G. T. Kampschreur, » Vlissingen, » 13,333. 
C. J. Marijnen , » Breda, » 12,573. 
A. Daverveldt, » Wouw, » 12,444. 
J. van den Hoek, » Schore (Zeel.)» 12,225. 
J G. A . Houbeu, » Maastricht, i> 10,900. 
A. van Glabbeek, » Breda , . 10,749. 
M . Geurts, » 's-IIertogcnb. „ 8,000. 

Bergschenhoek , 8 Dec.: het geheel afbre
ken eu weder opbouwen van den opstand van 
het kerkgebouw der Herv. gemeente aldaar. In
gekomen 15 biljetten, als van de H H . : 
E. .1. Salters, te Zegwaard, ƒ 21348. 
M . Zwemstra, » Zegwaard, » 21380. 
J. H . Fillekes, » Berkel , » 19309. 
I'. J. Heesterman. » Hazerswoude, » 17145. 
M. H. Huurman, » Moercapelle, » 10689. 
Gt. Heemsbergen , » Zevenhuizen, » 16666. 
II. Jongenburger, » Noord-Wad-

dinxveen, » 16220. 
A. van der Straaten 
en P. van Rooijen , » Zevenhuizen , » 15888. 
Gb. Ilengeveld, » Alphen , en 
A. Sieling, Zwammerdam, » 15740. 
W. Zonneveld, . Kralingen, » 15660. 
Cent v a n d e r K u y , » Moordrecht, » 14999. 
B. D. Breukel, » Rotterdam, » 14974. 
Albs. Ketting, » Krnlingen, » 12985. 
B. Veth J r . , » Delft, » 12632. 
P. Brugman, » Alkmaar , » 11800, 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L. VAN BAKKENES Sc C°. te Amateidam. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER W I E L . 
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DE O P M E R K E R 
WEEKBLAD voor ARCHITECTED, INGEHEURS, FABRIKANTEN, A A O E M 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 N G E N D T J G r z . , 

met mwlewetkïnff van Dr. T. VAN DOESBURG)!, C. J . VAN DOORN, D. GROTHE, J . H. LELIMAN, II. LINSE, a E. W. ROORDA VAN EYSINGA, H. P. VOGEL en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS. 
De abonnementsprüi vau dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag bij D. V TII IKMK I r A r n h e m ver
schijnt, bedraagt per drie niniindeu fninro per post ƒ 1.05. 
Alen abonneert zich voor een jaargang. Enkele nomnicrs 
worden alleen bij vooruit bestel ling en tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Zaterdag 18 December 1869. 
PRIJS DF.R ADVERTENTIËN. 

Vnn een tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 
regel meer ƒ-.20. Groote letters worden berekend naar 
tie ruimte die zij heslaan. Bovendien wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der conrant 
betaald. — Abboa nemen ten voor 250 , 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prijs 
aangenomen. 

[ DE GROOTE AMERIKAANSCHE SPOORWEG 

II. 

Den 8 Mei 1869 zoude, volgens de Amerikaan
sche dagbladen, tusschen de Centraal- en Union-
spoorweg de laatste rail gelegd en daarmede 
een werk voltooid worden, dat men te recht het 
achtste wonderwerk der wereld mag noemen. Ge
heel Amerika bevond zich in eene koortsachtige 
opgewondenheid, maar vooral in Californië ver
toonde zich eene alleen aan de Amerikanen eigen
aardige agitatie. 

Op den avond van den 7'''" werd in 't theater 
le San Sacramento het gordijn opgetrokken ; cen 
acteur in 't zwart gekleed met witte das vertoonde 
zich en werd, alvorens hij den mond kon openen, 
met een vrceselijk applaus ontvangen. .Hoeren 
en dames", zeide bij , toen de rust hersteld was, 
»de directie van 't theater beeft zoo even een te
legram van het uiterste einde van den centraal-
spoorweg ontvangen , waaruit blijkt dat de laatste 
rail voor de verbinding met deu Union-spoorweg 
morgen middag ten twaalf ure zal gelegd wor
den." Een donderend applaus volgde op deze 
weinige woorden, cn de acteur werd driemaal 
teruggeroepen. 

Maar men had zich vergist, de Unionlijn was 
nog niet tot aan bet vcreenigingspunt genaderd, 
en eerst den lOden Mei kon de plechtigheid plaats 
hebben. Slechts twee dagen kwamen dc Union
isten te laat aan. Kunnen onze ingenieurs zich 
daarvan wel een duidelijk begrip maken.' Twee 
spoorwegen, die te zamen 2857 kilometers lang 
zijn, bereiken het vcreenigingspunt. de eene twee 
dagen vroeger dan de andere! D e sneltrein, met 
17 nieter snelheid per seconde, behoeft, om de
zen weg af te leggen , 47 uren of twee dagen 
en het verschil in tijd tusschen de voltooiing dei-
werken, waaraan men 5 volle jaren had gearbeid, 
is niet meer. 

Men zou dus tc S a n Sacramento met de fees
telijkheden moeten hebben wachten tot den lOdon 
Mei ; maar alles was cr v o o r gereed, de winkels 
en werkplaatsen waren gesloten, dc orde bij de 
optochten geregeld, de feestmaaltijd besteld, dc 
redevoeringen v a n buiten geleerd; u i e n kon dus 
niet langer wachten, zelfs niet twee dagen, e n 
onbekommerd over bet lot hunner broeders aan 
de overzijde van hel Rotsgebergte stortten zich 
de Californiiis, ongeduldig als kinderen, in eene 
zee van vreugd en aandoening. Alle dagbladen , 
i-an welke politieke richting ook, waren bet dien 
dag eens. .Het grootste werk der wereld was 
tot stand gekomen; zoo iets zoude v o o r bet oude e n 

afgeleefde Europa onmogelijk zijn, ol' men zou er 
ecuwen toe behoeven; alleen de dappere cn on
dernemende zonen van het vrije Amerika konden 
binnen weinige maanden zulk een reuzenwerk 
voltooiien, dat in staat is de oogen van de ge
heele wereld te verblinden." Er is outzacblijk 
veel bombast in deze woorden, maar — laten 
wij het eerlijk bekennen — ook overtuigende 
waarheid. 

Intusschen, er bestond in die dageu ook eene 
gegronde reden voor het enthousiasme van het 
Amerikaansche volk. De natuur en de gebeur
tenissen — gebergten, dio men ongenaakbaar 
achtte en de burgeroorlog — lagen de onderne
ming in den weg; maar dc energie van 't volk 

en bet optimisme, deze voortreffelijke eigenschap-
pen der jeugd en van een jeugdig volk, hadden 
over alle hinderpalen gezegevierd. Onze nako
melingen zullen ongetwijfeld in den loop van 
eeuwen ook wel werken tot stand brengen, ilic 
in grootte en opoffering van kracht en moed kun
nen wedijveren met deu Pacific-spoorweg; maar de 
wereld beeft uauwlijks do ruimte voor meerdere 
soortgelijke trotsche ondernemingen, en men be
grijpt zeer goed de ontboezemingen van den re
dacteur der Illinois-courant, wanneer bijschrijft: 
.Wi j zijn te arm , om de gebeurtenissen in de 
westelijke staten met denzelfden luister te vieren, 
als onze buren te Chicago, maar wij zijn er 
meer dan ooit trotscb op burgers der Vereenigde 
Staten genoemd te worden." 

Terwijl men iu Californië feest vierde en dc 
dagbladen allen, die bij het ontwerpen van het 
plan en bij de uitvoering hadden medegewerkt, 
tot in de wolken verhieven, naderde de lijn van 
den Union-spoorweg het verenigingspunt Pro-
motorv-Point, met de snelheid van den wind. 
De verkregen resultaten in de laatste maanden 
overtroffen niet alleen alles, wat tot dusverre uit
gevoerd was, maar zelfs de stoutste verwachtin
gen der minst onverschrokken ingenieurs. Door 
de arbeiders van de centraallijn waren in Maart 
van dit jaar zelfs in één dag 10 kilometer rails 
gelegd; ook was door hen de plaats waar zij 
eindigden Challenge-Point genoemd, ten einde de 
werklieden van de Unionlijn uit te dagen het 
hen na te doen. Deze waren niet iu gebreke 
gebleven daaraan te beantwoorden, want zij plaat
sten nu in één dagwerk 11 ' / , kilometer rails. 
Doch de Californiers gaven zich niet overwonnen, 
wat de snelheid der uitvoering van liet groote 
traject betrof; zij vereenigden alle krachten, die, 
men bij mogelijkheid op één punt kou laten wer
ken, en bevestigden in één dag 17 kilometer 
rails, volkomen naar bet genoegen van dc com
missie van toezicht, die bet werk surveilleerde. Dit 
feit had plaats den 28ste" April 1809, onder di
rectie van den inspecteur-generaal Ch. Croker: 
een ooggetuige, correspondent der courant Attn 
California vermeldt, dat de eerste 73 meter rails 
gelegl werden in 80 en de volgende 74 nieter 
in 75 seconden. Men kan niet wel met grootere 
snelheid, al wandelende, vooruitkomen zonder zich 
tc vermoeien. 

Een ander bewijs van den spoed, waarmede 
hier gewerkt werd, is bet volgende: een trein 
met 2000 rails, dus ongeveer 210,000 kilo ijzer, 
werd door een ploeg van Chinezen iu 9 minuten 
37 seconden algeladen. De eerste O 5/ , kilome
ter rails werden in 0 uur 42 minuten gelegd, 
cn gedurende dien tijd, waarin ieder werkman 
al zijne krachten ontwikkelde, verlangde geen 
enkel van de 1500 arbeiders een oogenblik naar 
eene korte verpoosing. En wat ons nog duidelij
ker een denkbeeld kan verschaffen van het en
thousiasme , dat zich van de groote massa vau 
arbeiders bad meester gemaakt, i s , dat alle 
rails voor deze 17 kilometers, die te zamen een 
gewicht van 1000 ton bezaten , dus cene goede 
scheepslading uitmaakten , gelegd werden door 
slechts 8 man, die onder dc 10000 werklie
den, als het meest bedreven en aan vermoeienis 
het minst onderhevig, waren uitgekozen. 

Inderdaad, in den laatsten tijd der uitvoering 

wenl ieder soort van arbeid loopende verricht. 
Een waggon met rails beladen en door een paar 
paarden in den galop getrokken, nadert het uit
einde van den reeds gclegden weg; cen ledige 
waggon komt dezen op dezelfde lijn tc gemoet, en 
daar er gene draaischijf bestaat, verwacht men dus als 
het zoo voortgaat, een hevige schok en het verbrij
zelen van een der voertuigen. Maar neen, de 
beladen wagen holt verder, doch dc ledige stopt 
eensklaps, en wordt door een dozijn sterk gespierde 
mannen aangegrepen cn op zij gezet, waarna de gela
den waggon met een daverend hoera voorbij vliegt. 
Aan het uiteinde van den weg , waar men juist 
met het leggen der rails bezig is , werpt men 
een paar blokken hout voor den waggon eu 
uauwlijks zijn de wielen tot stilstand gekomen, 
of 7 arbeiders staan aan weerszijden met ijzeren 
haken gereed om twee rails naar beneden te halen, 
en snellen daarmede looper.de vooruit, ten einde 
ze aan hunne makkers , eenige Chinezen, over tc 
geven die ze ter rechter plaatse neerleggen en 
voorloopig bevestigen. De railwaggon volgt ter
stond op het een paar seconden te voren gelegd 
spoor. Achter de Ihrncklaijers en den railwag
gon volgt eene brigade van andere mannen , die 
de rails in dc behoorlijke richting brengen , den 
ouderlingen afstand met juistheid bepalen en 
daarna alles met nagels en bouten bevestigen. 

Deze lieden behooren tot de eigenlijke werk
tuigkundigen van 't vak : zij moeten eene groote 
praktische bedrevenheid bezitten en veel vertrou
wen verdienen. Achter ben volgt een troep 
Chinezen , om aan dit werk de laatste hand te 
leggen , eu daarna de door leren en Duitscbers 
gesurveilleerde arrière-garde van Chinezen , die 
met houweelen, schoppen en andere gereedscliap-
pen de dwarsliggers onderstoppen, de tusschen-
ruimten met keien en grint opvullen, en zoo den 
weg voltooien op eene plaats, alwaar weinige 
uren tc voren wellicht nog boomen gestaan heb
ben. Wie kan zich een begrip maken van de 
orde, die bij zulk een werk moet heerschen? De 
manschappen moeten zich op de juiste plaats be
vinden, het materieel moet tijdig worden aan
gevoerd , niet eene minuut te vroeg, noch te 
laat; en toch moeten de boomstammen voor de 
dwarsliggers soms uit vele uren ver verwijderde 
bosschen en dc ijzerstaven om de Kaap Hoorn 
van Engeland gehaald worden. 

Dc ingenieurs . opzichters en hunne assisten
ten vertoonden zich dan ook in den tijd van de 
grootste haast overal. Men zog ze in galop dc 
lijn op en ncêr rijden, hier berispend, daar prij
zend , overal aanmoedigend en zich steeds ver
zekerende , dat alles met spoed en goed wordt 
uitgevoerd. Aan bet hoofd van de lijn in Cali
fornië is de hoofdinspecteur Ch. Crokker met 
zijn adjudant Stoncbridgc, die de richting der 
lijn aanwijzen cn met den verrekijker in de hand, de 
hen volgende armee survcilleeren; aan een voor
loopig uitbakcnen en waterpassen — horribile 
dictu — wordt niet gedacht. 

Tegeu den middag van den godenkwaardigen 
28 April was men op dc centraallijn zeker den 
zegen te zullen behalen. Dn gouverneur Stanford 
verloor 500 dollars tegen M . Minckler, de leider 
der thracklayers, door cene weddenschap, dat 
men in één dag geene 17 kilometer van den weg 
zou kunnen maken. Dc boarding-house train 
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of het logement van den trein , bestaande uit 
waggons, waarin de blanke arbeiders hun eten 
en slaapplaatsen vinden, komt dichter bij. De 
Chinezen vormen eene groep voor zich; zij nemen 
hun eten in de open lucht, maar ook voor hen 
is het maal vooruit gereed gemaakt. Binnen wei
nige minuten is het middagmaal genuttigd , en 
met nieuwen moed begeeft men zich weer aan 
't werk. De dagen zijn nog kort, de zon na
dert reeds de kimmen , de schaduw wordt lan
ger en neemt eene fantastische, gedaante aan, 
maar de ijver verflauwt niet; dc menschen schij
nen gcelectriseerd te worden; de zwaarste stuk
ken ijzer worden opgeheven, gedragen , en ge
legd alsof hun gewicht op eene verwonderlijke 
wijze was weggenomen; nagels, houten en moe
ren verdwijnen onder de handen, alsof de wind 
ze had weggevoerd; hameis vliegen door de 
lucht, dc paarden loopen in den hardsten galop. 
«Voorwaarts dan Chinees", »hoü inoed l'addij", 
«snel , snel, wij hebben geene seconde te verlie
zen ," zoo is de uitroep der opzichters, om de 
werklieden tot nog meer spoed aan te zetten. 
Maar het is overtollig, iedereen doet toch reeds, 
wat maar voor een mensch mogelijk is. Up 
eens ontstaat eene pause; een oorverdoovend 
hoera, dat in de bergen verloren gaat, wordt 
aan het einde van de lijn gehoord. 

Het werk is gedaan. De laatste rail is ge
legd. Het geheele leger van arbeiders en op
zichters slaakt vreugdekreten; weinig ontbreekt 
er aan, of Kaukasicrs cn Mongolen vallen el
kander in de armen. 

Om zich een denkbeeld te maken van de moei
lijkheden, die op dien dag te overwinnen waren, 
moet men in 't oog houden, dat men zicli in 't 
midden eener woestijn bevond, ver verwijderd 
van zelfs de geringste menschelijkewoning. Toen 
de 1500 werklieden, die hier op een punt ver-
eenigd waren , hunne krachten inspanden. wa
ren zij bij het middageten reeds 10 kilometer 
van de plaats, alwaar zij hadden ontbeten ; al 
hunne behoeften, met uitzondering der gereed
schappen, waren hen langzaam gevolgd ; voedings
middelen, tenten, instrumenten, kleeding, vuur 
en water, kwamen in lange treinen op den pas 
geinaakten weg aanrijden; zoover als het oog 
reikte was toch geen spoor te ontdekken, van 
hetgeen dc mensch na een hard dagwerk noodig 
heeft, om de verloren krachten terug te winnen. 

De plaats, waar men den 28 April aankwam, 
noemde men Victory-Point, om er mede uit te 
drukken , dat de Californiers de Unionisten ge
slagen hadden, zonder hun dc hoop te la
ten , zich ooit te kunnen wreken. De laatsten 
waren evenwel ook niet traag geweest, want zij 
hadden in de laatste weken dagelijks 10 kilome
ter van den weg gemaakt. Daaraan hadden ge
werkt 8500 man , en ter hunner beschikking wa
ren gesteld 800 paarden , 8 locomotieven en een 
onnoemlijk aantal handkarren. Voor de 10 k i 
lometer weg waren noodig 31500 dwarsliggers, 
4037 rails, 8140 stoeltjes, 10280 schroeven en 
moeren en 12000 haakbouten. 

De laatste rail zou dus gelegd worden den 
10d™ Mei 1. I. op eene plaats in de nabijheid van 
het, groote Zoutmeer, genaamd Promotory-Point, 
op eene hoogte van 1508 meter hoven de zee, 
tusschen 41 en 41 ' / 2 graad noorderbreedte en II4 
tot 115 graden westerlengte: deze weinig bctee-
kenende plaats, die slechts uit eenige schamele 
hutten bestaat, bevindt zich op een afstand van 
1288 kilom. van Francisco en 4025 kilom. van 
New-Vork. Hier vereenigden zich den 10d™ Mei 
duizendtallen van menschen . van alle rangen en 
standen der Amerikaansche bevolking, om de 
verbinding van 'toosten en westen door de vol
tooiing der groote nationale lijn zoo plechtig mo
gelijk te vieren. De gouverneur Stanford, pre
sident van den centraal-spoorweg, was reeds 
's avonds te voren aangekomen. Zijne reis van 
San-Francisco was niet zonder een klein ongeval 
afgeloopen, dat licht ernstiger had kunnen alloo-
pen. Ongeveer 191 kilom. van San Sacramento 
was een boom omgevallen en lag nu dwars over 
de rails. Gelukkig had de machinist liet opge
merkt en bij tijds den trein met den president 
en zijne vrienden tot stilstand gebracht, wel is 
waar niet zonder dat een lievige schok ontstond 
en de machine derailleerde, liet ongeluk werd 
spoedig door den telegraaf op de geheele lijn he
kend , maar bracht slechts ccne geringe opschud
ding te weeg. «Wat is het toch gelukkig dat 
Stanford en zijne vrienden niet om ' l leven zijn 
gekomen", zeide men, «het zou anders veel af
breuk hebben gedaan aan de feestviering te Pro-
inotoiv-Point." 

De afgevaardigden van de Union-lijn T. Durant, 
vice-president eu Dillon en Duif, directeuren, 
verschenen in den morgen van lOMei. Spoedig waren 
de noodige toebereidselen voor de plechtigheid 
gemaakt. Tusschen heide lijnen bestond nog 
eene open ruimte van omtrent 30 meter lengte. 
Twee ploegen van werklieden, blanken van de 
zijde der Unionisten en Chinezen van des kant 
der Californiers, in hun arbeiderspak gekleed, 
marcheerden tegen elkaar i n , om de gaping aan 
te vullen. Van beide zijden was de keur dei-
arbeiders voor deze taak gekozen ; vooral waren 
't echter de Chinezen die door hun ernst, be
daardheid en onderlinge ondersteuning algemeene 
bewondering en bijval verwierven : «zij werkten 
als goochelaars" zeide een ooggetuige. 

Omstreeks 11 ure waren beide troepen tot eene 
handbreedte genaderd: twee locomotieven nader
den van weerszijden , de eene voor de andere , 
ten einde een viervoudig salutgelluit te doen hoo
ien . waardoor het trommelvlies met scheuring be
dreigd werd. Op hetzelfde oogenblik werd door den 
draad naar San-Francisco en Chicago de volgende 
dépêche verzonden : «Houdt u gereed , om het 
signaal te ontvangen van den laatsten hamer
slag." Door de gewone eenvoudige middelen 
waren verscheidene plaatsen van de hoofdlijn niet 
onderscheiden zijtakken in verbinding gebracht. 
Van Chicago, Omaha en San-Francisco, de hoofd
bureaus der telegrafie, gaf men zoodoende te 
New-York, St. Louis, Washington, Cincinnati 
en andere plaatsen kennis van 't geen op het
zelfde oogenblik te Promotory-Point gebeurde: 
door de brandtelegrafen eindelijk verspreidde men 
de blijde tijding alom, onder de geheele burgerij 
der hoofdsteden, zoodat de hamerslagen verre 
in 'twesten, in 't gejuich uit milliocnen koelen, 
door het enorme gebied der Vereenigde-Staten 
verspreid, eene onmetelijke en nooit gehooide echo 
vonden. 

De laatste dwarsligger voor de verbinding der 
1 twee hoofdrouten was van laurierhout , de spijker 

voor de bevestiging van de laatste rail van mas
sief goud, de hamer voor het inslaan van den 
spijker van zilver. Doctor Harkness, afgevaar
digde van Californië, overhandigde deze voorwer
pen aan de heeren Stanford en Durant met de 
woorden : «dit goud komt uit de mijnen en dit 
hout uit de bosschen van Californië , de burgers 
van den Staat bieden het u aan, ten einde het 
dienen moge, ter vereeniging van 't westen met 
't oosten, van den Atlantischen- en den Grooten 
Oceaan." De generaal Stafford, afgevaardigde 
van het territorium Arizona , overhandigde een 
andere bout, bestaande uit ijzer, goud en zilver, 
cn zeide: «Het gebied van Arizona, rijk aan 
ijzer, goud en zilver, geeft deze geringe offerande 
aan de onderneming en ziet daarin tiet zinne
beeld eener hechte verbinding tusschen alle ge
westen van 't groote vaderland." De laatste 
rails waren door de administratie der Union-lijn 
geleverd ; zij •.velden door den generaal Dodge 
overgegeven met eene redevoering, waarvan het 
slot aldus luidde: «Gij hebt het werk van 
Chistopli Columbus in daad en waarheid voltooid. 
Gij hebt den weg gebaand, die naar Judica leidt." 
Eindelijk bracht de afgevaardigde van Nevada een 
derde en wel een zilveren bout aan, met dc 
woorden : «Aan het ijzer van 't oosten e i 't goud 
van 't westen voegt Nevada het zilver." 

De beide presidenten Stanford en Durant, aan 
wie liet laatste werk opgedragen was, traden nu 
voor, ten einde de plechtigheid te eindigen. Op 
hetzelfde oogenblik bracht de telegraaf naar dc 
uiterste einden van den weg de volgende dépêche 
over: »De voorbereidingen zijn geëindigd: neemt 
uwe hoeden af, want wij gaan bidden cn God 
danken." Van Chicago kwam oniniddelijk het 
antwoord terug: Wij begrijpen u en wij volgen 
u , alle staten van 't oosten hooren u." Weinige 
oogenblikken later werden door den electrischen 
draad alle hamerslagen door geheel Amerika 
herhaald en de burgers hoorden iu diepe gods
dienstige stilte, dat het groote werk voltooid 
was. Maar deze geheimzinnige stem uit een 
oord, dat weinige jaren te voren nog tot de 
volkomen onbekende streken behoorde, deed de 
edelste snaren van 't iiienschelijk hart van aan
doening tril len, eindelijk zag men tranen vloeien 
cn hoorde men den juichkreet: "Leve Ame
rika, leve de groote republiek." D. G. 

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

A Van 1 Juni tot 1 September 1870 zal tc 
Kassei eene algemeene nijverheids-tentoonstelling, 

op het gebied van de huishouding, worden ge
houden. Onder de voorwerpen, welke voor deze 
tentoonstelling worden aangenomen, vermelden 
wij de navolgende klassen , die voor onze lezers 
voornamelijk in aanmerking komen : 

I. Dc liotiw van het woonhuis, Plannen en 
modellen van woonhuizen cn tuinen, bouwmate-
i ialen , in- cn uitwendige deelen der constructie , 
decoration van metaal, glas, hout, natuurlijke
en kunstmatige steensoorten; verder tapijten, 
parketvloeren , voorwerpen betrekking hebbende 
op waterleidingen, badtoestellen, closets, huiste-
legrafie , enz. 

IL Erven cn statten. alsmede tuinen hij 
woonhuizen. Fonteinen en inrichtingen van stal
len, afschuttingen, tenten, zomerhuizen, paviljoe
nen , tuinmeubelen, tuin-ornementen , tuingereed
schappen, bronnen, enz. 

III. dc keuken. Kooktoestellen en keukenge
reedschappen. 

Het zoude zeer gewenscht zijn dat door de in
zending van volledige Duitsche, Engelsche, Fran
sche . Amerikaansche en andere keukens eene in
ternationale wedstrijd op dit gebied plaats vond. 

IV. De inrichting run salons, icoon-, eet-, 
slaap- en hadkamers. Meubels, meubelstoffen, 
spiegels, gordijnen, pendules, tapijten , tafelklee-
den, artikelen van weelde voor kamerversiering 
en wandversieringen. 

V. Voorwerpen voor de huishouding uit edele 
metalen en composities. Tafelstellen , bekers. 
vruchtschalen, enz. 

X . Verlichting. Lampen, kroonen, kandela
bers, lantaarns en gasverlichting in den i uimsten zin. 

XI. Verwarmingstoestellen. Kachels van pot
aarde, porselein, ijzer, enz., de daartoe behoorende 
gereedschappen, toestellen voor lucht-, water
en gasverwarming, ventilatietoestellen , enz. 

Volgens het programma zal deze tentoonstelling 
bijna het geheele gebied van den bouw van par
ticuliere gebouwen bevatten en ze kan alzoo van 
de belangstelling van de architecten en technici 
verzekerd zijn. 

De kosten voor transport, opstellen en weder 
verzenden komen ten laste der inzenders , terwijl 
de in te nemen plaatsruimte, per vierkante voet, 
wordt betaald als volgt: in dc gesloten ruimten : 
voor den vloer 10 Sgr. cn voor de wanden 3 
Sgr.; in dc half opene zalen de helft der boven
staande prijzen en voor de voorwerpen die huilen 
staan 1 Sgr. 

De opgave van in te zenden voorwerpen moet 
geschieden voor 31 Januari 1870, terwijl de in
zending uiterlijk den 15 Mei daaraanvolgende 
moet plaats hebben. 

— $ De Oriental Coal Company, in wier han
den de uitgebreide, kolenmijnen op Laboean (te
genover Borneo) zijn overgegaan, ontgint ze nu 
met liet beste gevolg. In het vooruitzicht eener 
sterke toeneming in de vraag naar kolen in de 
Cliineesche zee, na de opening van het Suez-ka-
naal, heeft zij besloten kolen in voorraad te bren
gen naar de schoone haven Victoria, die, bij alle 
getijden en in alle seizoenen, aan de grootste 
schepen cenc veilige ligplaats biedt, in stede van 
Coal l'oinl, waar tegenwoordig de stoombooten 
slechts kolen kunnen opnemen bij schoon weder. 
De afstand van de mijnen tot Victoria, waar zich 
de woning van den Gouverneur en al de open
bare gehouwen bevinden, is ongeveer negen En
gelsche mijlen, en de kolen zullen worden ver
voerd met de bekende patent-stoomwagens van 
Thomson, die voorzien zijn van radbanden vau 
elastieke gom. Twee van deze machtige werk
tuigen en zestien wagens, die elk zes tonnen 
kunnen laden , zijn reeds voltooid en zullen recht
streeks naar Laboean worden ingescheept. 

— § De luitenant Crompton, in Britsch-Indië, 
heeft voorgesteld het vervoer met kar. en en os
sen tusschen Lahore en Ferozepore te vervangen 
door dat met Thomson's stoomwagens. De afstand 
is acht en veertig Eng. mijlen, de jaarlijks, ol 
juister de in de twee honderd dagen van het 
gunstige seizoen, te vervoeren hoeveelheid be
draagt zestien houderd ton; de kosten van het 
ouderwetsche vervoer 8900 ropijen; die van de 
voorgestelde manier worden geraamd op 0400; 
besparing 2554 ropijen. Voor rente, slijting en 
herstel van schade werd gerekend 20"/,. De kos
ten van een stoomwagen, ingescheept uit Edin
burg naar eene Indische haven, bedragen zeven 
honderd pond sterling. A governo voor hen, 
die den veestapel op Java behooren te sparen! 
In de Annates du Genie Civil van September j . 1. 
vindt men een opstel over het wegvoeren van 
meststoffen met stoomwagens over gewone we

gen ; ook voor het vervoer van hout uit de bos
schen op Java zouden zij van groote waarde zijn. 

— S Ilet merkwaardigste feit uit de sterfte-
statistiek van Bombay is . dat meer dan dc helft 
der menschen sterft aan ziekten, die het gevolg 
zijn van schadelijke dampen , voortgebracht dooi' 
gebrekkige riolen, onzuiver water, gemis van 
luchtverversching en onreine woningen. 

— $ DePoei/ie-spoorwegen vervoeren nu landver
huizers voor zeventig dollars uit Philadelphia naar 
Californië. Sinds primo September is hun getal 
gemiddeld honderd per dag. De reis duurt min
der dan tien dagen. Men verwacht in het vol
gende jaar groote uitbreiding van verkeer. 

— S De Algemeene Triinscli-Atlantisclie Maat
schappij in Frankrijk heeft, na eene reeks wel
geslaagde proeven, besloten tot de invoering van 
elcctrisch licht op hare schepen, en daartoe eene 
overeenkomst gesloten met den heer Berlioz, di
recteur van de Alliantie-Maatschappij, te Parijs, 
voor de oprichting van de noodige toestellen. 
Men verwacht, dat het gebruik van electriciteit 
aan de scheepvaart groot gemak zal geven en de 
veiligheid vermeerdoren. 

— Jj De heer Dancer heeft de vaste deeltjes 
onderzocht, die te Manchester in de lucht 
zweven. Water, dat met die lucht verzadigd 
was, werd onder het microscoop geplaatst. Een 
enkele droppel bevatte niet minder dan een 
kwart millioen zaden van fungi of zwammen. 
Het feit werd bevestigd door een buitengewoon 
kle'.n deeltje to onderzoeken en de uitkomst te 
vermenigvuldigen. Nadat eene flesch van dat 
water zes en dertig uren was blijven slaan, 
nam de reeds zoo groote hoeveelheid fungi «zicht
baar" toe, cn op den derden dag zag men kleine 
schepseltjes in de vloeistof zweven. Maar zoo 
wij ons aan de eerste cijfers houden , bevinden 
wij , dat 150 droppels water meer dan zeven en 
dertig millioen fungi bevatten, welk getal drop
pels overeenkomt met 2195 liters lucht van 
Manchester. wat ongeveer dc hoeveelheid lucht 
i s , die in tien uren door de longen van een 
mensch gaat! Wij hebben reeds vroeger in »</<: 
Opmerker" vernield , hoeveel menschen , volgens 
The Times, jaarlijks in die stad sterven door den 
slechten toestand vau riolen en watcruitdeeling. 

— !; Men heeft te Philadelphia de proef ge
nomen met liet besprenkelen van dc straten 
door zekere vloeibare chemische verbinding. 
Men zegt, dat zij zich vereenigt met het stof, 
dit vastmaakt en de duurzaamheid van elke 
bestrating, inzonderheid de houten, verhoogd. 
Men beweert ook, dat ZIJ de lucht zuivert eu 
besmetting voorkomt. De kosten zijn slechts 
gering en men behoeft ze slechts eens per dag 
aan te wenden. 

— § Er is sprake van eene Maatschappij, die 
jnderzeesche kabels zou leggen langs de kusten 
van China en iu de zee ten zuiden van Singapoer, 
en welker lijn dwars door den Stillen Oceaan 
Noord-Amerika zou bereiken. De Cliineesche Re
geering heeft er hare toestemming voor verleend 
en hulp toegezegd voor de uitvoering. Het Nooid-
Amerikaansch Gouvernement en de Engelsche 
Admiraliteit toonen er zich ook gunstig voor ge
stemd. Aan de Fransche en Russische liegee-
ringen is liet verzoek gericht geworden tot deze 
onderneming bij te dragen. 

11 I N N E N I. A N D. 

Amsterdam. Ilet bestuur van de Maatschappij 
tot Bevordering der Houwkunst heelt, naar luid van 
ingewonnen berichten, ecu schrijven gezonden aan 
de leden , die de Maatschappij op de Internationale 
Tentoonstelling, door inzending van hunne ont
werpen hebben vertegenwoordigd. Uit dezen brief' 
ons in de hand gekomen, ontleenen wij het na
volgende : 

»A1 was het Bestuurdercn evenmin aangenaam, 
dat slechts weinige leden aan de algemeene uit
noodiging tot medewerking hebben gevolg gege
ven , als dat de rcgelings-commissie voor de Maat
schappij slechts het iJ- deel der aangevraagde 
ruimte kou afstaan (*), niettemin i s , naar het 
bestuur zich vleit, de Maatschappij, door hare 
optreding meer algemeen bekend geworden. Aan 
uwe belangstelling dankt het bestuur voor een 

(*) Ons is medegedeeld dnt dc Maatschappij, met inacht
neming vau dc voorwaarden bad aangevraagd ecue opper
vlakte vau 40 hij 2 r_ htl O nieters, eu ihu linar eigendun
kelijk ziju toegestaan (> o:cs> meter lengte. Wij verwonderen 
ons, dat de .Maatschappij zieli hare rechteu heeft laten ont
nemen, cu zij tic regchugs-eumiuissic niet hij ilcurwuarilers-
exploit beeft gesommeerd tot levering van het geheele op
pervlak. 

groot deel de hooge onderscheiding daar verkre
gen (op de Expositie namelijk) bestaande in het 
der Maatschappij toegekende DIPLOME D ' E X C E L L E N C E " 

cn vervolgens lazen wij : 
«Het bestuur had evenwel, vooral met het oog 

op de onderscheidingen, aan andere corporation 
en inzenders kwistig toegekend, eene betere ap
preciatie van de Maatschappij door de jury en 
de regelings-commissie mogen verwachten, wier 
handelingen cn uitspraken zich op menige on
vergefelijke vergissing hebben gegrond en daar
door tot zeer vele ontevredenheden aanleiding 
moesten geven." 

Als wij ons goed herinneren, dan was aan de 
uitnoodiging van het bestuur aan alle leden door 
zeven heeren voldaan, en hebben zich eenigen der 
inzenders, leden der Maatschappij, zooals het be
stuur schrijft, buiten mededinging gesteld. 

Uit bovenstaande uittreksels Nan worden afge
leid, dat het. bestuur geene gelegenhoid laat voor
bijgaan . die de Maatschappij in de algemeene 
waardeering kan opvoeren, maai- tevens blijkt, 
daaruit, dat dc algemeene medewerking van de 
leden zeer veel te wenschen beeft overgelaten. 
Dat het bestuur iu de noodzakelijkheid verkeerde 
dit aau de inzenders, die ten name der Maat
schappij zijn opgetreden te moeten bekend ma
ken, blijkt uit de volgende zinsnede: 

«Door uwe inzending niet die van enkele an
dere leden en eenige bescheiden uit liet archief 
samen te voegen, was het mogelijk de Maatschappij 
op deze tentoonstelling op doeltreffende eu niet 
vau hel programma afwijkende wijze te doen ver
tegenwoordigen." 

Amsterdam. Het Algemeen Dagblad voor Ne
derland , tracht in zijn nommer van Zondag 1.1. 
eene zeer onhandige vriendschapsdienst, vroeger 
bewezen aan de heeren Stracké en Koelman , 
eenigzins goed te maken , door te zeggen , tlat 
die heeren den aanval in dit blad van 27 November, 
n". 48, niet verdiend hadden. 

Buiten en behalve, dat dit blijk van misplaatst en 
ongepast medelijden zich in hooge mate dooi be
gripsverwarring kenmerkt, met betrekking tot 
hetgeen wij hebben aangestipt over de reten — en 
allerminst doelende op de beide kunstenaars — die 
al hunnen ijver ten toon spreiden hij de benoe
mingen der professoren asjn de lang verwachte 
Rijks Kunst-Akademie, houden wij staande, dat 
onze waarschuwing voor dergelijke voorbarigheden 
uit eene goede bron voortvloeide, en verklaren 
dat die bron niet was gelegen binnen een der 
ministeriëele bureelen. Als de onbekende redactie 
van het Algemeen Dagblad zoo nai'f is te geloo-
ven, dat hare berichten eenigen invloed zullen 
uitoefenen hij de benoeming, dan zeggen wij niet 
te veel, als wij beueren , dat genoemde redactie — 
alhoewel om harentwille gaarne aannemend,': dat 
zij OJI alle markten te huis is — zich in deze deer
lijk kan bedriegen, omdat /.ij hare losse Ifaagsche 
belichten — waarschijnlijk van Amsterdamschein
ventie — wel niet beschouwd zal willen hebben als 
ministriëele communiqués. 

— Wij vestigen de aandacht van alle bouw
kundigen op de in dit blad voorkomende adver
tentie van de Erven Thierry en Mousing te 's Gra
venhage, die zich voor de levering van calqueer
papier aanbevelen. Na genomen inzage en ge
maakt gebruik der ons toegezonden monsters moe
ten wij de getuigenis afleggen, dat dit papier zeer 
blank en taai is, en vermecnen wij dat het min
der blootstaat aan geel worden, zooals met vele 
andere soorten het geval is. De prijs per rol 
van 30 meters is ƒ 8 , 9 0 voor het dikke en /"8,i0 
voor liet dunne papier , en wij raden 11. II. ar
chitecten, ingenieurs, aannemers en verdere be
langstellenden ten sterkste aan, dit papier te on
derzoeken, waartoe op franco aanvrage monsters 
gezonden worden. 

Leeuwarden, 11 Dec. Heden voormiddag 
omtreeks 1 1 u r e is de ijzeren draaibrug, lig
gende over de stadsgracht nabij de voormalige 
vrouwenpoort , juist na het afdraaien om een 
schip te laten passeicn, niet. één slag gebroken 
en in twee helften in de gracht nedergekonien. 
Ook het penant is zwaar beschadigd. De brug 
was eerst in 1859 gebouwd. 

(Handelsblad, j 

I N G E Z O N D E N . 

Eene publieke zaak moet publiek behandeld wor
den. Is er één stuk bestemd om publiek gemaakt 
tc wordeu, dan is het zeker de heoordeeling van 
eene prijsvraag; zonder dat zou men niet vele ant
woorden te wachten hebben. 

Wat of de heer Leliman dus bewogen heeft het 
mij euvel te duiden, dat er in dit blad gewezen 
wordt op eene m. i . tegenstrijdigheid in het pu
blieke rapport van heoordeeling, verklaar ik niet 
te begrijpen. Integendeel eene kleine logische 
toelichting kon wellicht ook anderen bevredigd 
hebben, die even als ik, door het inaken van schet
sen, dc nioeiielijkheden van de vraag hadden lee
ren kennen. 

De toelichting echter op het gevraagde verband 
i van de 2 zinnen geeft geen licht, doch inet ver

bazing nam ik kennis van de wijze waarop, vol
gens den heer L. , een ra iport van heoordeeling 
wordt vastgesteld, hij zegt n. I. «Al zijn er in 
eenig rapport twintig tegenstrijdigheden door be
wijzen te staven, dan zou dit alleen te beteeke-
nen hebben, dat er twintig adviezen door de hee
ren beoordeelaars waren uitgebracht, die, ofschoon 
in strijd met elkander, zijn opgeteekend op ver
langen der beoordeelaars." 

W e l was mij bekend, dat een beoordeelaar het 
recht had om aan te doen teekenen . dat hij niet 
met hot rapport instemt, met opgaaf' waarin hij 
met de oveiige beoordeelaars van opinie verschilt, 
doch ik dacht dat het rapport zelf altijd een lo
gisch geheel moest uitmaken. 

Nu toch kan ik mij een rapport denken, waar
in, op verlangen van een beoordeelaar, wordt ter 
néér gesteld «de verdiepingshoogte van die zaal 
is te gering" en oniniddelijk daarop volgende als 
opinie van een ander beoordeelaar, «de verdie
pingshoogte is te groot." Gaat men combineeren . 
dan zou men kortheidshalve verkrijgen «de ver
diepingshoogte is te gering en te groot." 

Kene onbegrijpelijke verwarring is het, dat de 
heer L. mij mei een scbctsplan , waarnaar het 
programma is opgemaakt, zou willen bewijzen, 
dat door ontwerp n". I liet bewijs was geleverd 
dat de oppervlakte voldoende is. 

Ik bestrijd dan ook geenszins, dat ontwerp n°. I 
het bovengenoemde bewijs niet kan geleverd heb
ben, maar herzeg, dat ik dit. alleen op gezag vau 
het rapport niet kan aannemen, om de daarop 
volgende tegenstrijdigheid, in mijn eerst inge
zonden stuk ontwikkeld. 

Nu ik echter weet, dat de rapporteur zoo maar 
goedsmoeds alles noteert, wat ieder beoordeelaar 
in het rapport verlangt, begrijp ik dat de sa
menstelling ol' schikking van een dusdanig rap
port niet tot de gemakkelijkste taak behoort en 
wel eens onlogisch of onbegrijpelijk voor een leek 
moet uitvallen. 

Ik had de waarde van beoordeelingen altijd 
hooger geschat en dacht, dat daarin niei de ge
ringste tegenstrijdigheid tegen eene eerst als be
wezen vermelde zaak niogt ziju, doch is de re
deneering van den heer Leliman hem ernst, dan 
ware het beter de beoordeelingen in te richten 
evenals de voorloopige verslagen der Secties van 
de Staten-Generaal , alwaar de grootste tegen
strijdige begrippen worden genoemd , zonder een 
onlogisch geheel te vormen. 

R 
M. 

Varia. 
Nieuwe wijze van vertinnen. De heer 

Hiller , een Duitscher, heeft eene nieuwe wijze, 
om koper en geelkoper te vertinnen, beschreven. 
Vijftien deelen tinzout worden opgelost iu honderd 
vijftig deelen water, en hierbij wordt eene op
lossing gevoegd vau dertig deelen bijlende pot-
asch in driehonderd deelen water. De te vertin
nen voorwerpen worden geplaatst op een tinnen 
blad, dat den vorm van een' trechter heeft en 
met verscheidene gaatjes doorboord is. Dit wordt 
geplaatst iu een anderen bak , die de boven be
doelde oplossing bevat; het geheel wordt verhit 
boven een vuur, terwijl de te vertinnen voor
werpen met. eene tinnen stang telkens verplaatst 
worden ïj. 

3oucherie's bewaring van het hout. In 
de Gompies rendus van October, 1808. deelt 
de heer Boucherie Junior aau ile Academie van 
wetenschappen mede, dat hij pas op de Fransche 
Noordcrlijii te Compiègne spoorwegliggers uit. 
den grond genomen had, die in 1847 door zijn 
vader met kopervitriool doortrokken en daarna 
in den grond gelegd waren geworden. Hij ver
toont monsters van deze houtwerken , die ge
durende hunnen langen dienst niet veranderd zijn 
en dezelfde vastheid als nieuw hout bezitten , 
maar eene grootere hardheid. Om iu dien graad 
liet hout te bewaren , moeten zijne voedende 
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sappen door het kopervitriool verdrongen worden; 
men moet de bereidingswijze slechts toepassen 
op gezonde cn versch gevelde hoornen en ze 
daarna in dc lucht laten drogen. Uit de niet 
gedroogde liggers scheidt zich namelijk bij aanra
king met ijzer koper af cn er ontstaat zwavelzuur 
ijzeroxydul, dat de houtvezels vernielt §. 

Duurzaamheid van harsachtig timmer
hout. Het feit. dat harsachtig timmerhout de 
werking" van'hitte en vochtigheid znl weerstaan, 
waar andere soorten spoedig vergaan, schijnt 
reeds onder de Ouden bekend te zijn geweest, 
want Plinius zegt, dat het hout meer duurzaam
heid bezit naarmate hct een beteren geur heeft. 
Men mag aannemen, dat hct hout van de coni
feren of kegeldragcnde gewassen , 't welk zoo 
nuttig is voor allerlei timmerwerk , zijne goede 
hoedanigheden grootcndeels te danken heelt aan 
dc hoeveelheid hars, die in zijne weefsels is af
gescheiden en hct ondoordringbaar voor water 
maakt, dus geschikt om de werking van bet 
vocht te weerstaan. De hars wordt na den dood 
van den boom bard door de verdamping van de 
oliën , waarin zij opgelost was. Schacht verhaalt 
in zijn prachtig werk Der Baum vele voorbeel
den van de wonderbaarlijke duurzaamheid van 
harsachtig hout. Dc schrijver onderzocht dc bouw
vallen van het kasteel Ehrenstein . bij Remda. 
in Thuringen, cen der oudste in Duitscbland 
overgeblevene, cn bevond het hout (roode den) 
volmaakt gezond en slechts cen weinig bruin
achtig geworden. Het oude hout van den pijn
boom der Canariscbc eilanden is ook bijna on
vergankelijk door de hars, in zijn weefsel ver
spreid. Schacht deelt mede, dat dc palen der 
woningen op Tcneriffe en Gian Canaria nog even
goed bewaard zijn, alsof zij pas geveld waren. 
Zij werden in den grond gedreven in den tijd 
der verovering van het eiland, in 1402. 

Ook het Javasche djatihout en het Britsch-
Indische teak zijn iu dat opzicht aanbevelenswaardig. 
In de woningen van de oude stad Batavia kan 
men nog gave balken zien , die in de zeventiende 
eeuw gelegd werden. 

Vóór eenige jaren was er te Londen een ko-
lenschip in dc vaart, van teak gebouwd, dat 
meer dan eene eeuw oud was. Ieder, die op 
Java geweest i s , kent hct welriekende van versch 
gezaagde djati-balken. Vóór een paar jaren trok 
cen Engelschman uit deze houtsoort eene olie, 
die een voorbehoedmiddel bleek te zijn tegen 
verwoesting door witte mieren. Volgens do Lo
comotief werd de proef met gewenschtcn uitslag 
nabij Semarang herhaald. § 

Correspondentie. 
II. H . geabonneerden worden, in antwoord 

op sommige klachten , beleefdelijk verzocht, wan
neer zij hunne exemplaren te laat ontvangen, 
den band op tc zenden aan den 

Uitgever. 

In een volgend nommer zal de recensie over 
de brochure: »de akademiën cn het kunstonder
wijs" door E. G. worden opgenomen. 

Advertentiën. 

HET GEMEENTEBESTUUR V A N W I N K E L is 
voornemens, om op Dingsdag den 2 1 , , t n Decem
ber 1869, des voormiddags ten 11 uur, ten 
Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving aan tc 
besteden: 

Het B O U W E N eener nieuwe O N 
D E R W I J Z E R S W O N I N G in bovenge
noemde gemeente. 

Het bestek en de voorwaarden zijn, op franco 
aanvrage, tegen betaling van 50 cents, te ver
krijgen bij het Gemeentebestuur, zoomede bij den 
Heer A . T. V A N W I J N G A A R D E N , Stads Archi
tect te Medemblik, bij wien inmiddels dc tee
keningen ter inzage liggen en dc verlangde in
lichtingen te verkrygen zijn. 

De aanwijzing in loco znl plaats hebben tot 
aan den dag der besteding, door of van wegc 
het Gemeentebestuur, eiken werkdag, van des 
voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur. 

I N S C H R I J V I N G 
op Dingsdag den 21 December 1869, iu hel Tim
merhuis te Rotterdam, 

naar de L E V E R I N G van: 
Tegels, Dakpannen, Tras, Portlandsche 

Cement, Pleister , Touwwerk , Teer . 
Strookdwijlen, Bruinwerk, Blokmakers-
werk , Borstelmakerswerk, Groen Laken. 
Tochtvries, Grijs Linnen, Gronddoek. 
Wollen- en Linnen Dwijlen . Afneemdoe-
ken, Paardenhaar, Gordijnpapier, Grond-
papier , Singel, Meubelkoord, Band, Gas
branders, Glazen Ballons. Lampengla
zen, Deurplaten, Zeemvellen. Leder, 
Patentolie, Petroleum, Groene Zeep, 
Kaarsen. Amerikaansche Reuzel, Vet 
(Roet), Poetskatoen , Lampenkatoen, 
Snuit van Vlas, Turf, Houtskolen, Be
zems . Boenders, Manden. Half Wit- en 
Groen Glas, IJzer, Staal, Zink , Lood, 
Spijkers, Ijzerwaren, Gegoten IJzeren 
Straatberrieranden. Straatsyphons, Ko
lenbakken. Balusters en Verwwaren. 
Dc voorwaarden van levering liggen in genoemd 

gebouw ter lezing en zijn voor den prijs van 
25 cents verkrijgbaar bij de Wed. I'. VAN WAES-
BERGEenZoon, Boekdrukkers in den Houtlui», 
wijk 11 , n". 194, alwaar tevens de iu te vullen 
gezegelde insein ijvings-biljetten, voor den prijs 
van 21 cents per stuk, te bekomen zijn. 

OPENBARE AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
27 December 1869, des middags ten 12 ure, 
op het Raadhuis, in bet openbaar hij enkele 
inschrijving doen aanbesteden : 

Het doen van eenige H E R S T E L 
L I N G S - en V E R N I E U W I N G S W E R -
K E N aan de Gemeente-SLUIZEN en 
W A T E R K E E R I N G E N , K A A I M U R E N , 
D I J K E N langs het Y , het Oosterdok, 
het Open Havenfront en het Wester 
dok enz. en van de B O O R D E N en 
J A A G P A D E N met toebehooren langs 
de Haarlemmervaart en de Schinkel
vaart, met het onderhoud gedurende 
1870. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn uit
sluitend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, 
tegen betaling van 45 cents, en liggen voorts ter 
lezing in een der lokalen van de Secretarie 
(Afdeeling Publieke Werken) op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan de Afdeeling Publieke Werken op het Raad
huis en aan bet gebouw genaamd Xeeregl, op 
het Bureau van den Heer Ingenieur .1. G. V A N 
NIFTRIK, des voormiddags van 10 tot 12 urc. 

Amsterdam, 14 December 1809. 
Rurgemccster en Wethouders voornoemd, 

DEN TEX. 
He Secretaris, 

C. E. VAILLANT. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Zwolle, 
zijn voornemens op Woensdag den 29 December 
1869, des namiddags ten I ure, op het Raad
huis, bij inschrijving aan tc besteden: 

de Leverantie van 40,000 stuks be
kapte Steurelberger, 58,000 dito 
Bazaltkeijen, en 110 str. meter Es-
cauzijnsche of Steurelberger Kant-
keijen. 

De inschrijvingsbilletlcn moeten 24 uren vóór 
den dag der aanbesteding in dc bus op hct Raad
huis bezorgd zijn. Information zijn te bekomen 
bij den Gemeente-architect. 

Z W O L L E , 9 December 1869. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd , 

V A N NAHUIJS. 
L . N . SCHUURMAN, Secretaris. 

B E C K E R &, BUDD1NGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor den W A T E R S T A A T , DE G E N I E , D E N A A N L E G 

VAN SPOORWEGEN en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts 
de gunstig bekende B o 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. 

Wed. J. W. W O L F F & ZONEN, 
Botterdam, Oppert wijk 6, N " . 4, 

het 4de huis van de Groote Kerk af. 
O H V t > l K . \ T K . \ van « I P S cn l ' O H T -

I .ANI» C E M K M T voor PLAFONDS , GEVELS, 
LI JSTEN, enz. 

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 & C". te Ehrcn-
fcld bij Keulen; S T E E N E N dito dito van dc 
Heeren VILLEROY & BOSCH tc Mettlach aan de 
Saai-, 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 

JAN VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement bet 
attest voorkomende in dc iioininers 37 en 
38 van 1869. 

Calqueerpapier. 
In dc vervaardiging van het bekende door ons 

gedebiteerde P A U S - ( C A L Q U E E R - ) P A P I E R 
is weder belangrijke verbetering gekomen. Het 
is nog taajjer, doorschijnender en helderder van 
kleur dan vroeger. De rollen houden 30 Meters. 
De prijzen zijn onveranderd gebleven, ƒ8 ,90 liet 
dikke, en f 8,10 het dunne. Op franco aanvraag 
wordt een monster van iedere soort franco toe
gezonden. 

DE ERVEN THIERRY & MENSING. 
Schoolstraat 31 , 's Hage. 

Gewerbelialle. 
Volgens overeenkomst met den Duitschcn uit

gever zal met 1°. Januari 1870, van dit bekende 
tijdschrift, bij den ondergeteekende cene Neder
landsche uitgave het licht zien, onder den 
titel van 

K U N S T en I N D U S T R I E , 
MAANDWERK VAN MODELLEN 

voor alle takken van nijverheid. 
In alles gelijk aan de Duitsche uitgave, echter 

met Hollandschen tekst. Prijs f 7.20 perjaargang. 
Alle boekhandelaren nemen hierop bestellin

gen aan. 
Utrecht. W. F. DANNENFELSER. 

Hij Is. Ax. NIJHOFF EN ZOON te Arnhem 
is verschenen: 

DE OPKOMST EN ONTWIKKELING 

ELECTRISCHE TELEGRAAF. 
Met Afbeelding en Beschrijving der voornaamste 

Toestellen en Stroomloopen, 
NAAR UEN T W E E D E N E N G E L S C H E N DRUK VAN 

R O H E R T S A B I N E , 

door W. Koning , 
Directeur bij de Rijkstelegraaf. 

Met 117 Houtsneden. 
PRIJS ƒ 1 . 9 0 . 

Bij IS. AN. NIJHOFF & ZOON te Arnhem, is 
verschenen. 

D e A . k a d e m i ë n 

HET KUNSTONDERWIJS, 
DOOR 

IE. O . 
P r i j s ƒ 0 . 3 5 . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondcnten L . V A N BAKKENES & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G . W. V A N DER WIEL. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E BIJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 18 December 1869. 

Aankondigingen. 
Maandag , 20 Deo. 

's-Hage, ten 11 ' / 2 ure, aan het prov. bestuur : 
het onderhouden van de groote en andere Rijks 
wegen in de provincie Zuidholland , gedurende 3 
jaren, ingaande 1 Januari 1870, in acht perceelen 

Dordrecht, ten 1 ure, op het raadhuis: l o . 
de leverantie van dc ten behoeve van de ge
meente, voor het jaar 1870 benoodigde bouw
materialen , waaronder 000,000 a 800,000 ge
trokken straatklinkers, VVaalvorm . ruim 200 
meters troittoirbanden, benevens de turf, het 
brandhout en wat verder in het bestek vermeld 
staat; 2o. het onderhouden van de verschillende 
pompen, binnen deze gemeente. 

Kadzand , ten 2 ure, in het gemeente
huis : het vergrooten van de openbare school der 
gemeente , door aanbouw van een gedeelte school
lokaal, met bijlevering en stellen van nieuwe 
schoolbanken en tafels voor de geheele school en 
het bouwen van een gedeelte bergplaats of schuur 
bij de onderwijzerswoning. Aanwijzing 11 De
cember, des namiddags ten 2 ure. 

Dinsdag, 21 Deo 
Botterdam, in het Timmerhuis: de levering 

van diverse materialen , ten dienste der ge
meente. 

Willemsoord, door de Directie der Marine . 
het vervaardigen en leveren van een stel tubu-
laire stoomketels van 250 panrdekracht nominaal. 

Winke l , ten 11 ure, ten raadhuize: het bou
wen eener nieuwe ondei wijzerswoning in boven
genoemde gemeente. Aanwijzing eiken dag tot 
aan den dag der besteding, van des voormiddags 
9 tot des namiddags 4 ure. 

Bidderkerk, ten 1 u re , bij J . W. Blan
ken : het afbreken van oen oud gebouw en het 
in deszelfs plaats bouwen van een gebouw, die
nende tot woning voor den eigenaar en 3 arbei
derswoningen , benevens nog drie afzonderlijk 
staande arbeiderswoningen, in de gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht. Aanwijzing op den dag der beste
ding, des voormiddags ten 10 ure. 

Donderdag, 23 Deo. 
Delft, ten 10 ure, in het gemeenlandshuis van 

Delfland : de levering van 200 lasten Brabant-
sche of Doorniksche steen, ten dienste der zee
weringen van Delfland. 

's-Hage, ten 12 ure, aan hct ministerie 
van binnenl. zaken: het maken van werken voor 
het hoofdmagazijn en de centrale werkplaats te 
Zwolle. Aanwijzing 10 en 14 D e c , des mid
dags ten 12 ure, 

Purmerende, ten 12 urc, bij Jn. Doiland, 
aan de Kaasmarkt: l o . eenige vernieuwingen, 
benevens het zesjarig onderhoud van de beide 
molens, sluizen cn sluishuizen, de duikers, 
schoeiingen , hekken, enz.; 2o. het maken van 
twee nieuwe bruggen, benevens het zesjarig on
derhoud van de bruggen opschepingen en verdere 
timmerwerken , alles behoorende tot de werken 
van het aan de westzijde van het Noord-llol-
lundsr.li kanaal gelegen gedeelte dier Banne. 
Aanwijzing 20December, des voormiddags ten 10 
ure, beginnende aan de sluis bij Purmerende. 

Haarlem, ten 2'/, ure , aan het prov. be-
bestuur : het onderhoud van het lokaal der ar-
rondissements-regtbank , gedurende het jaar 1870. 
Aanwijzing 18 December. 

Haarlem, ten 2% ure, aan het prov. be
stuur: het vergrooten van de kerk der Herv. ge
meente te Huizen. Aanwijzing 18 December. 

Haarlem, ten 21'., ure, aan het prov. be
stuur : herbesteding van het bouwen van eene 
pastorie voor de Herv. gemeente te Ransdorp. 

Vri jdag , 24 Deo. 
's-Hertogenbooh, ten 10% ure, aan het 

prov. bestuur: hct doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan het grenskant ,or te Wern-
hout, met het onderhoud van dat gebouw , van 
1 Januari 1870 tot 31 December 1872. Aan
wijzing den achtsten dag vóór de besteding. 

Colijnsplaat, ten 11 ure, in het logement 
„de Patrijs" : het bouwen van een nieuw huis 
en schuur, ten dienste van den landbouw. 

Arnhem, ten 12 ure , aau het prov. bestuur : 
het onderhouden van bet Apeldoornscbe kanaal, 
in de provincie Gelderland, gedurende het jaar 
1870. Aanwijzing den zesden- en vierden dag 
vóór de besteding. 

Zwolle , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
hct verniewen van een gedeelte van de houten 
brug No. 4 , in Berkum, over de rivier de Vecht, 
liggende in den grooten weg der 1ste klasse, 
No. 1 , 2dcn zijtak, gedeelte van Zwolle naai
de Friesche grenzen. Aanwijzing den achtsten 
dag vóór de besteding. 

Groningen , ten 12 ure, aan het prov. be-
bestuur : het onderhouden van het gebouw , be
woond door den Commissaris des Konings in dc 
provincie Groningen, gedurende 1870 , in twee 
perceelen. Aanwijzing den zevenden dag vóór de 
besteding. 

Maandag, 27 Deo. 
Amsterdam, ten 12 ure, ten raadhuize : het 

doen van eenige herstellings- en vernieuwingswer-
ken aan de gemeente-sluizen en waterkeeringen , 
kaaimuren , dijken langs het IJ , het Oosterdok, 
het Open Havenfront en bet Westerdok enz. en 
van de boorden en jaagpaden met toebehooren 
langs de Haarlemmervaart en de Schinkelvaart, 
met het onderhoud gedurende 1870. 

Dinsdag, 28 Deo. 
Sneek, bij den heer B. Airing Hesselink : het 

bouwen eener nieuwe stelphuizinge, aan de Broe-
resloot te Oppenhuizen. 

Breda, ten 12 ure, in het Hof van Hol
land : het slechten van de Boschpoort, het ge
deelte hoofdwal, begrepen tusschen de militaire 
grenslijnen aan de bastions Maurits en Duifhuis, 
uitmakende de bastions 's-Bosch, Mansfeld en 
een deel van Duifhuis met het werk Camus en 
alle tusschen gelegen courtines, de contregardes 
Hollandsche garde, Forse en een deel van Dou
glas , de ravelijnen Deensche garde , Prins Mau
rits en Horn, de Tenaille Casopijn en de buiten
werken tusschen dc straatwegen naar den Moer
dijk en Oosterhout. Aanwijzing 24 December, 
des middags ten 12 ure. 

Houten , ten 1 ure, bij W. vau Schaik: bet 
bouwen eener kapitale boerderij met schuur, 
hooi- en koornbergen op de buitenplaats Oud 
Wulven onder Houten. Aanwijzing 21 December, 
des namiddags van 1 tot 2 urc. 

Woensdag, 29 Deo. 
Utrecht, door de Directie der Ned. Rijn-spoor

weg : het leveren van 40,000 stuks eiken dwars
liggers , in zeven perceelen. 

Moordrecht , ten 12 urc, in het Posthuis : 
het houwen van eene uitwateringsluis in den 
ontworpen leidijk, door den hoogen boezem van 
dien polder. Aanwijzing 22 December, van 
11—1 ure. 

Amsterdam, teu 12 u rc , op het raadhuis, 
door het polderbestuur van den Stads- en Gods-
buispoldcr : het reconstrueeren van den den wind-
schepradinolen van bovengenoemden polder, 
staande aan de Kostverloren-Wetering nabij Am
sterdam , tot een wind-vijzelmolen. Aanwijzing 
27 December, des voormiddags ten 10 ure. 

De L i e , (Zuidholland), teu 12 ure, in het 
lokaal van den Gemeenteraad : hei-besteding van 
het bouwen van een schoolgebovw met onderwij-
zerswoning en raadkamer in die gemeente. 

Zwolle , ten 1 ure, op bet raadhuis: de le
verantie van bekapte Steurelberger-, dito bazalt-
keien en Escauzijnscbe-of Steurelberger kantkeien. 

Chariots, ten 1 ure, in het raadhuis : het 
onderhoud van de timmerwerken aan de drie 
watermolens van dien polder , met de daarbij be
hoorende werken , voor den tijd van vijf jaren. 
Aanwijzing op den dag der besteding, des voor
middags ten 10 ure. 

Donderdag, 30 Deo. 
's-Hage, ten 12 urc, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van de beide land

hoofden der brug over het Hollandsen Diep , 
met de aansluitende spoorwegdammen , in twee 
perceelen en in massa. Aanwijzing 16 en 23 
December, des middags ten 12 ure. 

Donderdag, 6 Jan. 
Utrecht, door dc Directie van den Ned. 

Rijnspoorweg: het leveren van 3700 ton rails, 140 
ton laschplaten, 45 ton bouten en 00 ton spoor-
hakcu. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie 
van binnenl. zaken : het maken van de pijlers en 
het linker landhoofd van de brug over de Nieuwe 
Maas te Rotterdam. Aanwijzing 16 en 23 De
cember, des voormiddags ten 10 ure. 

Donderdag, 13 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: bet verdiepen van de Nieuwe 
Haven van Middelburg, benevens bet afsnijden 
van de bocht dier haven bij Middelburg. Aan
wijzing 27 en 30 December, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Donderdag , 20 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken van gebouwen en ver
dere werken voor het station Middelburg. Aanwij
zing 4 en 7 Januari, des voormiddags ten 10 ure 

Afloop van Aanbestedingen. 
Zwolle, 3 Dec.: het éénjarig onderhoud van 

de Willemsvaart, tusschen Zwolle en Katerveer. 
Ingekomen 2 biljetten, als van de HH. : 

G. Schutte , te Zwolle, voor /' 2519. 
L . Krook, o idem, » » 2397. 

Middelburg, 3 Dec : l o . het driejarig on
derhoud van de aanleg- en losplaats voor vis-
schej-s in den Brakman, bij de Isabella-Sluis: 
minste inschrijver was de heer J. Bertou, te 
Biervliet, voor ƒ 1668. 

2o. het driejarig onderhoud van het kanaal 
van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte): 
minste inschrijver was de heer P. Verlee, te 
Breskens , voor /' 800. 

Gouda , 6 Dec.: het bouwen eener nieuwe 
Remonstrantscbe kerk; minste inschrijver was de 
heer W. de Jong, aldaar, voor ƒ 13.795. 

Moordreoht, 8 Dec.: het leveren enz. van 
twee stoomgemalen met ketels , schepraderen en 
verder toebehooren. Ingekomen 14 biljetten , als 
ven de H H . : 

te St. Denis, 
Isselburg, 

Claparaide, 
Nering Bögel, 
Maatschappij de Atlas, 
Utrechtsche Ijzergie
terij J.v. d. Wall Bake , 
H. T i l k i n , 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, 
C. Munaut, 
A. F. Smulders, 
W. H . Smulders, 
L . J. Enthoven en Co., 
(.11 els , 
Nederlandsche Stoom

boot Maatschappij, 
II. Hartog Heijs Sr. , 
C. F . Stork en Co . , 

's-Hage, 9 Dec.: 
opstellen van den ijzeren 
draaibrug over het kanaal 
West-Souburg. Ingekomen 
de HH. : 
J. F. Cail en Co. , 
Pcnn en Baudouin, 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, 
Maatschappij de IJsel , 
D. A . Schreden en Co. 
J. v. d. Wall Bake , 
L. J. Enthoven en Co.. 
John. Cocquerill , 

Amsterdam, 

's-Hage, 
L u i k , 
's-Bosch, 
Tilburg , 
's-Hage, 
Gent, 

ƒ 115,151. 
» 85,600. 
» 85,000. 

82,630. 
78,589. 

74,849. 
72,500. 
65,750. 
64,500. 
02,479-
62,190, 

» Feijenoort, 
» Delft, 
» Hengelo, 
het maken, 

» 61,600. 
» 60,000. 
» 59,949. 
leveren en 

bovenbouw van eene 
door Walcheren , bij 
8 biljetten, als van 

te Parijs, 
» Dordrecht, 

's-Hage, 
Kampen, 
Leijden , 

>• Utrecht , 
, » 's-Hage, 

» Seraing, 
(België), 

het maken van 

/ 32.000. 
• 31,995. 

» 30,947. 
» 30,890. 
» 29,078. 
» 28,398. 
» 20,829. 

20,704. 
's-Hage , 9 Dec.: het maken van de verlen

ging der bestaande remmingwerken, bij de draai
brug over de Dieze. Ingekomen 14 biljetten, 
als van de HH. : 
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D E O P M E R K E R . — Zaterdag, 18 December 1869. 

A. Heesterman, te Zevenbergen, f 25,000. 
A. F. v. Seters, » Vught , > 21,212. 
P. A . v. Nugteren , » Vianen, » 20,040. 
G. Schermers, » Eethen, » 20,000. 
F. v. Wijlick , » Kessel, >• 17,347. 
J. v. d. Velde, » Sliedrecht, » 16,900. 
J. A. v. d. Eerde Wz., » lloxtel , » 15,800. 
A . v. d. Wetering Az., » Woudrichem , » 15,000. 
C. v. d. Ven , » 's-Boscb, » 15,454. 
W. P. de Vries, » Rossum, » 14,029. 
T. M . Terwindt, » 's-Boscb, » 14,500. 
L . J. v. d. Steenboven, » Dordrecht, » 14,390. 
A. de B i j l , » 's-Bosch , » 13,777. 
C. Kuijk, » Breda , » 12,700. 

Haarlem, 9 Dec. : het onderhouden der Rijks 
havenwerken te Medemblik, gedurende 1870, 
1871 en 1872 ; minste inschrijver was de heer 
J . Fransen , te Medemblik , voor ƒ 3 8 6 8 per jaar. 

Haarlem, 9 Dcc: bet onderhouden van het 
huis van arrest en het huis van verbetering en 

opvoeding voor jongens te Alkmaar, in twee 
perceelen ; minste inschrijver was de heer 11. 
I.eijubacb Jzn. , te Alkmaar, voor perceel I ad 

ƒ 974, en voor perceel II ad f 1194. 
Leeuwarden, 10 Dec.: de vernieuwing van 

den havenregel van het Noordei-liavenlioofd te 
Stavoren, over eene lenge van 60 meter, als
mede van een gedeelte van den buiten-paalre-
gel van dit hoofd, ter lengte van 5 meter 
Minste inschrijver was de heer A. S. Schaafsma, 
te Harlingcn , voor f 10,387. 

Zwolle, 10 Dec.: het onderhouden van 
's Rijks zeewerken en het uitvoeren van onder
scheidene werken OJI het eiland Schokland, ge
durende 1870. Minste inschrijver was de heer 
J. Beuker Sr . , te Zwartsluis, voor f 27,800. 

Utrecht, 11 Dec : herbesteding van het ver
ruimen van den Krommen Rijn , tusschen Cotben 
en Odijk. Minste inschrijver was de heer B. A. 
Wiegerink, te Groenlo, voor f 248,000. 

Amsterdam, 13 Dec.: de levering van 
4000 stuks koperen bakjes, ten behoeve van de 
Koninklijke fabriek van waskaarsen , aldaar. De 
levering is gegund aan de stoomfabriek van zink
werken van de heeren Rodenhuis en Co. , te 
Arnhem. 

Bergen-op-Zoom, IS Dec. : l o . het slechten 
van Pucelle , Wassenaar en Dedem; aangenomen 
door den heer F. van Wijlick, te Kessel , voor 
ƒ 14,600; 2o. het slechten van de Steenbergsche 
poort, aangenomen door den heer F. van Wij
l i ck , te Kessel, voor f 1200. 

Arnhem, 15 Dec.: 1 o. het afgraven, bepuinen 
en begrinden van eenige wegen in Klarendaal ; 
aangenomen door den heer A. Vale, aldaar, 
voor ƒ 1579. 

2o. de levering van smidswerken , ten dienste 
der gemee.ite, over 1870; aangenomen door den 
heer P. Noppen, aldaar, volgens tarief. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Hoofdcorrespondenten L, V A N BAKKENES & C°. te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DFR WIEL. 

Vierde jaargang. N°. 52. Anno 1869. 

DE O P M E R K E R 
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 o t i e v a n b\ W . V A N G r T C N D T J G r z . , 

met medewerking van Dr. T. VAN DOESBURGH, C. J. VAN DOORN, D. GROTHE, J. II. LELIMAN, II. LINSE, 8. K. ff, ROORDA VAN EÏ8INGA, II. P. VOGEL en anderen. 

ABONNEMF.NTSPRIJS. 
De abonnementsprijs vnu dit weekblad, dat geregeld 

iederen Zaterdag bij I». 1, THIEME te Arnhem ver
schijnt , bedraagt jwr drie maanden franco per post ƒ 1.65. 
Men abonneert zich voor een jaargang. Knkele nummers 
worden alleen bij voornitbcstelling en tegen betaling van 
15 cents per exemplaar afgeleverd. 

Z a t e r d a g - 25 D e c e m b e r 1 8 6 9 . 

PRIJS D E R ADVERTENTIËN. 
Van een tot vijf gewone regels ƒ 1.- en voor eiken 

regel meer f -.20. Groote letters worden berekend naar 
de ruimte die zij beslaan. Boveudieu wordt bij elke 
advertentie 10 cents voor een exemplaar der courant 
betuuld. — Abbounemeutcu vuor 250 , 500 en 1000 
regels per jaargang worden tegen verminderden prüs 
aangenomen. 

SPOORWEG-SYSTEEM V A N LARMANJAT. 

In 1867 stelde Larmanjat te Parijs eene drie-
wielige locomobile ten toon van 3 p. k., met 
welke hij verscheidene proeven nam. De resul
taten dezer proefnemingen waren in vele opzich
ten niet bevredigend. Voornamelijk wat het wen
den betrof, liet de inrichting te wenschen over. 
De beweging van het voorwiel werd zeer bemoei
lijkt door de oneffenheden in den weg, en de 
zijdelingsche afwijkingen der getrokken wagens, 
vooral wanneer de wegen eene groote tonrondte 
hadden en bovendien nog niet sneeuw of ijs over
dekt waren, konden zoo groot zijn, dat bij toe
nemende snelheid het rijden niet zonder gevaar 
kon plaats hebben. Dit bezwaar bracht den uit
vinder op het gelukkige denkbeeld eene rail aan 
te brengen en daardoor bet voertuig meer zeker
heid ten opzichte van het sturen te geven. 

Van de 3 wielen der locomotief loopt slechts 
het voerste of het stuurrad op de rail en de 2 
drijfwielen op den gewonen weg ter wederzijden 
van de rail. De wagens bezitten 4 wielen, 2 in 
de richting van de lengteas, loopende o|> de rail, 
en 2 op een dwarsas, rustende op den weg. Door 
deze inrichting wordt het volgende bereikt. Door
dat de drijfwielen op den gewonen weg loopen, 
wordt de wrijving en daardoor ook de trekkracht 
vergroot, hetgeen bij spoorwegen niet anders dan 
door eene vermeerdering van het gewicht der lo
comotief kan geschieden. Terwijl eene vermeer
dering der wrijving voor de drijfwielen ten voor-
deelc van de trekkracht komt, zou daarentegen 
een grootere wrijving voor de wielen der wagens 
eene tegengestelden invloed uitoefenen, omdat 
daardoor ook wéér meerder trekkracht zou gevor
derd worden. Om deze laatste tot een minimum 
terug te brengen, tracht Larmanjat bijna het 
volle gewicht der wagens, door middel van de 
wielen in de lengteas, OJI de rail over te bren
gen , terwijl de beide andere wielen alleen die
nen om de waggon in evenwicht te houden. 

Volgens genomen proeven bedraagt de wrijving 
voor een waggon van Larmanjat ' / j a 0 van den 
bruto last, en die voor eene dergelijken waggon 
op den gewonen weg 

De uitgevoerde proef baan verbindt de plaatsen 
Raincy (station van den spoorweg naar Miilhuu-
sen) met Montfermeil en heeft eene lengte van 
ongeveer 5 kilometers. Dc ra i l , in den bestaan-
den weg gelegd, heeft een gewicht van 13 kilo
gram per strekkende meter en is o|i afstanden 
van 1 M. door middel van haakbouten op dwars
liggers van 0.4 M. lengte, 0.16 M. breedte en 
0.07 M. hoogte bevestigd. Om schokken cn stoo-
ten, tengevolge van de oneffenheden in den weg, 
te voorkomen, zyn nog bij wijze van proef, over 
eene lengte van 200 M . , lengteliggers aange
bracht, die met de rail op dezelfde dwarsdragers 
rusten. Op deze lengteliggers, o|i een afstand 
van 1.30 M. midden op midden geplaatst, loopen 
de dryfwielen der locomotief. De rail steekt 
0.02 M. boven de oppervlakte van den weg uit. 
de lengteliggers daarentegen liggen in hetzelfde vlak. 

De grootste helling, die in de baan voorkomt, 
is y l 3 en de kleinste kromtestraal bedraagt 5.9 
M . Zij is die van de gesloten bocht bij het station 
Raincy, waarlangs de locomotief en de wagens 
kunnen omdraaien zonder behulp van draaischij

ven. Ongeveer op de helft van de baan bevindt 
zich cen waterreservoir tot voeding der machine. 

De locomotief is eene tendermachine en weegt 
in rijbaren toestand 4300 kilogram. Het voorste 
wiel heeft aan beide zijden een opstaanden rand 
en wordt bestuurd door een persoon, zittende 
vooraan bij de rookkamer, om het lijden door 
bochten te vergemakkelijken. De beide drijfwie
len zitten op eene gemeenschappelijke as, hebben 
een diameter van 1.10 M. en eene velgenbreedte 
van 0.14 M. De inrichting van dc machine is zoo
danig, dat de vlampijpen, zelfs bij de grootste 
hellingen, niet bloot kunnen komen. Het geza
menlijke verwarmingsoppervlak bedraagt 9 M l . 
De ketel wordt gevoed door eeu Gilfard en is 
beproefd voor een stoomdruk van 9 atmospheer. 
De cilinders zijn van binnen aangebraent en heb
ben een diameter van 0.14 M. en evenveel zui-
gerlengte. 

Aan de draagwiclen der waggons is een dia
meter van 0.6 M. gegeven geworden; zij bezitten 
eveneens een dubbelen opstaanden rand, die de 
rail omvatten. Deze wielen loopen in draaibare 
ramen, waarop het bovenstel zelf door middel 
van schroefbouten bevestigd is. In het midden 
onder den wagen bevindt zich eene dwarsas, waar
op 2 wielen loopen, die op den weg rusten, om 
het geheel in evenwicht te houden. De span
kracht der vee ren voor het eerste paar wielen 
staat tot die van het tweede paar als 1 tot 50. 
Een personenwagen weegt 1500 kilogram en kan 
16 reizigers bevatten, geplaatst rug tegen rug 
in de richting van de lengteas. 

De aanlegkosten voor een spoorweg van Lar
manjat zijn ongeveer als volgt. Een kilometer 
spoorbaan 5 a 7000 gulden, eene locomotief 5 
a 10000 gulden en een personenwagen 1250 i i 
1750 gulden. 

Volgens de genomen proeven kan eene locomo
tief van genoemde afmetingen , het eigen gewicht 
er onder begrepen, een last voortbewegen van 
15000 kilogram op een horizontalen weg met 
eene snelheid van 15 kilometers, en 10300 kilo
gram op eene helling van ' / , , met eene snelheid 
van 0.6 kilometers. 

Dit vermogen van de locomotief van Larmanjat 
overtreft niet verre dat van eene gewone locomo
bile ; echter dient hierbij opgemerkt te worden, 
dat de samenstelling van het materieel in vele 
opzichten te wenschen overlaat, waardoor men 
met recht mag aannemen, dat bij meerdere vol
making dc voort te slepen last tot 50.000 a 75.000 
kilogram kan opgevoerd worden. 

Onder de voordeelen aan dit systeem eigen, 
mag in de eerste plaats genoemd worden de ge
ringe aanlegkosten en de snelle daarstelling, 
voornamelijk ten gevolge daarvan, dat een deel 
der bestaande wegen als spoorbaan kan gebruikt 
worden , zonder andere voorbereidende werkzaam
heden dan bet leggen van dc rail. Een tweede 
voordeel, dat vooral bij bet transportwezen van 
grooten invloed i s , zijn de geringe exploitatie
kosten : de vervoerkosten op een spoorweg van 
Larmanjat bedragen slechts '/., tot van die op 
spoorbanen met paarden. Ten laatste kan nog 
aangehaald worden de groote diensten, die zulk 
een spoorweg kan bewijzen als verbindingsbaaii 
tusschen fabrieken en groote werkplaatsen eu 
hoofdlijnen. Door de eigenaardige inrichting aau 

de wagens, waardoor de beide wielen in de leng
teas kunnen gelicht worden, kan men ze net 
weinig moeite veranderen in gewone wagens cp 
2 wielen. Hierdoor verkrijgt men het voordeel 
van de goederen op plaatsen te kunnen afhalen, 
die onder gewone omstandigheden ontoegankelijk 
zijn voor spoorwagens, en ze verder zonder over 
te laden , te transporteeren. 

Onder de nadeelen kan vooreerst genoemd wor
den het gevaar voor ongelukken door het uitste
ken van de rail boven het vlak van den weg en 
het mogelijk schichtig worden der paaiden . die 
in de nabijheid komen. Deze bezwaren zijn ech
ter niet onoverkomelijk ; in de eerste plaats kan 
de rail ingezonken worden, evenals bij de paar
denspoorwegen; en ten tweede heeft de ondervin
ding op vele plaatsen reeds geleerd , dat de paar
den zich al zeer spoedig aan een voor hen on
gewoon verschijnsel gewennen , te meer wanneer 
de machine zoodanig wordt ingericht, dat zij r iok-
verterend is en zoomin mogelijk leven veroorzaakt. 

De vrees voor eene te groote slijting van het 
materieel van den onderbouw kan tot een mini
mum teruggebracht worden door de dwars- en 
lengteliggers geheel in grint te leggen en daar
door tegen eene afwisselende vochtigheid en zonne
warmte te vrijwaren. Door het hout te creoso-
teeren of dooi het te verzadigen met zwavelzuur 
koperoxyde kan de duurzaamheid bovendien nog 
vergroot worden. 

Dat overigens de voordeelen tegen de nadeelen 
kunnen opwegen, blijkt voldoende daaruit, dat 
de spoorweg van Larmanjat op vele plaatsen 
reeds een gunstig onthaal heeft gevonden. Reeds 
in 6 Departementen van Frankrijk zijn voor 8 
verschillende lijnen concessie aangevraagd en zelfs 
voor zulke , die tegen eene bestaande spoorwegliju 
moeten concurreeren. Onder de voorwaarden , 
waarbij door het Fransche Gouvernement conces
sie verleend werd, behoort, dat de rail, niet boven 
het vlak van den weg mag uitsteken en verder 
dat het gedeelte van den weg, door de spoorbaan 
in te nemen. door den concessionaris steeds in 
voldoenden toestand moet onderhouden worden. 

DE SPOORWEGAANSLUITINGEN IN DE STE-
DEN ROTTERDAM EN AMSTERDAM. 

Dezen zomer zijn dan eindelijk de spoorweg-
aansluitingen in de steden Rotterdam en Amster
dam vastgesteld. Groot is 't aantal brochures 
en courantenartikels, grooter het aantal redenee
ringen en talloos bet aantal voorspellingen van 
bloei of ondergang var. handel, scheepvaart en 
nijverheid geweest, die in de vele jaren, waarin 
deze quaestiën aanhangig zijn geweest, door des
kundigen of zich daarvoor bevoegd houdende 
personen zijn geschreven, gesproken en voorspeld. 

De vurigste voorstanders zagen er alles in wat 
eene gloeiiende dichterlijke verbeeldingskracht zich 
maar schoons kan voorstellen; de heftigste tegen
standers beschouwden liet maken dier aanslui
tingen als gelijkstaande met eene totale vernie
tiging van alles wat de welvaart en den bloei eener 
natie kan verhoogen; de eersten noemden het 
eene waardige bekroning van het Staatss|)O0iweg-
net; de laatsten beschouwden het als eene ramp 
voor het vaderland en waren daarom haast ge
neigd het geheele spoorwegnet als middellijke 
oorzaak er van te veroordeelen. 
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Doch wat hiervan ook z i j , de beslissing is go-
nomen , en wij hebben ons dus niet langer met 
die verschillende gevoelens op te houden : moge 
de toekomst leeren dat, zooals wij gelooven en 
hopen, de voorstanders toch niet zoo geheel en 
al gefaald hebben. 

Reschouwon we echter de aansluitingen zuiver 
uit een technisch oogpunt, dan kunnen wij nu 
reeds bepaald met de vurigste voorstanders zeg
gen : de verschillende werken, welke hij die aanslui
tingen zullen voorkomen , zijn in waarheid eene 
waardige bekroning der vele grootsche werken 
door den aanleg der spoorwegen in den laatsten 
tijd tot stand gebracht. 

Ons voornemen is den lezers van De Opmerker, 
naar aanleiding der verschijnende bestekken en 
teekeningen van ieder belangrijk werk , tot de 
bovengenoemde aansluitingen behoorende, eenige 
mededeelingen tc doen , die, naar wij hopen, vol
doende zullen zijn , om zich een algemeen denk
beeld dier werken te vormen en daarvoor die be
langstelling op te wekken, welke men met recht 
voor ieder belangrijk werk, in eeu landje als het 
onze, van het deskundige publiek mag verwachten. 

Wij willen onze mededeelingen beginnen met 
het dezer dagen verschenen 1* bestek betreffende 
het maken van de pijlers en het linkerlandhoofil 
der brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam: 
daar eene algemeene beschrijving der spoorweg
aansluitingen, zoowel te Rotterdam als Amsterdam, 
als algemeen bekend kan worden verondersteld. 

Onderbouw der brui) over de Nieuwe Maas le 
Hollerdam. 

De te maken overbrugging der Maas bewesten 
de Oude Haven, die voor dubbel spoor moet dienen, 
zal bestaan uit S openingen, waarvan de heide 
uitersten ieder 04.50 M. en de drie middelsten 
ieder 'JU M. lang zijn. liet thans uitgekomen 
bestek omvat het maken van het linkerlandhoofd 
(aan de zijde van Kei jen oord) en van 4 pijlers: 
voor het rechter landhootd, vallende inde huizenrij 
langs de Boompjes, zal dus bij eene latere heste-
ding moeten gezorgd worden. 

Van landhoofd en pijlers, voor zoover ze boven 
water komen, valt uit den aard der zaak weinig 
te zeggen, evenmin als van de fundeeringen van 
het landhoofd en dc beide eerstvolgende pijlers, 
daar daarbij twee reeds algemeen bekende en 
veelvuldige toegepaste methoden gevolgd zijn: 
het landhoofd en pijler I worden n. I. gemaakt 
op cene gewone paalfundeering, terwijl pijler II zal 
rusten op eene betonfundeering, gedragen door 
palen en besloten tusschen eene bcheiing van 
damplanken. Iets ander* is het met de pijlers 
III en I V , daar die met. behulp van luchtdruk . 
overeenkomstig de handelwijze gevolgd hij drie 
der pijlers van de spoorwegbrug over het Hol
landsch Diep bij .Moerdijk (zie Opmerker van 
1 Februari 1808) gefundeerd worden, zoodat hier 
ten tweeden male eene voor ons land nog zeer nieuwe 
wijze van fundeeren wotdt toegepast. Voorzeker hel 
beste bewijs , dat die fundeeringswijze te Moerdijk 
ten volle aan de verwachting heeft beantwoord. 

Wij willen dus de pijlers III en IV eenigszins 
nader beschouwen . en wel in vergelijking met de 
Moerdijkerpijlers, waartoe de volgende overeenkom
stige gegevens een gemakkelijk overzicht opleveren. 

Pijler III ol Diepst te 
IV der brug funde e re n 

over de pijler iu het 
N . Maas. Holl. Diep. 

Waterstand voor den pij" 
Ier bij middelbare eb . 0.60 M . 11.5 M. 

Diepte heneden middel
bare eb, tot waartoe de 
grond moet worden uit
gegraven '20.80 J l . '21.28 M. 

Totale hoogte des pijlers. 30.110 M. '27.80 M. 
Lengte der werkkamer 

in de as gemeten . . . '24 M. 16 M. 
Breedte der werkkamer 

in het midden !> M. 7 M. 
Hoogte der werkkamer 
onder den zolder. . . . 4.7 M. 3 M. 

Kubiekcinhotidder werk
kamer 930 M •': 300 M \ 

Plaat en getrokken ijzer 
voor eene werkkamer . '2117."iOO K.g. 75000 K.g . 

Beton in de werkkamer . .V20 M». 
D « »sclioorsteeneu. 45 M \ 45 M \ 

Metselwerk in de werk
kamer 107 M». 305 M \ 

Metselwerk boven de 
werkkamer 4481 M \ 1807 kt 3. 

Beton hoven dc werk
kamer 545 M». 

Uit bovenstaande opgaven blijkt. 
Dat de waterstand voor de pijlers der brug 

N . Maas minstens 1.9 M. min Ier is dan voor 
deu pijlei in het Holl. Diep. 

Dat men door dien minderen waterstand en 
het tc gelijk 1.7 M. hooger brengen van den zol
der der werkkamer . de betoelaag hoven dien 
zolder door metselwerk heeft kunnen vervangen. 

Dat de grootste diepte, waartoe de grond he
neden middelbare eh moet worden weggegraven 
voor de brug N . Mans 40 centimeter minder be
draagt. Te .Moerdijk hadden de arbeiders op de 
grootste diepte hinder van de zwaarte der lucht 
en heeft men de i I> vroeger in Frankrijk op
gedane ervaring hij tundeeiiiig met samengeperste 
tucht iu gegoten ijzeren cilinders, onder anderen 
hij de bruggen van Rochester en Macon, beves
tigd gevonden , dat n. I. hij eene diepte van '24 a 
25 M . onder den waterstand het werken ondoen
lijk wordt. 

Ha l . dun1, heide werkkamers deiizelfdeu hoofd
vorm (een rechthoek aan twee zijden besloten 
door halve cirkels) hebben en in één geest zijn 
geconstrueerd . hunne inhouden zich verhouden 
ongeveer als 3'/lo : terwijl de voor ieder 
hunner noodig geachte gewichten aan ijzer zich 
slechts verhouden als ongeveer '2'/ | ( J : 1. (In
reden, waarom behalve de meerdere hoogte, de 
werkkamers der brug X. Mans zooveel grooter 
afmetingen hebben dan die der brug Moerdijk, is 
daarin gelegen, dat dc eerste voor di.bhel en de 
laatste slechts voor enkel spoor moet dienen). 

Dat de vulling der werkkamer met beton in 
plaats van mei metselwerk zal geschieden. Bij 
de uitvoering heeft men te .Moerdijk trouwens 
ook reeds beton gebruikt ; men heeft daar door 
dvvursinurcn , de werkkamer overeenkomstig de 
verdeeling der sehoorsteenen, in afdeelingen ge
scheiden en ieder dier afdeelingen met beton vol
gestort. 

Wij besluiten met den wensch, dal het groot
sche te ondernemen wcik evengoed als dat te 
Moerdijk moge slagen en hopen daarbij tevens 
dat de Nederlandsche aannemers ernstig hij dc 
besteding zullen mededingen, opdat zij het mogen 
tot stand brengen en liet zoodoende een echt 
nationaal bouwwerk worde. 

Berichten en mededeeiiagea. 

B U I T E N L A N D. 

A Te Stutgard , waar de bevolking in een 
tijdvak van '20 jaren zich heeft verdubbeld, ter
wijl de aanbouw van woningen hiermede geen 
gelijken tred heeft gehouden . heeft zich e e n e 

algemeene bouwvereeniging gevestigd, met e e n 
kapitaal van l i l millioen gulden. De werkkring 
dezei' vereeniging omvat het iiitvoeion van bouw
werken voor deu Staat, gemeenten en particu
lieren , zoowel op eigen als op ander terrein. 
het verbeteren van bestaande gebouwen , alsmede 
het deelnemen in ondernemingen van derden, 
die e i ii soortgelijk doel heóogen. 

— A In liet derde kwartaal van dit jaar wer
den 105.2 Duitsche mijlen spoorweg geopend. 
welk in het Diiitsch-Oostcnrijksch spoo wegver-
hoinl zijn opgenomen en wel 25,3 mijlen Staats
spoorweg cn 79 9 mijlen spoorweg van particu
liere maatschappijen. 

— ij Nu het Suez-kanaal en de Bsct/lc-spoor-
weg onder de groote lidten van de eeuw belmo
ren, heelt een Amerikaanse!] ingenieur het denk
beeld geopperd, dat hij met bekwaamheid be
pleit, een kanaal door het Atnerikaansche vaste
land aan te leggen langs den 37 8 t l !" breedtegraad. 
Norfolk en San Francisco zullen de twee uitein
den zijn en de haven van eerstgenoemde stad 
wordt gezegd de ruimste en gemakkelijkste vnn 
de geheele wereld te wezen. De naam vuu de/en 
nieuwen mededinger naar onsterfelijkheid is Ja
mes Worrall, 

— $ Hel trekt de aandacht., dut liet klimaat 
van Australië veranderingen onderguut door hel 
kappen vnn bosch liet gouvernement van Vic
toria heeft een' inspecteur van de bosschen be
noemd , wiens tank het zul zijn de roekelooze ver
nieling vun timmerhout tegen te guun en op ver
schillende punten kweekbeddingen voor bosschen 
aan te leggen. 

— !j Men bericht, dat er eene deliuilieve con
cessie is verleend geworden voor Ruuicli-chc spoor
wegen , om den Bosphorua te verbinden niet de 
Slavischs en Europeesche lijnen en eene recht-

streeksche gemeenschap tc openen tusschen Thra-
cië en Macedonië en de havens vun Salonika, 
Enos en Konstantinopcl. De lengte van de lijn 
zul '2000 kilometers bedragen. Baron Kirsch eu 
zijne ineileconcessioiiiirissnn zullen eene maatschappij 
oprichten met eeu kapitaal van vijftig millioen 
franken, die het geheele net in zeven jaren moet 
voltooien De exploitatie zal ten deel vullen aan 
eene andere, van de eerste geheel afgescheidene 
maatschappij, met een kapitaal vun honderd vijf
tig millioen franken. 

Gedurende de negen-en-nogentig jaren van de 
concessie zul, naar men berekent, de helft van 
de inkomsten dienen voor de exploitatie, en de 
wederhelft voor rente van de iiiuutscïiuppij. De 
Potte waarborgt voor de eerste tien jaren fr. 22,000 
per K. M. of mijl: voor het tweede tiental jaren 
fr. 17,000 en voor de overige jaren fr. 14,000. 

— jj Er wordt een merkwaardig werk voortge
zel nabij Ceilon, namelijk het dieper mnken van 
den zeearm tusschen dal eiland en de vaste kust 
van Voor-Indië, dooi- het wegkappen van de ko
raalriffen , opdut schepen van grooten tonnenin
houd er door kunnen varen. Sinds tien jaren is 
dit werk aan den gang, onder aanzienlijke toe
neming vun de diepte en van het getal doorva
rende schepen, liet wordt uitgevoerd door tot 
ilvvungurheid veroordeelden. 

— § Kr is eene ader uitmuntende kolen ont
dekt langs de lijn van den Kansas Pacific Hail-
rond, ten oosten van Denver. Deze ontdekking 
bewijst, dnt de ontginbare kolenbedden van de 
Rocky-Mountains zich mijlen oostwaarts uitstrek
ken in de groote vlakten, en is van het groot
ste gewicht voor de kolonisten en de spoorweg
maatschappij. 

B I N N E N I. A N D. 

' s -Gravenhage. De heer G. II. Boekman is 
door Z. M. . op zijn verzoek, eervol ontslagen 
als landmeter der lste klasse hij het kadaster, 
behoudens aanspraak op pensioen. 

— Bij niinistei ieele beschikking is aau A. P. 
van Veen, te Leeuwarden, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoonihootdienst tot 
vervoer van personen en goederen tusscheu Koot-
stertille (gemeente Achtkarspelen) en Groningen. 

— Dezer dagen is hij de boekhandelaars Is. 
An. Njjhoff & Zoon eene brochure verschenen, 
die de titel van »Dc Akademiën en hel kunston
derwijs" door E. G. draagt en waarvan wij de 
lezing allen bouwkundigen moeten aanbevelen. 
niet zoozeer om het belangrijke vnn huren inhoud, 
dun wel om het pleidooi, dut daarin gevoerd 
wordt, om de hier te lande nieuw op te richten 
kunstinrichtiiig eu de reeds bestuunde Polytech
nische school in dezelfde stad te vereenigen. 

Schrijver gaat van het denkbeeld uit, om licht 
te verspreiden over de opi ichting eener academie 
vun beeldende kunsten, de «question bruiante" 
van onzen tijd en trekt in de eerste plaats te 
velde tegen academiën . die slechts dan waarlijk 
nuttig kunnen zijn als zij eene bemiddelende 
plaats tegenover de kunstnijverheid en het am
bacht innemen, van welk standpunt hij de voor
gestelde inrichting niet zou worden uitgegaan. 
Geheele zinsneden uit het Duitsche tijdschrift: 
«die Grenzboten" van Maart 1867 worden aan
gehaald en dienstbaar gemaakt, om het doodvon
nis over alle academiën te vellen. Nadat eenige 
opgaven omtrent Engeland verstrekt zijn , wor
den enkele bladzijden gewijd aan het meer be
sproken denkbeeld, om het onderwijs in de archi
tectuur aan de Polytechnische school af te schei
den eu dit leervak naar de toekomstige academie 
over te brengen, liet ouderwijs der houwkunst 
aan eene academie wordt veroordeeld en pour le 
couronnement de 1'édiQce geeft men de raad, de 
hier tc lande nieuw op te richten kunstinrich
ting en de reeds bestaande polytechnische school 
in eene en dezelfde stad te vereenigen , waartoe 
een beroep op den gezonden practischen geest 
vau het Nederlandsche volk gedaan wordt. 

De gang van denkbeelden in de brochure dient 
alleen om tot het hoofddoel : »de verheerlijking 
der Polytechnische school" te geraken. Ons in
ziens had men de vereeniging van twee inrich
tingen iu dezelfde stad alleen kunnen bepleiten 
door aan te loonen, dut het onderwijs op de Po
lytechnische school waarlijk goed, beter dan op 
de sterk veroordeelde academiën en geëigend was, 
om dat op de kunstinrichtiiig te schragen. 

V e n l o . De heer J. E. Iluuben, bouwkundige 
te Maastricht, is benoemd tot opzichter der ont
manteling van deze vesting. 

I N G E Z O N D E N . 

De schrijver M. uit R. noopt mij ditmaal in 
het openhaar protest aan te teckenen tegen het 
gehalte der premissen eu gevolgtrekkingen, ont
wikkeld in z i j n e repliek (Opmerker n° 51) en ten 
onrechte ontleend aan mijne toelichting van het 
door hein beoordeelde rapport. 

l c . Protesteeren wij tegen zijne uitdrukking 
«euvel tc duiden", omdat wij die niet hebben ge
bezigd, maar M enkel in onze noot (Opmerker 
i i" . 50) te kennen gaven, wat o. i . de regelen 
der beleefd- en beknoptheid in deze vorderden. 

8*, Protesteeren wij tegen de woorden i>in hel 
publieke rapport," omdat dut rapport door de 
Maatschappij niet is te koop aangekondigd en dus — 
evenals zijne voorgangers — nimmer publiek is 
geweest. Slechts één der drie jaarlijkse he prijs
vragen treedt op publiek terrein, en dut nog 
wel in beperkten zin alleen voor Nederland 

3'. Protesteeren wij tegen de zinsnede: «doch 
met verbazing nam ik kennis waarop rol.ge.ns den 
heer L. een rapport van beoordeeling wordl vast
gesteld." omdat wij dat positieve woordje » WORDT" 

niet hebben gebruikt. Enkel slipten wij het ge
val aan , dat '20 tegenstrijdige adviezen het recht 
op hare plaats in eenig rapport konden doen 
gelden. 

4'. Protesteeren wij tegen M s redactie, alwaar 
hij door combineering en kortheidshalve de na
volgende onlogiteit verkrijgt: t-de verdiepings
hoogte is le gering cn te groot." Wij stellen 
hem in dergelijk geval voor logisch te zijn en te 
schrijven : Etui der beoordeelaars acht de hoogte 
te gering, een ander te groot: hij stemming be
sluit de commissie dal zij is tc laag, 

5'. Protesteeren wij tegen de in het oog val
lende onverschilligheid en ontwijkende houding, 
die dc heer M . aanneemt nii onze aanbieding 
van de bewijzen , dut er misverstand en dwaling 
bij hem in het spel was, en hij niet schijnt te 
hebben willen vutten , dal wij de bedoelde schet
sen en berekeningen, iu verband met het prjjs-
programina en de 300<i • meter, en geheel af
gescheiden noemden van het ontwerp N". 1. Beide 
bewijzen hebben wij ieder afzonderlijk , ter over
tuiging voor M. en zijne vervvundten aangehaald, 
als hun kunnende geven de proef op de som, in 
het programma ter oplossing gesteld. 

De hier gepleegde confusie blijft dus alleenlijk 
voor rekening van den heer J l . en zijne wijze 
van bewijsvoering, of pleiten. 

6'. Piotesteeren wij tegen de mcenhig van Jl . , 
dat een rapport waarin «zoo goedsmoeds alles 
was genoteerd, wat ieder beoordelaar in het
zelve verlangt, wel eens onlogisch of onbegrijpe
lijk voor een leek moet uitvallen," en doen dut 
op grond der ondervinding vuu hel tegendeel, 
vooral bij leeken, die inlichtingen komen vra
gen, en die willen begrijpen en uniineiiien. Au 
ilere leeken, die spijkers op laag water zoeken, 
laten wij loopen. 

eu 7 ' . Protesteeren wij geenszins tegen het 
voorste] van J l . , waar hij beoordeelingsrupporten 
wil zien opgesteld naar het model vau die dei 
voorloopige verslagen uit de sectiën dei Statcn-
Generaal, dat is vervat in algemeene bewoor
dingen van voor en tegen, mits de voorsteller 
zorg drage, dat deze voorloopige rapporten la
ter blijken steek te houden en van dien aard 
zijn, dat zij eiken opposant kunnen antwoorden. 

Voor zoodanige nieuwerwetsche beoordeelings-
rapporten over bouwkunstige ontwerpen, zou het 
omdat volgens M. , daarin de grootste tegenstrij
dige begrippen worden genoemd, zonder een on
logisch geheel te vormen," wellicht noodig zijn, 
e e n met deze redactie-wonderen vertrouwde per
soon te benoemen, tenzij de commissie van be
oordeeling hiertegen protesteerde eu verlaagde, 
dat haren rapporteur uit haar midden moest ge
kozen worden. 

Wij voor ons, wenschen het laatste, en nim
mer heeft het ons gestuit of aangedaan als wij 
in rapporten afwijkende adviezen lazen, omdat 
wij wisten , dat die waren overgenomen uit de 
schriftelijke memorise v a n verschillende beoor
deelaars. 

Een rapport over bouwkunstige ontwerpen 
moet zijn eigenaardig karakter niet verliezen 
uit lust uaar combineering; ook kun kortheids
halve eene gekunstelde logica een zeer glibberig 
pad voor den rapporteur zijn, en daarom ver
langen HIJ van hem, dat hij zich stipt zul hou
den a a n het verlangen eu de adviezen van de 
medeleden zijner commissie. 

Op die wijze kun een rapport geven: elk wat wils. 
De heer J l . heeft bet eerst het woord geno

men. Hij behoude nu beleefdheidshalve ook het 
laatste. Wij zeggen basla! 

Amsterdam . .1. n. Leliman. 
'20 December 18011. 

JUS*" Oe Redactie hoopt van verder schrijven 
over deze quaestie verschoond te blijven, 
duar /ij voor de opneming daarvan geene 
ruimte iu hum hlud kun afstaan. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

Vergadering run '22 December 1809. 
Na de lezing en goedkeuring der notulen vnn 

de vorige vergadering, werd door het lid Noor
dendorp eene mededeeling gedaan, over een, vol
gens het systeem van den heet Siering uit Ber
lijn samengesteld , duhlnd stolpraain. 

In het enkele raam is eene sponning aange
bracht, waartegen een twpede heglausd raam is 
bevestigd , dat met het eerste opendraait , terwijl 
de sluiting in de kozijnstjjlen, middenraamregel 
en dorpel zuiver dicht i s , door het aanbrengen 
van een plaat zink vun i r '20, ter breedte vun 
0.15 e l , op den dorpel met houtschroeven be
vestigd, en een reep vilt in de sponning van het 
raam , en omgekeerd . waardoor eene hermetische 
sluiting verkregen wordt. Spreker helderde een 
en ander met teekeningen op. 

Het lid Singels gal duin na een uitvoerig ver
slag, over eene door hem uitgevoerde pijpwel
boring , volgens Norton's systeem. Spreker om
schreef heistelling en pijpen , en had de eerste 
dag reeds 25.40 el zakking verkregen met pijpen, 
ieder ter lengte vau 2.40 el : de boring is tot 
32.60 el voortgezet met pijpen van 1.20 e l . 
waarop goed drinkwater, scheikundig onderzocht, 
verkregen werd. Naast de pijp werd door hem 
aangebracht een reservoir van op elkander ge
plaatste eemeiithoi/en vun 1.05 el iimneter en 
2.55 el hoogte, die eenige ellen ouder den grond 
iu verbinding mei de huis is gebracht, en vvanrin 
de pomppijpen aangebracht zijn. Nu eenigen tijd 
werd het water uit de reservoir troebel eu blauw
achtig , waarvan oorzaak was, dat de cementbui-
zen in plaats vuu te verhulden, zachter geworden 
waren , eu deze specie zich uun het water mede
deelde : spreker waarschuwde tegen het gebruik 
van genoemde huizen en raadde een volkomen 
dicht gemetselden bak uun. 

Sprekers oordeel was: dut men hij de gesteld
heid vun onzen bodem , meestentijds op 30 u 35 
ellen de grintlaag vindende, goed water zal aan
treffen. Uit het gebeurde met de c.ementhuizen, 
i i . i i i i de heer Saraber aanleiding het gebruik 
van ijzeren reservoirs te hespreken : 1" om de 
mindere kosten , '2" de gemukkelijke duarstelling 
en 3" de pijpen zeken reeds ijzer zijnde, heeft het 
gebruik van eene ijzeren reservoir ook daardoor 
geen nadeel te duchten. Hot lid Saraber ging 
daarna over tot het bespreken van het gebruik 
van zandbeddingen op sluppe gronden. Volgens 
spreker zijn hij den aanleg van den Oost-Frieschen 
spoorweg, daarmede 17 proeven genomen op kleine 
schaal, op eene dikte van 1.20 e l . 1.80 e l , 
2.40 el en 3 e l : de proef belasting, uit steenen 
klei gemetseld , bedroeg 5000 pd. per vierk. el : 
de meeste dier proeven zijn zuiver te lood gezakt, 
terwijl eenigen meer of min overgozetwuren.dat 
echter lueerendeels uan bijkomende oorzaken is 
toe te schrijven. Volgens spreker kunnen dezelve 
zeer goed gebruikt worden , mits men vooral bij 
de toepassing zorg drage , de zundhedden genoeg
zaam breed buiten de fundeering aan te leggen. 

De president, de heer Rose, besprak naar 
aanleiding daarvan, hel beginsel waarop ge 
noemde zandbeddingen gegrond wnren . en was 
eveneens vau oordeel, dezelve breed uan te leg
gen: dit leidde spreker tot de verschuiving van 
het nieuw gebouwde fort bij Abcoude, die vol
gens spreker ooizaak gevonden heeft in veen-
spatting ol' veenschuiving , over eene zich onder 
de veen bevindende /.eer gladde en zeer fijne 
blauwe kleilaag, die, doordat de gracht, om het 
fort gegraven , lager was dan de fundeering-
aanleg vun het fort zelf, door de drukking 
van het metselwerk eu de zandophoogiiig uit
eengespat is. Spreker haalde Verschillende an
dere voorheelden aan, door hem zeiven gezien 
en ondervonden. Vervolgens behandelde de
zelfde spr. het vervolg en slot op de beantwoor
ding der 18de vraag luidende: »ls het doelma
tig voor de vrije ontwikkeling der schoone houw
kunst , zich hij de samenstelling of het ontwerpen 
vuu gebouwen, te bedienen van kolomorden, 
vroeger zoo algemeen iu gebruik, en zijn er 
schrijvers te noemen , welke dit onderwerp heb. I 

ben behandeld"; spr. besprak de toepassing van 
de kolommen op publieke gehouwen, waardoor 
liet deftig aanzien verhoogd wordt, ging daarna 
over tot den oorsprong der pilasters uit de anten, 
inj de Grieken gebezigd . voort komende : spr. 
waarschuwde legen het te vele gebruik van pi
lasters, uithoofde dat daardoor de indeeling vun 
een gebouw veeltijds lijdt. De opeenplaatsing 
vau verschillende kolommen en kolomorden , 
waaruit de attische orde zijn oorsprong geno
men heeft, werd vervolgens door spr. behandeld, 
welke opeenplaatsing echter hij de Grieken 
bijna niet gevonden wordt; spr. slotsom was dat: 
Architectuur moet zijn schoon houwen : ieder ge
deelte vnn een gebouw moet zijne beteekenis 
hebben en zijn aandeel brengen tot de schoon
heid en do collectieve eenheid daarvan. 

Wegens het reeds vergevorderde uur, werd 
daarop de vergadering gesloten 

A F D E E L I N G Z W O L L E . 

Vergadering van 17 December 1869. 

Na lezing cn goedkeuring der notulen , wordt 
de brief' aan het Bestuur der Maatschappij nopens 
de beoordeeling van het ontwerp van het lid .1. 
W. Bosboom , ter tafel gebracht en na eenige 
discussie goedgekeurd. 

De Voorzitter vestigt de aandacht der leden 
op de Internationale tentoonstelling voor werklie
den in 1870 te Londen te houden, stelt elk 
hunner een programma daartoe ter hand en ver
zoekt medewerking en hulp. 

Voorts doet de voorzitter mededeeling van een 
Inj hein ontvangen model voor de lucht-en rook-
opzuigers, zooals die vervaardigd worden door de 
heeren Doorvorst en De lliuiju te Rotterdam en 
tevens op de zinken raamroeden met binnenstaaf, 
waarvan een voorbeeld en teekening wordt aange
boden, mede bij genoemde fabrikanten verkrijg
baar gesteld. Vooral de laatste mededeeling geeft 
aanleiding tot het wisselen van gedachten over 
het meer of' minder doelmatige dier roeden, ook 
in vergelijking met die uit ijzer of hout vervaar-
digd. 

Den heer B. II. Trooster, die voor dezen avond 
eene spreekbeurt zoude vervullen, wordt ulsnu 
het woord verleend, waarna door hem eenige 
opmerkingen omtrent het bewerken en gebruik 
van het ijzer ten beste worden gegeven, en zulks 
naar aanleiding van het dezer dagen bekend ge
worden instorten van enkele ijzeren bruggen. 

Spreker behandelde daartoe in de eerste plaats 
de eigenschappen van het ijzer , de bewerking, 
de verschillende wijzen om ijzer te onderzoeken enz., 
vergeleek vervolgens gegoten en geslagen ijzer 
met elkander, hoofdzakelijk ten opzichte van het 
doel, waartoe liet gebezigd wordt en releveerde 
nog ten slotte de leer der laatste tijden, dat ge
slagen ijzer door voortdurende trillingen langza
merhand tot deu kristalvorm terugkeert en daar
door veel van zijne kracht verliest. 

Nadat een en ander nog wijdloopig door de le
den onderling was besproken , sluit de Voorzitter 
de vergadering. 

Varia. 
— S P l a n t e n i n schoo lgebouwen . De be

roemde Saksische hoogleeraar Rock stelt voor iu 
nlle schoolvertrekkeit planten aan te kweeken, 
Deze slorpen het koolzuur op, door de leerlin
gen uitgeademd, en zouden hun in ruiling de 
hoeveelheid zuurstof' teruggeven , noodig om een 
goeden dampkring te vormen. De planten, die 
met den besten uitslag in de scholen zouden kun
nen worden aangekweekt, zijn klimop , de gom
boom, tie phillodendron, de verschillende soor
ten van palmen, enz. i j . 

Z w a r t en d u u r z a a m i jzervern is . Iu Th» 
Scientific-American vindt men de volgende be
schrijving van een duurzaam zwart schijnend ver
nis voor ijzer, gegeven door Weiszkopf: «Neem 
terpentijnolie, voeg er droppelsgevvijze en ouder 
gestadig omroeren , sterk zwavelzuur hij , totdal 
er een stroopurhtig praecipitaat ol' bezinksel ge
vormd en hiervan niets meer wordt voortgebracht 
door verdere bijvoeging van zwavelzuur. De vloei
stof wordt nu herhaaldelijk gewusschen met wa
ter, dat telkens ververscht wordt, en goed ge
roerd totdat het water geene reactie van zuur 
meer vertoont hij de proef met blauw lakmoes
papier. Het bezinksel wordt nu iu een dichten 
Bitreertoestel gebracht en nadut al het water is 
doorgezijpeld, is dc siroopachtige zelfstandigheid 
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geschikt voor liet gebruik : dit dikke deeg wordt 
met een borstel over het yzer gestreken; als hel 
blijkt tc stijf te zijn, wordt het vooraf aange
lengd met wat terpentijn-olie. 

. Onmiddellijk nadat bet ijzer zoo geverfd is, 
wordt de verl er zacht ingebrand door matige 
hitte, en na afkoeling wordt de zwarte opper
vlakte gewreven met een stuk wollen stof, ge
doopt in lijnolie. Volgens den schrijver is dit 
vernis niet alleen eene bedekking van de opper
vlakte, maar het is ook chemisch met het me
taal verbonden , en schilfert niet af, gelijk andere 
vernissen doen." 

Concentratie van zonnewarmte. Eene 
nieuwe wijze tot volvoering van Ericson's denk
beeld, party te trekken van de zonnehitte, is be
schreven geworden door den heer Delaurier in 
Z,es Mondes van den 2 1 , t e n October 1. I. in een 
opstel, dat aldus wordt sanmgevat door de Che
mical News: 

De schrijver stelt voor dit doel een afgeknot-
ten kegel voor, aan beide einden open en van 
binnen belegd met gepolijst zilver, terwijl de zon
nestralen worden toegelaten dooi de wijdste ope
ning. Daar de hoek van terugkaatsing gelijk is 
aan den hoek van invalling. zullen alle recht
streeksche en teruggekaatste zonnestralen aan 
het nauwste eind van den kegel vercenigd wor
den. Het is duidelyk, dat, hoe grooter de lengte 
van den kegel is , des te minder de opening van 
den top wijd behoeft te zijn en des te grooter 
zal de concentratie van de hitte wezen. Het op
stel van den schrijver, waarbij eene houtsnede 
gevoegd is , treedt in eene uiteenzetting van de 
voordeelen dezer manier boven het gebruik van 
lensen en spiegels, en de schrijver verkondigt 
met zeer veel geestdrift, dat de hitte van de 
zonnestralen in genoegzame mate kan worden ge
concentreerd , om in de plaats van brandstof te 
dienen voor verschillende doeleinden, inzonder
heid in landen, waar, gelijk in Algerie jen Ne-
derlandscb Indië] de zon meer aanhoudend ge
voeld wordt. 

Wij teekenen voor het oogenblik slechts aan. 
dat men ook, reeds heeft voorgesteld de zonne
warmte aan te wenden voor bereiding van sui
ker uit rietsap en van zout uit zeewater, en ho
pen eerlang uitvoeriger op dit onderwerp terug 
te komen, reeds vroeger in «De Opmerker" aan
geroerd. § 

Correspondentie. 
Aan het verzoek van den heer K . te A. zal 

worden voldaan. 

Advertentiën. 

ZWOLLE. 
Bouwterreinen te Koop, 
Aan den toegangsweg naar het station te Zwolle 

is een uitmuntend gelegen BOUWTERREIN te 
koop, groot ongeveer 0 b. 20 r. 50 e. 

Dit terrein is bijzonder geschikt voor het bou
wen van Vil la ' s , als ook voor een Hotel van den 
eersten rang. 

Nadere inlichtingen kunnen, op franco aanvrage, 
worden verkregen by de Architecten V A N GENDT 
te Arnhem. 

De Stoomfabrijk van Architectonische 
Zinkwerken, Brandspuiten, Draad

nagels etc. etc, 
gedreven door 

J. H. POTHMANN en H. J. GERRITZEN, alhier. 
Recommandeert haar fabrikaat: alle orders 

worden met den meesten spoed uitgevoerd. — 
Specialiteiten voor Brandspuitenen Bierbrou
werijen, alsmede Raamroeden, Balustres, 
Consoles cn Zinken letters voor lirmaschilden 
in alle afmetingen zijn meestal op magazijn ge
reed. Getrokken lijsten voor kagchels van 
ijzer, koper of zink levert zij gepolijst, ciseleerd 
of glanzend zwart gebrand, volgens op te geven 
maat, vierkant in elkander gezet met scherpe 
boeken en op verlangen in losse stukken. 

Aanbesteding. 
D E BURGEMEESTER D E B GEMEENTE A R N 

HEM zal Woensdag 29 December 1809, des na
middags ten één ure , iu het openbaar ten Raad
huize aanbesteden, het navolgende, als: 

1'. Het ONDERHOUD over het jaar 
1870 van de Schoolgebouwen met 
Onderwijzerswoningen en het ver-
rigten van eenige Buitengewone 
Werken aan die Gebouwen. 

2". Het L E V E R E N van Materialen, in 
zeven Perceelen. 

lste Perceel. 145.000 Stuks Stenzel-
berger Straatkeijen. 

2de en 3de ld. 800.000 Stuks Straat
klinkers van de Waal. 

4de ld. Houtwaren, voor de beide 
Schipbruggen. 

5de ld. Diverse Houtwaren. 
6de ld. Diverse Spijkers. 
7de ld. 500 Stuks Beukenboomen en 

eenige Linden en Populieren. 
Bestekken, op franco aanvrage en tegen be

ta l ing, ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar. 

GEGOTEN ZINKEN RAAMPJES 
voor Boerenschuren, gewoon Model n J 1 .»•<» 
per stuk. 

RODENHUIS & Co. 

De Ondergeteekende levert steeds tot billijke 
piijzen in den kortst.mogelijken tijd 

DIRECTIE KEETEN, 
van verschillende afmetingen , waarvan de prijzen 
zijn als volgt: 

P R IJ Z E N : 
Afmetingen. Ongeverfd cu Bonder glas. Vnn buiten eens 

geverfd en met glas. 
n". I. 3.50 x 0 e l . . f 270. . . . f 285. 

» II. 3 . 5 0 x 4 el . i 1 8 5 . . . . » 200. 
> III. 3.00 x 3.50 el. » 150. . . . » 163. 
» IV. 2 . 5 0 X 3 el. . » 1 2 0 . . . . » 130. 
i V. 4 el X 5 el • . » 225. . . . » 240. 

N.B. De Keet n°. 1 is in 2 afdeelingen als: 
3.50 x 4 en 3.50 X 2 el. 

Alles a contant en geleverd in 't schip of op 
de wagon. 

Bovengenoemde Keeten zijn gemakkelijk ver
plaatsbaar, van houten vloeren op ribjes voor
zien en de daken van plankenschotten met water-
hollen en tengels over de naden bewerkt. 

Voor zoo verre de Keeten voorhanden zijn, zijn 
die ook te huur tot de volgende prijzen: 

Prijzen: Voor 1 maand. Voor elke maand langer, 
n». I. . . f 3 5 . . . . f 7.50. 

» II. . . i 2 5 . . . . > 5.00. 
» III. . . » 8 0 . . . . » 5.00. 
» IV. . . » 17.50. . , »> 4.00. 
,, V. . . » 3 0 . . . . » 6.00. 

Alles zonder de daarbij komende onkosten en 
beschadigingen , die intusschen zoo billijk moge
lijk berekend worden : — inogt men na afloop 
der huurtermijn de Keet willen overnemen, dan 
betaalt men boven dc hierbovengcnoeinde koop
prijzen ' / 4 van de verschenen huur , b. >',: 

Als men de Keet n°. 1 vijf maanden in huur 
heeft gehad, dan is daarop verloopen /' 65 aan 
huur, — dc huurder het in zijn belang lichtende 
de Keet alsdan over te nemen , betaalt daarvoor 

/' 285.00 
+ van de verschenen huur » 16.25 

f 301.25. 
Wanneer men de Keeten dubbel beschoten, be

hangen of geplafoneerd verlangt, verhoogen de 
prijzen naar evenredigheid. 

Öp franco aanvrage worden (eekeningen toe
gezonden. 

Voorts levert hij verschillende directiebehoeften: 
als maatlatten, teekentafels enz. tot de hillijkstc 
prijzen. B. DIJKERMAN , 

te Breda. 

PORTLAND CEMENT 
van de Heeren DIJCKERHOFF * ZONEN te 
Biebrich; HOUTEN PARQUET-VLOEREN 
van de Heeren JOS. STEINBACH & C". te Ehren-
feld bij Keulen; STEENEN dito dito van de 
Heeren VILLEROY & BOSCH te Mettlach aan de 
Saar; VUURVASTE STEENEN, GIPS, 
GEBAKKEN BUIZEN. SCHOORSTEEN-
POTTEN; ORNAMENTEN van TERRA
COTTA en ZINK, alles uit de beste Fabrie
ken , is steeds te bekomen bij den Agent 

J M VAN DER POT, 
te Rotterdam. 

Zie omtrent de portland cement het 
attest voorkomende in de nommers 37 cn 
38 van 1809. 

Calqueerpapier. 
In dc vervaardiging van het bekende door ons 

gedebiteerde PAUS-(CALC;UEER-)PAPIER 
is weder belangrijke verbetering gekomen. Het 
is nog taaijer, doorschijnender en helderder van 
kleur dan vroeger. Dc rollen houden 30 Meters. 
De prijzen zijn onveranderd gebleven, f8,90 het 
dikke, en f 8,10 het dunne. Op franco aanvraag 
wordt een monster van iedere soort franco toe
gezonden. 

DE ERVEN THIERRY & MENSING. 
Schoolstraat 31 , 's Hage. 

Ge wcrbeli alle. 
Volgens overeenkomst inet, den Duitscben uit

gever zal met 1°. Januari 1870, van dit bekende 
tijdschrift, bij den ondergeteekende eene Neder
landsche uitgave het licht zien, onder den 
titel van 

K U N S T en I O Ï Ï S T R I E , 
MAANDWERK VAN MODELLEN 

voor alle takken van nijverheid. 
In alles gelijk aan de Duitsche uitgave, echter 

met Hollandschen tekst. Prijs ƒ 7.20 per jaargang. 
Alle boekhandelaren nemen hierop bestellin

gen aan. 
Utrecht. W. F. DANNENFELSER. 

Bij Is. A N . NIJHOFF E N ZOON te Arnhem 
is vers-benen: 

DE OPKOMST EN ONTWIKKELING 
VAN ut: 

ELECTRISCHE TELEGRAAF. 
Met Afbeelding en Beschrijving der voornaamste 

Toestellen en Stroomloopen. 
NAAR DEN T W E E D E N ENOELSCIIEN DRUK VAN 

R O B E R T S A B I N E , 
door W. Koning, 

Directeur bij de Rijkstelegraaf. 
Met 117 Houtsneden. 

PRIJS ƒ 1 . 9 0 . 

D'. A. THIEME is door aankoop eigenaar ge
worden van de 

V E K H A N D E U N G 

B O U W K U N D E , 
BEVATTENDE 

D E O R D E \ D E R K O L O M M E N t \ P I L A S T E R S 
B E N E V E N S 

DERZELVER VERSCHILLENDE l i M I E R D E E L E Y 
HOOR 

SEBASTIAAN L E CLERC. 
JVawr het Fransch. 

Tweede verbeterde druk. 
Groot {'". met 182 platen. 

Prijs ƒ 12. 
Dit werk wordt niet herdrukt. Slechts 

20 exemplaren zijn voorhanden. 

B IJ V O E G S E L 

Uitgegeven te Arnhem by D. A . THIEME. — Hoofdcorrespondenten L . V A N B A K K E N E S & C". te Amsterdam. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B E H O O R E N D E BIJ 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 25 December 1869. 

en. 
Aankondigingen. 

Maandag, 27 Sec. 
Maastricht, teu 10 ure , aan het prov. be

stuur : de uitvoering van eenige werken aan- cn 
het onderhoud gedurende 1870 van de gebouwen 
der Rijks hoogerc-buigeischool te Roermond. 
Aanwijzing de laatste acht dagen vóór dc be
steding. 

's-Hage, ten l l ' / j ure, aan het prov.bestuur: 
de uitvoering van eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan de wei ken van het Zedcrikka-
naal, provincie Zuidholland , met hct onderhoud 
daarvan , benevens het Rjjksstoomgemaal aau den 
Arkelschen Dam, over de jaren 1870—1872. 

's-Hage, ten 11'4 ure, aan het prov. be
stuur: het bouwen van een steenkolcnmagazijn , 
met twee daaraan verbonden stokerswoningen, 
nabij het gebouw van deu stoomwatermolen van 
den Arkelschen Dam, behoorende tot de werken 
van bet Zederikkanaal . in de provincie Zuid
holland. 

's-Hage, len I l ' / j ure, aan het prov, be
stuur : het doen van eenige vernieuwingen aan-
en het onderhouden vau al de werken , be
hoorende tot het kanaal door Voorne, iu de pro
vincie Zuidholland, van deu I Januari 18711 tot. 
en met 31 December 1872. 

's-Hage, ten U % nrc, aan liet prov. be
stuur: de uitvoering van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan de Overlaten in den Waal
dijk boven Gorinchein, met de daartoe behoo
rende sluizen , duikers cn verdere werken , bene
vens bet onderhoud daarvan over de jaren 
1870—1872. 

'S-Hage, ten 1 1 ' , ure , aan bet prov. be
stuur: het driejarig onderhoud van 's Rijks pa
len veerlioofden op bet eiland Rozenburg, tegen
over Brielle en Maassluis en aan de zijde vnn 
Maassluis, behoorende tot de werken van de r i 
vier de Maas, van I Januari 1870 tot 31 De
cember 1872, 

's-Hage. ten 11 '/., urc, aau het prov. be
stuur : het onderhoud der Rijks telegraaflijnen 
langs groote- en andere wegen en een afdak ten 
behoeve van materieel van den Rijks-tclegraaf, 
in de provincie Zuidholland , gedurende drie ja
ren , ingaande den 1 Januari 1870 en eindigende 
den 31 December 1872. 

Amsterdam, ten 12 ure, ten raadhuize: het 
doen van eenige herstellings- cn vernieuwingswer-
ken aan de gemeente-sluizen en waterkoelingen , 
kaaimuren, dijken langs het IJ, het Oosterdok, 
bet Open Havenfront en het Westerdok enz. en 
van de boorden en jaagpaden met toebehooren 
langs de Haarlemmervaart en de Schinkelvaart, 
met het onderhoud gedurende 1870. 

Venlo , ten 12 ure, inden Gouden Leeuw: 
bet wegbreken van de zoogenaamde blauwe trap
pen, cn het maken van nieuwe opgangen naar 
den walgang, bij de oude wacht te Venlo. Aan
wijzing 23 December, des voormiddags ten 
10 ure. 

Heer-Hugowaard , (bij Alkmaar), ten 12 
ure, in de herberg de Zwaan : het bouwen van 
eene kerk met pastorie aldaar , inet liijlevcring 
van al de benoodigde materialen. Aanwijzing 23 
cn 24 December. 

M i d d e l b u r g , ten 1 ure, op het raadhuis: lo. 
de leverantie van 35,000 stuks straatklinkers 
(Waalvorm) ; 2o. de levering van 30,000 stuks 
Quenast straatkeien. 

Dinsdag, 28 Deo. 
Sneek, bij den heer B. AiringHesselink : het 

bouwen eener nieuwe stelphuizinge, aau de Iiroe-
resloot te Oppenhuizen. 

' s -Her togenbosch , ten 10'/, ure, aan het 
prov. bestuur ; het onderhoud gedurende het jaar 
1870 van de schipbrug , met bijbehoorende wer
ken over de rivier de Maas bij Hcdel , behoo
rende tot de dienst der veeren in Noordbrabant. 

sTlenwVeen, ten l l ure, door dijkgraaf en 
heemraden van den polder Zevenhoven, in de 
raadkamer: het onderhoud der acht watermolens 
van genoemden polder, met uitzondering der 
zei l - , touw- en kettingwerken. 

B r e d a , ten 12 ure, iu het Hof van Hei
land: het slechten van de Boschpoort, het ge
deelte hoofdwal, begrepen tusschen de militaire 
grenslijnen aan de bastions Maurits eu Duifhuis, 
uitmakende de bastions 's-Bosch, Mansfeld cn 
een deel van Duithuis met liet werk Camus en 
alle tusschen gelegen courtines, de contregaides 
Hollandsche garde, Forse en een deel van Dou
glas, de ravelijnen Deensche garde, Prins Mau
rits en Horn, de Tenaille Casopijn en de buiten
werken tusschen de straatwegen naar den Moer
dijk en Oosterhout. Aanwijzing 24 December, 
des middags ten 12 ure. 

Hecrenveon. ten 12 ure, dooi bet gemeen
tebestuur van Schoterland : het afbreken van de 
bestaande- en liet opbouwen van eene nieuwe on
derwijzerswoning tc Oudescboot. Aanwijzing op 
den dag der besteding, des voormiddags ten 9 ure. 

Assen, ten 12 ure, aan hct prov. bestuur: 
het bouwen van eene loods tot berging van mate
rieel van den rijks-tclegraaf op het spoorwegter
rein te Meppol. Aanwijzing den zevenden dag 
vóór de besteding. 

Leiden, ten 12 ine, o j i bet gemeenlandshuis 
van Rijnland: het driejarig onderhoud van eenige 
werken van het hoogheemraadschap. 

A s s e n , ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het opruimen van de oude Veenesluis op de 
Drentsche Hoofdvaart en het uitvoeren van eenige 
daarmede in verband staande werken. Aanwij
zing 24 December. 

Kouten, ten 1 ure, bij W. van Scbaik. liet 
bouwen eener kapitale boerderij met schuur, 
hooi- cu koornbergen op de buitenplaats Oud 
Wulven onder Houten. Aanwijzing21 December, 
des namiddags van 1 tot 2 ure. 

Woensdag, 29 Deo. 

Utrecht, door de Directie der Ned. Rijn-spoor
weg : het leveren van 40,000 stuks eiken dwars
liggers , in zeven perceelen. 

Middelburg, ten 11 ure, bij Pb. Buiterijs, 
Abdij, A. No. 51 : hct maken van twee aarden 
dammen iu de grachten der vesting Vüssingcn, 
nabij dc Duinpoort , ter vervanging van de te 
sloepen bouten bruggen , enz. Aanwijzing 27 en 
28 December, van 11 tot 1 ure. 

NoordwiJk-Binnea , ten 11 ure , in het Hol 
van Holland: hct bouwen van een badhuis te 
Nooidwijk-aan-Zee. Aanwijzing 22 December, 
des voormiddags ten 11 ure. 

':i-Hage, ten 12 ure , aan het ministerie van 
binnenl. zaken : hel onderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen aan de landsge-
bouwen te 's-Gravenhage. Aanwijzing 24 en 27 
December, des voormiddags van 8 tot 10 ure. 

M o o r d r e c h t , ten 12 ure, in het Posthuis: 
het bouwen van eeue uitwateringsluis iu den 
ontworpen leidjjk, door den hoogen boezem '.au 
dien polder. Aanwijzing 22 December, van 
II —I ure. 

Amsterdam, teu 12 ure. op bet raadhuis, 
door het polderbestuur van den Stads- en Gods
huispolder: het reconstrueeren van den wind-
schepradmolen van bovengenoemden polder, 
staande aau de Kost verloren- Wetering nabij Am
sterdam , tot een wind-vijielmolen. Aanwijzing 
27 December, des voormiddags ten 10 ure. 

D e Z . i o r , (Zuidholland). ten 12 ure, inliet 
lokaal van den Gemeenteraad : hei-besteding van 
bet bouwen vau een schoolgebovw met onderwij-
zerswoniug en raadkamer iu die gemeente. 

Zwolle, len 1 ure, op het raadhuis: de le
verantie van bekapte Steurelberger-, dito basalt-
keien en Escauzijnsche-ol Steurelberger kantkeien. 

Chariots, ten 1 ure, in bet raadhuis : het 
onderhoud van de timmerwerken aan de drie 
watermolens van dien polder , niet dc daarbij be
hoorende werken , voor den tijd van vijf jaren. 

Aanwijzing op den dag der besteding, des voor
middags ten 10 ure. 

Zwolle, ten 1 ure, op het raadhuis: het ver
nieuwen van bet paar beneden-deuren, in de 
sluis op de Nieuwe Vecht, aan de rivier de 
Vechl. 

Arnhem, ten l u r e , op het raadhuis : lo. het 
onderhoud , over het jaar 1870, van de school
gebouwen en onderwijzerswoningen cn het ver
richten van eenige buitengewone werken aan die 
gebouwen; 2o. het leveren van materialen in 
zeven perceelen. 

Donderdag. 30 Deo. 
Uaarlammermeer, ten 10 ure, op het raad

huis : lo. het bouwen van cene school aan de 
aanwezige onderwijzerswoning, op sectie L L , 
kavel 12: 2o. het houwen van cene school en 
onderwazen woning, op sectie .1. kavel 21. 

IJzondijke, ten 10 ure , in de raadkamer: 
bet stichten van een nieuw schoolgebouw met 
onderwijzorswoning op het gehucht Sasput, ge
meente Schoondijke , met de daartoe behoorende 
meubelen. 

' 3 -Hage , ten 12 urc , aan het ministerie vau 
binnenl. zaken : het maken van de beide land
hoofden der brug over het Hollandsen Diep , 
r.ict dc aansluitende spoorwegdammen , in twee 
perceelen en in massa. Aanwijzing 10 en 23 
December, des middags ten 12 ure. 

'a-Hage. ten 12 ure. aan bet ministerie van 
binnenl. zaken : bet maken van de pijlers en het 
linker landhoofd van de brug over de Maas te 
Rotterdam. Aanwijzing 10 en 23 December, des 
voormiddags ten 10 ure. 

Haarlem, ten 9'/, ure, aan het prov. bestuur : 
bet driejarig onderhoud van de Keulscbe vaart, 
in de provincie Noordholland. Aanwijzing den 
achtsten dag vóór de besteding. 

Haarlem, ten 2'/2 ure, aan het prov. be
stuur: het driejarig onderhoud van 's Rijks ha
venwerken cn zeeweringen >p bet eiland Ter
schelling. Aanwijzing 27 December. 

Haarlem, ten 2 ' a ure, aan het prov. be
stuur, het driejarig onderhoud van het groot 
Noordhollandsch-kanaal , in zeven perceelen, ge
durende de jaren 1870, 1871 en 1872. Aan
wijzing acht dagen vóór de besteding. 

Vrijdag, 31 Deo. 
Leeuwarden, ten 12 ure, bij den heer Mr. 

C. Wiersma : het bouwen cener boerenschuur met 
huizinge en eenige daaruit voortvloeiende wer
keu bij het dorp Heeg. Aanwijzing 27 Decem
ber , des middags ten 1 i ure. 

Maandag , 3 Jan. 
Middelburg , ten 1 ure, op liet raadhuis : de 

levering van 280,000 stuks wigvormige waal-
steenen. 

Woensdag, 6 Jan. 
Zierikzee. ten 12 ure, op bet raadhuis: bet 

verdiepen der havens, gedurende 5 jaren. 
Donderdag, 6 Jan. 

Utrecht, door de Directie van den Ned. 
Rijnspoorweg: het leveren van 3700 ton rails, 140 
ton lascbplaten, 45 ton bouten cn 00 ton spoor-
haken. 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie 
vnn biuueul. zaken : hct maken van de pijlers en 
het linker landhoofd van de brug over de Nieuwe 
Maas tc Rotterdam. Aanwijzing 16 cn 23 De
cember, des voormiddags ten 10 ure. 

Woensdag, 12 Jan. 
Bathmen (bij Deventer) , ten 1 ure, door 

kerkvoogden der Herv. gemeente: het afbreken 
van geheel het middendeel der kerk en bet op
bouwen van een nieuw middenstuk of schip met 
pijlers ol' kruisvleugels, in verband met bet be
staande koor en toren. Aanwijzing 5 en 12 Ja
nuari van I O tot 12 ure. 

Donderdag, 13 Jan. 
's-Hage, ten 12 ure, aau het ministerie van 

binnenl. zaken: het verdiepen van de Nieuwe 
Haven vun Middelburg, benevens het afsnijden 
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van de bocht dier haven bij Middelburg. Aan
wijzing 27 en 30 December, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Vrijdag. 14 Jan. 
Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 

het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen 
aan dc kunstwerken, gebouwen, enz., aan de 
Dcdemsvaart en hare zijtakken, gedurende 1870. 
Aanwijzing 0 en 7 Januari. 

Zwolle, ten 13 ure, aan het prov. bestuur: 
het onderhouden van de aarde- en verdiepings-
werken der Dedemsvaart en bare zijtakken, ge
durende het jaar 1870. Aanwijzing 6 en 7 
Januari. 

Zwolle, ten 12 ure, aan het prov. bestuur: 
het afverwen van het gebouw, ten dienste van 
het provinciaal bestuur van Ovorijsel te Zwolle. 
Aanwijzing den achtsten dag vóór de besteding 

Zwolle , ten 12 ure, aau het prov. bestuur : 
het onderhouden van- en bet doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen van bet provin
ciaal bestuur en het buis bewoond door deu 
Commissaris des Koning- te Zwolle, gedurende 
het jaar 1870, in twee perceelen. Aanwijzing 
den achtsten dag vóór de besteding. 

Zwolle, ten 12 ure, aan bet prov. bestuur: 
het leveren en plaatsen van ijpen telgen op de 
provinciale wegen van Zwolle naar Kampen en 
van Zwolle, overHasselten Zwartsluis, naar Meppel. 

Donderdag , 20 Jan. 
'•-Hage, ten 12 ure, aan bet ministerie van 

binnenl. zaken: bet maken van gebouwen en ver
dere werken voor het station Middelburg. Aanwij
zing 4 en 7 Januari, des voormiddags ten 10 ure 

's-Hage, ten 12 ure, aan het ministerie van 
binnenl. zaken : de voltooiing dor afsnijding van 
dc Maas door den Hedclschen Waard . beneden 
Empel , met daarbij behoorende rijs- en grond
werken. Aanwijzing 11 en 13 Januari, des voor
middags ten 10 ure. 

Maandag 24 Jan. 
Harl ingen , door bet Dijksbestuur van der 

Vüfdeelen Zeedijken Binnendijks : de levering van 
paalbout, gordingen , rongen , balsteen , wrak . 
keizei en takkebossen. 

Dinsdag 26 Jan. 
Harlingen, door het Dijksbestuur van der 

Vijldeelen Zeedijken Buitendijks: 92 meters steen
glooiing en aardwerk aan de zeeweringen van 
dit waterschap ten noorden van Surich (1 uur 
ten zuiden van Harlingen) met bijlevering van 
alle materialen. Aanwijzing 15 Januari, des 
voormiddags ten 1 1 u r e . 

Woensdag 26 Jan. 
Harlingen, ten 12 ure, ten huize van J. de 

Groot, door het Dijksbestuur van der Vijfdeelen 
Zeedijken Binnendijks: honderd meters steenglooi
ing en aardwerk aan dc zeeweringen van dat 
waterschap, ten zuiden van Hoptazijl ('/, uur ten 
noorden van Harlingen), niet bijlevering van de 
benoodigde materialen. Aanwijzing 10 Januari, 
des voormiddags ten 10 urc. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Sprang , 3 Der.: het bouwen eener nieuwe 
school en onderwijzerswoning. Ingekomen 15 bil
jetten , terwijl de minste aanbieding was van 
den heer C. Hombergen . te Oisteiwijk , voor 
f 10,670. 

Groningen, 10 Der. : het onderhouden van 

eenige gebouwen onder het beheer van bet De
partement van Justitie, in dc provincie Gro
ningen, in 4 perceelen. 
Perceel 1, het buis van burgerlijke en militaire 
verzekering te Groningen : ingekomen 8 biljet
ten . als van de HH. : 
T. Bos, te Groningen, voor ƒ 1880. 
.1. de Vries, » » » » 1735. 
E. van der Voort, » Winschoten, » » 1544. 
G. Becherer, >» Groningen, » » 1530. 
J. E. Lijbering, » » » » 1439. 
C. Huning, » >' » >• 1379.50. 
P. B. ten Velthuis, » » » » 1293, 
J. Poelman, >• » » » 1270. 
Perceel 11, het huis van verzekering te Win
schoten ; ingekomen 2 biljetten als van de 1111. : 

K van der Voort, te Winschoten, voor /' 920. 
II. Dik , » » » » 838. 

Perceel 111 , bet buis van verzekering te Appin
gadam; ingekomen 3 biljetten, als van de 1111 : 

C . Kuick, te Solwerd, voor ƒ 1440. 
11. Stevens, » Appingadam, » » 1395. 
.1. L. Bolmeijer. » » » » 1380. 

Perceel IV , het gebouw van de arrondissements
rechtbank te Appingadam: ingekomen 3 biljetten, 
als van de H H . : 

II. Stevens le Appingadam, voor \ 1020. 
C . kuick, » Solwerd , » » 1000. 
J . L . Bolmeijer, » Appingadam, » >> 909. 
Woensdrecht, 14 Dec.: het maken eener 

aarden baan met kunstwei ken, bet begrinden der 
bedding, met bet éénjarig onderhoud van den ge
meenteweg , ter lengte van 1042 meters. Inge
komen 10 bitjetten, als van de H H . : 
G. van de Vreede , te Neuzen , ƒ 8500. 
J. de Rijke, « Stavenisse, » 8200. 
B.denEzterv.d. Brink, » Krabbendyke, » 8200. 
W. A. Visser, » Kattendijke , » 8100. 
G. Bolier , » Scherpenisse, » 8000. 
G. T. Kampschreur , » Vlissingen, » 7B54. 
.1. van Roer, » Grave, » 7500. 
.1. l i . de Villers , » lluijbergen , » 7500. 
H . dc Groot, » Sliedrecht, » 0988. 
.1. Ri l len, » Grave, » 5498. 

's-HertOgenbOSOh, 14 D e c : het ouderhoud 
der rijks haven- en rivierwerken aan den Moer
dijk en de Noodhaven. Minste inschrijver was 
de beer P. Hoffman, te Moerdijk, voor f 10,279. 

HnUbergen, 14 Deo. : het maken cener 
aarden baan met kunstwerken, het bestraten met 
mopklinkers der bedding , alsmede het éénjarig 
onderhoud van den gemeente-weg van Hooger-
heiden door lluijberger. ter lengte van 6018 
meters. Ingekomen 14 biljetten, als van de HH. : 
G. Bolier , te Scherpenisse . /' 03,200. 
G. T. Kampschreur, » Vlissingen. « 51,915. 
G van den Vreede. >• Neuzen, » 51,707. 
B. den Ester v.d.Brink, » Krab'oendijke. » 50,000. 
II. de Groot, » Sliedrecht, » 49,952. 
W. A. Visser, > Kattendijke, >• 47,500. 
A. Vlaanderen, » Utrecht, » 47,300. 
A. Groenendijk, » idem, » 40,877. 
J. van Roer , » Grave, » 45,000. 
C. .1. Marijnen , » Breda , i> 43,983. 
t l . W. Metsers, » Ginneken, >• 43,588. 
J. I l i l len, » Grave, » 41,100. 
M . Geurts, » 's-llcrtogenb. » 40,470. 
.1. B. de Villers, » lluijbergen, » 39,870. 

H a a r l e m , 13 Dec : het onderhouden der Rijks 
havenwerken en zeeweringen op het eiland 

Marken, gedurende 1870, 1871 en 1872; 
minste inschrijver was de heer J. Visser, te 
Marken, voor ƒ 5800 's jaars. 

Koudekerk , (Rhijndijk), 16 Dec: het bou
wen eener R. C. kerk met toren voor de paro
chie van den II. Michaël. Minste inschrijver 
was de beer C. Baers , te Koudekerk , voor 
ƒ 37,150. 

's-Hertogenbosch, 17 D e c : l o . het voort
zetten der verbreeding en verdieping van bet 
kanaal de Dieze in dc gemeente Engelen , en de 
schutsluis te Crevecoeur. Minste inschrijver was 
de heer A. G. Huijskes, te Hedel, voor 
f 17,333; 2o. het opruimen van een gedeelte 
uiterwaard, onder de gemeente Nederhemert 
provincie Gelderland, tot verbetering van de r-, 
vier de Boven-Maas, onder die gemeente. M i n 
ste inschrijver was de heer A. F. van Seters, te 
Vught, voor ƒ 20,950. 

Kiddelbttrg, 17 Dec : bet onderhouden van 
bet Huis van Burgerlijke en Militaire Verzeke
ring le Middelburg en van het huis van ar
rest en bewaring te Goes, in twee perceelen. 

Perceel I. huis van verzekering te Middelburg, 
aangenomen door den heer W. van Uije J.Jz. , 
te Middelburg, voor / 273 en perceel II , huis 
van arrest te Goes, aangenomen door den heer 
VV'. den Boer, te Goes, voor f 3100. 

ï l o r d r e c h t , 20 Dec : de levering van 
60(1,000 a 800,000 getrokken Waal-straatklin
kers; aangenomen door de heeren van Noorden 
en Schwer/.el, te Rotterdam, voor f 11.39 per 
1000 stuks. 

' s -Hage . 20 Dcc : het onderhouden van de 
groote eu andere Rijkswegen iu de provincie 
Zuidholland, gedurende drie jaren, ingaande den 
lsten Januari 1K70, en eindigende den .'listen De
cember 1872, in acht perceelen. Minste inschrij
vers waren: perc. I , de beer A den Ade l . te 
Dalem, voor f 34,158; perc. 2 , de heer C. de 
Groot, te ' s l l age , voor /' 34,479 : perceel 3 de 
lieer II. U. Hecker, te Lent, voor /' 30,970 : 
perc. 4 , de heer I. Vervoert, te Brielle, voor 
/' 11,985; perc. 5 , de heer J. Paling Wz., te 
Woerden, voor ƒ 39,679; perc. 0 , de heer D. 
Volcker, te Dordrecht, voor f 11,130; perc 7 , 
de beer E. S. Reiner, te Zegwaard, voor 
/ 34,350; en perc 8, de heer C. Kalis Czn., te 
Puttersboek, voor f 33,999. 

W i n k e l , 21 Dcc.: bet b unven eener nieuwe 
onderwijzerswoning in die gemeente; ingekomen 
10 biljetten, als van de HH. : 
.1. N . Vlaming, te Hoogwoud , » 7539. 
W. Rus, » Nieuwe-Niedorp, » 7375.50 
A. Lak , » Midwoud , » 0997. 
P. Bergman . » W i n k e l , » 6649.50 
S. Kempt, • idem, » 6490. 
K. F. Oortgijsen, <• Medemblik, » 6349. 
P. Fraai . » Winkel , » 5888. 
K. Klaaij , » idem, » 5877. 
J. liurgineijer, » Oude-Niedorp, » 5772. 
.1. Kiezelman, » Nieuwe-Niedorp, » 5050. 

Zijnde dit werk aan den minsten inschrijver 
gegund. 

Willemsoord, 21 Dec.: het vervaardigen 
en leveren van een stel tubulaire stoomketels 
van 250 paardekracht nominaal. De minste in
schrijver was de firma Berges , Jonker & Zonen, 
te Amsterdam . voor /' 38,798. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. - Hoofdcorrespondenten L . VAN B A K K E N E S & 0». te Amsterdam. - Boekdrukkerij van G. W. V A N D E R WIEL. 
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