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ALGEMEEN VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN 
VAN IIR.T 

IN 1IET A F G E L 0 0 P E N E TIJDVAK VAN 

4 FEBRUARLJ TOT 1 3 JUN1J 1848. 
VOORGELEZEN DOOR DEN VOORZITTER I . W . C O L I N I D , IN DE 

VERGADERING VAN DINGSDAG 17) JFJNFJ 1 8 4 8 . 

MIJNE HEEREN ! 

Op den 51 Augustus des voorloden jaars , is te dezer plaatse eene 
Vergadering gehouden van personen, die het vak van den Ingenieur 
en de daaraan verwante wetenschappen beoefenen. Het grond-regle-
ment van het Instituut van Ingenieurs, door die Vergadering vast-
gesteld en vervolgens aan den Koning aangeboden zijnde, is door 
Z. M. bij besluit van den 4 Februarij dezes jaars goedgekeurd, en 
is daarbij tevens aan deze inrigting den koninklijken titel verleend. 

Een der Leden van het Vorstelijk Huis van Oranje, stelde zich 
dadelijk aan het hoofd dezer Inrigting, en nam welwillend het aan-
gebodene Beschermheerschap en honorair praesidium van het In-
stituut aan. 

Onder deze gunstige vooruitzigten werd het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs in het aanzijn geroepen. 

Naar aanleiding der magtiging, door de Vergadering van oprig-
ters van het Instituut verleend, is vervolgens de eerste Raad van 
Bestuur door de daarmede belaste Commissie gekozen, en namen 
de volgende negen Leden het beheer der zaken op zich. 



F . W . CONRAL», Ingenieur van den Waterstaat 
G . SIMONS, Directeur van de Koninklijke Akadeuiie voor Civiele 

Ingenieurs. 
L. J . A. VAN DEU KUN, fungerend hoofd-Iug. van den Waterstaat. 
W. D. GRAAF VAN LIMBURG STUIUM, Kapitein Ingenieur. 
BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, Luitenant Kolonel van den 

Generalen Staf. 
A. G R E V E , Ingenieur van den Waterstaat. 
C . T . VAN M E U R S , Majoor der Artillerie. 
J . W . L. VAN OORDT , Ingenieur der Marine. 
D. J . STORM BUYSING, Ingenieur van den Waterstaat. 
De spreker vervolgens vereerd z i j n d e met de keuze van don Raad, 

om het voorzitterschap te bekleeden, heeft zich het moeijelijke van 
die taak niet ontveinsd, en alleen de overweging, dat hij krachtig 
gesteund werd door de mannen van kunde en ondervinding, die hij 
om zich vereenigd vond, heeft hem den moed gegeven, om te trach-
ten aan het in hem gestolde vertrouwen to voldoen. 

De leden van den raad G. SIMONS, L . J . A . VAN DER KUN en 
M. D. Graaf VAN LIMBURG STUIUM, namen voorts de op hen uitge-
bragte keuze van Yice-president, Secretaris en Penningmeester op 
zich, en het Instituut bevond zich alzoo geconstitueerd, om den voor-
gestelden werkkring te kunnen openen. 

De bevordering( der wetenschap en kunst van den Ingenieur in den 
uitgestrektsten zin. Ziedaar den werkkring, M. II., die aan het In-
stituut is voorgeschreven, ziedaar het doel waarnaar wij moesten 
streven. En welk een onschatbaar nut kan dat streven niet te weeg 
brengen! Het vereenigt de krachten der kunst; het verbroedert de 
Ingenieurs der verschillende vakken; het l eer t eikanderen uader 
kennen en hoogschatten; het stelt de gelegenheid daar , om belang-
rijke zaken, vernuftige vindingen, opmerkelijke waarnemingen en 
rijke ondervindingen, die anders verloren bleven, aan het licht te 

brengen, en vooral om door onderlinge opmerkingen de kunst te 
verbeteren, en hare voorwaarts gaande beweging te volgen. 

Wij hebben getracht deze beginselen in het oog te houden, en 
ingevolge art. 40 van het Reglement is ons dan nu de taak opgelegd 
een algemeen verslag te geven der werkzaamheden, die in hetafge 
loopen tijdvak daartoe hebben gestrekt. 

Uit den aard der zaak kan dit eerste verslag nog niet zoo belang-
rijk zijn, als wij hopen dat later het geval zal mogen worden. Wij 
hebben de werkzaamheden eerst in Februari] van dit jaar kunnen 
doen aanvangen, en het bestaan van het Instituut is nog te kort, om 
veel daarvan te kunnen vorderen. Echter zijn er in de gehoudene 
Vergaderingen reeds verschillende nieuwe onderwerpen behandeld, 
die over belangrijke bijzonderheden een nieuw licht verspreid heb-
ben. De wijze, waarop men zich over deze onderwerpen heeft onder-
houden , heeft reeds aangetoond , wat onze Vergaderingen in het 
vervolg kunnen worden, en welk nut voor de kunst daardoor kan 
worden gesticht. 

In de eerste gewone Vergadering van Dingsdag den I 4 n Maart 
dezes jaars ontving men reeds eenige mededeelingen, en konden er 
enkele boekgeschenken worden aangekondigd, en bij de tweede 
Vergadering van Dingsdag den 11° April werden verschillende 
rapporten der leden over de vroeger behandelde onderwerpen ge-
geven , waardoor deze meer in detail konden worden gekend, terwijl 
daarbij tevens een paar onderwerpen van dadelijk practisch belang 
werden behandeld. 

De leden beijverden zich het Instituut met verschillende geschen-
ken van boeken, kaarten en teekeningen te vereeren, en de Be-
schermheer deed het Instituut aanzienlijke boekgeschenken, waar-
door al reeds dadelijk de grond gelegd werd voor eene Bibliotheek, 
die wij eenmaal hopen tot de belangrijkste voor het Ingenieurs vak 
te zien aanwassen. 
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Van verschillende wetenschappelijke genootschappen, en van de 

departementen van algemeen bestuur, ontvingen wij welwillende 
toezeggingen van ondersteuning en medewerking. 

Het Institution of Civ. Engineers te Lomion zeide ons alle deszelfs 
uitgegevene werken toe, en van het departement van Binnenlandsche 
Zaken te 's Hage ontvingen wij verschillende boekgeschenken en 
kaarten, met de verdere toezegging eener voldoening aan al hetgeen 
dat wij verder van dien aard ten nutte van het Instituut mogten ver-
langen. 

In de Vergadering van Dingsdag den Ü n Mei 11. konden wij reeds 
eene belangrijke verzameling aantoonen, terwijl eenige leden zich 
wel wilden verledigen, om Mcmorien over onderwerpen van dadelijk 
practisch belang voor te dragen, en aan de discussien der Vergade-
ring te onderwerpen. 

De Raad van bestuur voldeed intusschen ook aan de gedane be-
lofte eener uitgave voor de leden, van een eerste proefnommer van 
uittreksels uit vreemde tijdschriften; ook meende de Raad hij den 
aanvang van de werkzaamheden van het Instituut te moeten zorgen, 
dat de leden die door den afstand hunner woonplaatsen , de Verga-
deringen niet altijd geregeld konden bijwonen, zoo veel doenlijk 
bekend bleven met de werkzaamheden, en de wijze waarop die be-
handeld werden. 

De Raad zond daarom, na iedere Vergadering aan de leden een 
kort berigt van het verhandelde, waartoe in het vervolg de te druk-
ken Notulen der Vergaderingen zullen dienen. » 

Eindelijk had de Raad het genoegen, een eerste nommer der 
Verhandelingen van het Instituut nog vóór deze Vergadering te 
kunnen uitgeven, en wij moeten de leden die daartoe hebben mede 
gewerkt onzen dank daarvoor toebrengen. 

Naauwelijks telt het Instituut een bestaan van vier maanden, en 
reeds heeft het aangetoond wat vereenigde kracht voor de kunst 
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vermag, en wat deze inrigting kan worden, wanneer, zoo als wij 
hopen, alle de leden het hunne zullen bijdragen , om het gebouw , 
waarvan wij slechts den grondslag gelegd hebben te helpen optrek-
ken , en het te doen strekken tot een waardig gedenkstuk voor de 
kunst van den Ingenieur in Nederland. 

Uit den aard der zaak is de eerste Raad van Destuur niet xolgcns 
het Reglement door de Vergadering zelve gekozen kunnen worden. 
Wij leggen thans ons beheer in den schoot dezer Vergadering neder, 
en zullen nu de gelegenheid openen, om de leden van den Raad 
voor het in te treden lustituuts-jaars volgens art. 2 5 van het Regle-
ment door deze Vergadering te doen kiezen, 't welk volgens het 15 e 

punt van art. 4 0 van het Reglement tot de laatste werkzaamheden 
van de Vergadering van heden behoort. 

Aan den Raad blijft thans alleen over, om de leden te bedanken 
voor het vertrouwen in ons gesteld, en voor de ondersteuning van 
zoo vele zijden ondervonden , waarbij de Raad vooral niet mag na-
laten eene openlijke hulde te bewijzen aan de bijzondere welwillend-
heid, waarmede liet zoo werkzame lid des Bestuurs, dat zich den 
moeijelijken post van Secretaris heeft laten welgevallen, de daaraan 
verbondene werkzaamheden met den hem zoo eigenen ijver heeft 
volvoerd. 

De spreker moet daarbij zijnen bijzonderen dank voegen en tevens 
betuigen, dat hij het zich ten allen tijde tot eene hooge eer zal rekenen 
dat het hem mogt te beurt vallen gedurende het eerste tijdvak van 
het bestaan van het Instituut, bij eene zoo aanzienlijke vereeniging 
van kundige mannen, het voorzitterschap te mogen waarnemen. 
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VERGADERING 

VAN DE LEDEN OPIUGTERS VAN EEN 

M E R L M E i l i m i T ü l T VAN INGENIEURS, 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DEK AKADEMIE TE DELFT, 

OP D1NGSDAG DEN 5 1 AUGUSTUS 1 8 4 7 . 

Ten gevolge der oproeping van de heeren F . W . CONRAD, 
L . J . A. VAN DER KUN en G . SIMONS, dd. 2 5 Julij 1 8 4 7 (zie 
Bijlage N 0 . 1), kwamen er op üingsdag den 51 Augustus 1847 een 
getal van 81 Leden te zamen in het gebouw der Kon. Akademie 
voor Civiele Ingenieurs te Delft. 

De heeren CONHAD en SIMONS (de heer VAN DER KUN uithoofde 
eener zending buitenlands afwezig zijnde) ontvingen de leden in 
een dor zalen van het akademiegebouw, daartoe opzettelijk ingerigt. 

Na plaats genomen te hebben deed de heer CONRAD de vol-
gende aanspraak. 

MIJNE HEEREN ! 
Het is voor ons een belangrijk tijdstip ons hier vereenigd te zien, 

ten einde te beraadslagen over eene inrigting, die sints lang tot 
onze vurigste wenschen behoorde. 

Omringd en gesteund door mannen van kunde en ondervinding, 
die het opregt meenen met de wetenschappen, zijn wij thans ge-
reed , om met eene krachtige hand de grondslagen aan te leggen 
voor eene stichting, die eenmaal, zoo als wij hopen, een waardig 
gedenkstuk kan worden van het tijdvak dat wij beleven. 

l)e bijval die wij hebben mogen ondervinden, toen wij het 
waagden (zie Bijlage N°. 1) de door ons ontworpene beginselen aan 
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ulieden mede te deelen voor een Nederlandsch Instituut van liure-
nieurs, heeft ons de overtuiging gegeven, dat er slechts eene en-
kele vonk is noodig geweest, om het vuur der kunst aan te wak-
keren, en daardoor in Nederland een weldadigen gloed om zich te 
verspreiden. 

Tot eene onderlinge beraadslaging van hetgeen ons nu te doen 
staat, zijn wij hier bijeengekomen. Daartoe diende onze oproeping. 
Wij hebben ons vermeten, M. IK, om zonder eenige missie de 
grondbeginselen aan te geven, die naar onze nieening konden die-
nen, om het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs tot stand te 
brengen. Tot zoo verre strekte de uit eigene beweging op ons ge-
nomen last, waarvan wij den uitslag thans in deze vergadering 
mogen mededeelen. 

180 personen, die het ingenieursvak of de daarmede in verband 
staande wetenschappen beoefenen, hebben zich bij onderteekening 
verklaard onze opgegevene grondslagen aan te nemen. 

Dit getal heeft geheel aan onze verwachtingen voldaan. Het is 
ruim genoeg , om tot de werkelijke oprigting te besluiten en om 
eene heldere toekomst voor hel Instituut te voorzien. 

De verdere regeling der oprigting is het werk van deze verga-
dering. Ten einde dit in eene behoorlijke orde le doen plaats heb-
ben, zal het thans noodzakelijk zijn een tijdelijken President t<> 
benoemen, aan wien de leiding van deze vergadering wordt op-
gedragen; wij zullen ulieden straks voorstellen daartoe te willen 
overgaan, en moge onze alsdan geconstitueerde vergadering, door 
één geest bezield, de grondbeginselen zien geboren worden, waar-
door het nuttige doel, dat wij beoogen, np eene waardige wijze kan 
worden bereikt. 

Welk gedeelte van het vak des Ingenieurs ook ieder onzer be-
oefene, ons doel zij één • de bevordering van onze kunst in den uit-
gestrekts!en zin; en onze vereenigin^ k;m den krachtigsten hefboom 
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worden, waardoor zij in Nederland kan worden opgevoerd tot de 
hoogte, waarop dezelve in het tegenwoordige tijdvak behoort. 

Slaan wij daartoe de handen in één, en dat ieder onzer zich be-
ijvere om den vooruitgang onzer kunst , die deze eeuw zoo bijzon-
der kenmerkt, met al zijn vermogen te bevorderen, en moge het 
Nederlandsch Instituut van Ingenieurs eene magtige poging zijn oiri 
onze edele kunst, die voedster der Industrie, die beschermster van 
den Landbouw, die bondgenoote van den Handel, op haren weg 
van vooruitgang in het gebied der wetenschappen te steunen, en 
daardoor meer en meer te doen dienen tot bevordering der wel-
vaart van ons vaderland. 

Wij stellen thans aan de vergadering voor, om over te gaan tot 
de benoeming van eenen President, aan wien de leiding der ver-
gadering zal worden opgedragen. 

De heer CONRAD daartoe verzocht zijnde, nam deze benoeming 
aan en bedankte, voor deze aan hem gedane eer, met de volgende 
woorden: 

MIJNE H E E R E N ! 

Vereerd met uwe keuze om het voorzitterschap te bekleeden in 
deze vergadering der oprigters van het Nederlandsch Instituut van 
Ingenieurs, verklaar ik deze benoeming aan te nemen en betuig ik 
mijnen bijzonderen dank voor het vertrouwen, dat men wel in mij 
heeft gelieven te stellen. Bij zoo vele mannen van kunde en naam 
als hier vergaderd zijn, gevoel ik mijne zwakheid in eene dubbele 
mate, doch ik reken op uwe hulp en toegevendheid, en moge het-
geen mij aan welsprekendheid mogt ontbreken, aangevuld worden 
door mijnen ijver voor het doel dat wij trachten zullen te bereiken. 
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NOTULEN der vergadering run hel Dfederlundsch 

Instituut van Ingenieurs, gehouden te Drift den 
31 Augustus 1847. 

Voorzitter de heer F. W . CONRAD; 
Tegenwoordig 82 leden, zijnde 
Van de leden Gl , namelijk: J . F. Augier, J W . Bake, J . A. 

Beijerinck, Baron W . Bentinck tot Nijenhuis, J . P . van den 
Berg , N. II. Boerrigter, D. van den Bosch, IL F. G. N. Camp, 
C. P . del Campo genaamd Camp, M. l i . Conrad, F. \ \ \ Conrad, 
C. G. von Dentzsch,B. P . G.van Diggelen, J .DixonSr . , F . Droinet, 
J . H. Docters van Leeuwen, J . II. van Essen, Baart de la Faille, 
H. F. Fijnje, C J. Glavimans, .1. G. van Gendt, C. K. de Geus, 
A. J .Goudriaan, A. Greve, G. C. Hartz, E . S.Heyninex, K.Hooge-
veen, W . Husband, G. N. Itz, G. d e K e t h , C W . RL Klijn, 
P . Kock, J . Kros, E. de Kruyff, J . deKruyff , A. A. T. Ledeboer, 
C. C. A. de Maere, C. Makkers, L. 11. J . J . Mazel, J . van der 
Mey, C. T. van Meurs, R. Musquetier, J . W . L. van Oordt, 
Jh r . J . Ortt van Schonauwen, C. Outshoorn, M. C. J . Piepers, 
A. C. Pierson, Jhr . E. C. B. Bidder van Rappard, A. C. Reuther, 
T. Romein, W . N. Rose, C. Scheller, .1. A. Scholten, W . C. A. 
Staring, C. M. Storm van sGravezande, M. G. Tetar van Elven, 
A. E. Tromp, .1. Waldorp, .1. Warnsinck, E. Wenckebach, .1. E. 
ter Winkel. 

Van de geassocieerde leden 16, te weten: A. Bayly, Dr. S. Bleek-
rode, C. F. Donnadieu, J. Enthoven, K. Enthoven, Baron 
Forstner van Dambenoy, W . J . Kempers, A. van der Leeuw, 
W . L. Overduyn, A. E. Reuther, Baron F. van Scherpenzeel 
Heusch, G. Simons, T. .1. Stieltjes, .1. C. Verheyen van Sonsbeck, 
P . F . C. Vreede. 

Van de buitengewone leden 5, te weten: K. H. van Brederode, 
G. Bruin, W . A. .1. Methorst, W . .1. A.Nieuwenhuisen, If Reijers. 
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o. L)e President de vergadering geopend hebbende, noodigt 

de heer .). W . L. VAN OORDT uit, de timetien van Secretaris 
voor deze vergadering op zich te willen nemen. 

De heer VAN OORDT verklaart zich daartoe bereid en neemt 
plaats naast den Voorzitter. 

b. De President zegt, dat de eerste werkzaamheden moeten be-
staan in het beraadslagen over het grond-reglement, dat ter goed-
keuring aan Z. M. den Koning zal worden aangeboden; dat men 
zich ten dien einde veroorloofd heeft een reglement te ontwer-
pen, hetwelk aan de vergadering zal worden voorgedragen, en 
geeft verder te kennen dat dit reglement ontworpen is , zonder 
dat men wil verstaan daarmede eenigen invloed op de gevoelens 
der vergadering te willen uitoefenen, en alleen met het doel, 
om een eersten grondslag te leveren, waarover de beraadslaging 
7.on kunnen geschieden. 

c. De President verzoekt den Secretaris het hierna volgende 
ontwerp-reglement, hetwelk bevorens aan de leden is uitgereikt, 
voor te lezen, waaraan voldaan wordt. (Zie Bijlage N°. 2.) 

d. Na eene beproeving om het reglement in zijn geheel te be-
discutieercn, hetwelk niet doelmatig bevonden wordt , stelt de 
President voor, om hetzelve artikel voor artikel te behandelen, 
om daardoor de beraadslagingen geregelder te doen voortgaan. 
Uit voorstel door den heer A. E. TROMP en meerdere leden 
ondersteund zijnde, wordt door de vergadering aangenomen. 

e. De beraadslagingen over de verschillende artikelen van het 
ontwerp-reglement worden nu geopend. 

Artikel 1. Wordt aangenomen. 
Artikel 2. Wordt aangenomen, nadat een der leden had voor-

gesteld om achter het woord Ingenieur nog bij te voegen en 
Bouwmeester, welk voorstel als niet ondersteund geen verandering 
in de redactie van dit artikel ten gevolge heeft. 
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Artikel 3 . De heer AUGIER brengt eenige opmerkingen in het 

midden betreffende den zetel van het Instituut en de plaats dei-
te houden vergaderingen. 

De heer DE LA FAILLE wensehte 'sGravenhage als den zetel 
van het Instituut bepaald te zien, de inlichtingen van den Voor-
zitter daarop gegeven, noopten den heer DE LA FAILLE zijn voor-
stel in te trekken. 

Dit artikel wordt vervolgens aangenomen. 
Artikel 4. Wordt aangenomen. 
Artikel 5 . De heer B . DE LA FAILLE wensehte de O E klasse 

of honoraire leden in twee klassen te verdeden, als: honoraire 
leden uit het oogpunt van kunde en ondervinding, en honoraire 
leden van invloed door hunnen hoogen stand of geboorte. 

De Voorzitter ontwikkelt het doel, dat men bij de redactie op 
het oog heeft gehad, waarmede de heer DE LA FAILLE genoegen 
neemt. 

Sommige leden vragen inlichtingen omtrent de bedoeling van 
de woorden «die geregtigd zijn den titel van Ingenieur of Architect 
te voeren.» De Voorzitter verwijst daaromtrent naar het onmid-
dellijk volgende artikel 6 . 

De heer C . ,1. GLAVIMANS vraagt of personen, aan welke di-
ploma's der academie van beeldende kunsten zijn uitgereikt, zullen 
uitgesloten zijn; hij zou niet gaarne zien, dat door het Instituut 
van Ingenieurs de nuttige strekking van andere inrigtingen ver-
minderd werd. 

De heer A . G. PIERSON meende wel te weten, dat noch door 
de academie van beeldende kunsten, noch door de koninklijke 
academie voor burgerlijke ingenieurs diploma's als architect wor-
den uitgereikt. 

De heer J . KROS kan niet instemmen met den beperkten zin, 
door artikel 0 aan het eerste gedeelte van artikel 5 gegeven. Hij 
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wijst terug op de kundige en verdienstelijke mannen, welke de 
wetenschappen niet vreemd, evenwel op verschillende wijzen ge-
vormd zijn. 

De heer G. SIMOXS beantwoordt den heer IVROS, en meent , 
hoewel daartoe niet onmiddellijk geregtigd, de verzekering te 
kunnen geven, dat een plan aanhangig is, om de moeijelijkheid, 
welke door artikel 5 en G van het ontwerp-reglement zou kunnen 
bestaan, op eene allezins voldoende wijze uit den weg te ruimen. 

De heer J . KROS zegt niet voor zich zelve te spreken, maar 
tot nut van het algemeen. 

De heerB. P. G. VAN DIGGELEN wenseht integendeel meer gestrenge 
bepalingen gehandhaafd te zien, en vereenigt zich geheel met de 
redactie van dit artikel. Men kan zich immers aanmelden om, 
ter verkrijging van een diploma, een examen af te leggen. Be-
kwaamheid vreest geen examen, en wil men evenwel belmoren 
tot het Instituut van Ingenieurs, welnu, men vergenoege zich 
met de daarvoor aangewezene klasse. 

DE lieer J . KROS is na het hooren van het gevoelen van den heer 
VAN DIGGELEN, nog meer versterkt in het gevoel van noodzakelijk-
heid van artikel G in verband met artikel 5 in ruimeren zin te stellen; 
kwam het hem vroeger wenschelijk en noodig voor, het is naar zijn 
gevoelen, nu dringend noodzakelijk; hoewel voorstander van weten-
schappen, verlangt hij niet mede te werken, om partijdigheid in de 
wetenschappen te bevorderen. 

De heer J . \ V . BAKE ondersteunt het gevoelen van den heer K R O S , 
hij vraagt of men bij voorbeeld een elève van Técole Polytechnique 
niet zal aannemen, op zijn diploma van gemelde inrigting. 

De hoer G. SIMONS beantwoordt de vraag van den heer BAKE 
ontkennend en vindt daarin niets vreemds; er worden immers geene 
diploma's van vreemde academiën, om daarop bepaalde vakken uit te 
oefenen, als geldend aangenomen of erkend. 
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De aanmerking van een der leden dat Pécole polytechnique geheel 
théorétisch is, wordt dour den heer BAKK beantwoord, door te e r -
kennen dat hij zich vergist had in den naam, hij meende1'écoledes 
Ponts et Chausseés. 

De Voorzitter stelt voor, het gevoelen der vergadering, omtrent 
dit artikel, door stemming te leeren kennen, en meent de bijzon-
dere gevoelens te kunnen bepalen bij de beantwoording van de vraag: 
«zal men al dan niet, aan andere door wettig erkende inrigtingen 
«gevormde personen het regt toekennen, om als leden der l e klasse 
«van het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs te worden aangeno-
men of wel. w 

«Is men voor de redactie van dit artikel zooals hetzelve in het on(-
«werp voorkomt, of verlangt men eenen ruimeren zin in deze be-
«palingen.» 

Na hoofdelijke omvraag wordt de redactie van het artikel, zoo als 
hetzelve in het ontwerp reglement voorkomt, aangenomen met 51 
tegen 3 0 stemmen. 

Artikel ü. Wordt aangenomen als zijnde in verband met art ikel5 
behandeld. 

Artikel 1. De heer C. .). GLAVIMANS vindt in dit artikel eene al 
te sterke navolging van de Engelschen, naar zijn gevoelen zou dit 
artikel kunnen vervallen. 

De voorzitter zegt dat daarin niets verbindend gelegen is, ieder 
is vrij daarvan al dan niet gebruik te maken. 

Dit artikel wordt daarop aangenomen. 
Artikel 8. Wordt aangenomen. 
Artikel 9. Wordt aangenomen. 
A?%tikel 10 . \Yordt aangenomen. 
Artikel 1 1 . De heer B . I \ G . VAN DIGGELEN ontwikkeld zijn 

gevoelen, dat de maand Junij tot het houden eener vergadering, 
waarop bijzondere zaken behandeld worden , en waaraan men daar-

door geneigd zou zijn, eene bijzondere waarde te hechten, hem 
minder geschikt voorkwam 

Nadat nog eenige leden, zonder juiste opgave van tijd daar over 
gesproken hadden, stelt de heer SIMOXS voor, het artikel aan te 
nemen zonder invulling der maand, om later aan ieder lid de gele-
genheid aan te bieden, die maand aan te geven, welke hem daartoe 
het wenschelijkste voorkwam, de meerderheid zal dan beslissen 
waarna de invulling kan plaats hebben. 

Dit voorstel wordt aangenomen. 
De heer «1. DIXON Sr . verlangt meer gelegenheden om aangenomen 

te worden, dan wel eens in het jaar. 
Dij stemming verklaart zich de meerderheid tegen het voorstel 

van den heer DIXON. 
Hierna wordt artikel 11 aangenomen met openlating der maand. 
Artikel 12. Wordt aangenomen. 
Artikel 15. Wordt aangenomen. 
Artikel l i . De heer A. E. TROMP stelt voor, om het slot te ver-

anderen in de vergadering van die maand, die in verband met liet 
bepaalde bij artikel 11 zal gekozen worden. 

Het voorstel van den lieer TROMP wordt aangenomen. 
Op aanmerking van eenige leden der vergadering, dal door dit ar-

tikel de leden van het Instituut, die niet tot het bestuur behooren, 
geen regt hrbben om honoraire leden voor te stellen, geeft de Voor-
zitter in overweging bij de redactie van dit artikel te voegen: 

.<15 leden uit de twee eerste klassen kunnen honoraire leden 
aan den ttaad voorstellen. De Raad moet zoodanig voorstel ook 

«aan de vergadering onderwerpen.» 
Bij stemming vereenigt zich de meerderheid met het voorstel van 

den voorzitter, waarna dit artikel alzoo gewijzigd wordt aangenomen. 
Artikel 1 5 . Wordt, na eenige inlichting van den heer SIMONS aan 

den heer A A. T . L E P E B O E R , aangenomen. 
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Artikel 16. Wordt aangenomen. 
Artikel 1 7 . De heer ft. LOBATTO vraagt of het noodig is, den 

Voorzitter der vergadering voor te schrijven, onder welke termen 
hij een nieuw benoemd lid, voor het eerst eene vergadering bijwo-
nende, zal toespreken. 

De Voorzitter ontvouwt als redenen, waarom het noodig voor-
kwam dit voorschrift in het artikel op te nemen, vooral omdat men 
daardoor het geven van meer of mindere lof aan de leden heeft wil-
len vermijden, waarna dit artikel wordt aangenomen. 

Artikel 18. De heer DE LA FAILLE vraagt voor hoe lang men lid 
blijft , naar zijn gevoelen was het wenschelijk, dat het reglement 
daaromtrent duidelijker was. Indien de bedoeling is, dat men voor 
het lidmaatschap bedanken kan, zoo zou dit in het artikel moeten 
vermeld worden. 

De Voorzitter brengt het voorstel van den lieer DE LA FAILLE in 
omvraag. 

Wordt bepaald liet reglement te wijzigen, mei bijvoeging in arti-
kel 18, dat de leden kunnen bedanken voor hun lidmaatschap. Het 
alzoo gewijzigd artikel wordt aangenomen. 

Artikel 19. De heer DE LA FAILLE vindt de contributie te hoog 
gesteld, en zou die lager wenschen, vele verdienstelijke officieren 
der Genie zijn alleen daardoor teruggehouden, om mede te werken 
tot een doel hetwelk zij toejuichen. 

De heer SIMONS betoogd de noodzakelijkheid om de contributie te 
houden zoo als voorgesteld is. Tegenover eene, ja betrekkelijk 
hooge contributie, staat do verpligtingom verhandelingen en memo-
ricn uit te geven, welke van dien aard zijn, dat daarbij platen ve r -
eischt worden, dit doet de kosten van uitgave aanzienlijk stijgen. Het 
is niet te verwachten, dat de uit te geven verhandelingen, enz., door 
een groot debiet veel zullen bijdragen, om de onkosten te dekken. 

De heer C . M. STORM VAN ' S G R W E Z A N D E ondersteunt het voor-

stel van den heer DE LA FAILLE; ook naar zijn gevoelen is de con-
tributie, vooral voor de jonge officieren, een overwegend bezwaar. 

De heer A. E . REUTHER vermeende dat de later te benoemen 
leden van de eerste klasse niet meer moesten betalen, dan de leden 
van de tweede klasse; de voorregten toch waren oinlrml gelijk. 

De Voorzitter beantwoordt den heer REUTHER en somt de voor-
rekten van een lid der 1° klasse, zoo in liet bestuur als anderzins, op. 

De heer F . VAN SCHERPENZEEL UEVSCM zegt, dat het in ons 
vaderland nog bij velen de gewoonte is, om zoo als men zegt: «de 
kat uit den boom te kijken.» Het kleine voorregt, door dit artikel 
aan de eerste oprigters toegekend, mag ten opzigtc van zich later 
aansluitende wel genoten worden. 

De Voorzitter stelt voor om tol stemming over het behouden der 
voorgestelde of wel het bepalen van eene lager contributie overtegaan. 

De meerderheid is voor het behouden der voorgestelde contri-
butie, en wordt alzoo dit artikel aangenomen. 

Artikel 20. Wordt aangenomen, hoewel sommige leden de be-
taling in twee termijnen verkieslijk achten. 

Artikel 21 . Wordt aangenomen. 
Artikel 22 . Wordt aangenomen. 
Artikel 23 . De voorzitter geeft te kennen, dat men geoordeeld 

heeft sedert hel drukken van hel ontwerp reglement aan dit artikel 
eene geringe wijziging te moeten geven, om namelijk het aantal leden 
van den raad van bestuur op negen en de jaarlijks aftredende leden 
van den raad <>p drie te bepalen, zoodat dit artikel met gezegde wij-
ziging wordt voorgedragen. 

De heer A. E. TROMP verklaart zich tegen het dadelijk verkies-
baar stellen der aftredende leden. 

De heer F. VAN SCHERPENZEEL HEUSGU ondersteunt liet gevoelen 
van den heer TROMP. De voorzitter erkent dat er zoo vee] voor als tegen het dadelijk 



verkiesbaar stellen der leden van het bestuur kan worden aange-
voerd, en brengt het voorstel in omvraag. 

De meerderheid verklaart zich voor de redactie met de bovenver-
melde wijziging en wordt alzoo dit artikel aangenomen. 

Artikel 24 . De voorzitter merkt aan, dat door de uitbreiding van 
het aantal der leden van den raad van bestuur, dit artikel eene wijzi-
ging ondergaat, zoodat in plaats van vijf, minstens zes leden tot de 
eerste klasse moeten behooren. 

De heer A . E . REUTHER verklaart zich voor de onveranderde re-
dactie, om daardoor meer gelijkheid in het aantal leden van de eerste 
en tweede klasse te hebben. 

Het voorstel van den heer REUTUER wordt bij stemming niet ge-
noegzaam ondersteund en dit artikel volgens de gewijzigde redactie 
aangenomen. 

Artikel 25. Wordt aangenomen met weglating van het woord Junij. 
Artikel 20 . Wordt aangenomen met eene kleine wijziging door 

de woorden: de zaken van, weg te laten. 
Artikel 27 . Eenige leden vragen of bij een bestuur van negen 

leden het gestelde aantal van drie leden om besluiten te kunnen 
nemen niet te gering is. 

Op voorstel van den voorzitter wordt de redactie gewijzigd door 
vijf in plaats van drie te stellen; waarna dit artikel wordt aange-
nomen. 

Artikel 28. Wordt aangenomen. 
Artikel 29 . Wordt aangenomen. 
Artikel 50. Wordt aangenomen. 
De voorzitter geeft te kennen dat het 7 C hoofdstuk behoort ge-

opend te worden met het volgende artikel. «De Beschermheer is 
Honorair President in iedere vergadering van den raad of van het 
Instituut, waarbij hij verkiest tegenwoordig te zijn. Dit bijgevoegde 
artikel wordt dus art. 7») 

n i 

Het nieuwe art. 51 wordt zonder eenige discussien bij acclamatie 
angenomen. 

Artikel 51 nu 52. Wordt aangenomen. 
Artikel 52 nu 55. Wordt aangenomen. 
Artikel 55 nu 34. Wordt aangenomen. 
Artikel 54 nu 55. Wordt aangenomen. 
Artikel 55 nu 50. Wordt aangenomen. 
Artikel 50 vereenigd met 57 wordt 57 en wordt aangenomen. 
Artikel 5 8 blijft art. 5 8 . De heer F. VAN SCHERPENZEEL HEUSCH 

stelt voor om de vergaderingen om de drie maanden te bepalen. 
Na eenige inlichtingen van den voorzitter wordt bij stemming 

bepaald overeenkomstig de redactie op eenmaal smaands de verga-
dering van het Instituut te bepalen, met uitzondering van twee 
maanden, welke maanden eenige wijziging kunnen ondergaan door 
de later te bepalen algemeene vergadering. 

De heer C . M . STORM VAN 'SGRAVEZANDE vindt de eerste Dingsdag 
van iedere maand, vooralle leden die in administratiën of commissiën 
zijn, niet gelukkig gekozen. 

Nadat eenige woordenwisseling hierover ontstaan was, wordt op 
voorstel van den voorzitter de tweede Dingsdag van iedere maand 
voor de vergaderingen van het Instituut vastgesteld , met bijvoe-
ging, dat de vergaderingen zullen geopend worden des morgens ten 
11 ure. 

liet artikel aldus gewijzigd wordt aangenomen. 
De laatste bijvoeging van dit artikel is hij art . 4 8 behandeld. 
Artikel 5 9 . De heer A . A . T . LEDEBOER vraagt eenige inlich-

tingen omtrent het niet toelaten van de nieuwe benoemde leden bij 
de voorlezing der notulen. 

De voorzitter ontwikkelt, dat de kieschheid de voorgestelde op-
volging vordert. 

Hierna wordt dit artikel aangenomen 
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Artikel 40 . Wordt aangenomen met openlating der maand. 
Artikel 41 . Wordt aangenomen. 
Artikel 42 . Wordt aangenomen. 
Artikel 43 . Wordt aangenomen. 
Artikel 4 i . De heer DE LA FAILLE acht het wenschelijk dat in dit 

artikel opgenomen werd , dat de aangeboden verhandelingen, me-
moriën enz. binnen eenen bepaalden tijd uitgegeven zouden worden. 

De heeren J . KROS en C . M . STORM VAN 'SGRAVENZANDE vragen 
inlichtingen omtrent de aanneming van de aangeboden stukken. 

De heer N . 11. BOERRIGTER, of de zaken genoemd iti dit artikel 
ook naar luid van het voorgaande artikel zouden kunnen vervreemd 
worden. 

De heer J . W . BAKE vraagt of men met het aanbieden van ver-
handelingen, memoriën enz. ook het regt van drukken en uitgeven 
verloor. 

De voorzitter beantwoordt de gedane vragen en toont het moeije-
lijke aan om eenen bepaalden tijd van uitgave vast te stellen. 

Hierna wordt dit artikel aangenomen volgens de redactie. 
Artikel 4 A . De heer J. E . TER W I N K E L vraagt of men niet eenige 

bedoelinghet woord tcekeningïnhei voorgaande artikel voorkomende, 
in dit artikel weggelaten heeft. Naar zijn gevoelen heeft men tee-
keningen met zeer weinig tekst, terwijl «ie uitvoerigste tekst geen 
teekening vervangen kan, daarom acht hij de bijvoeging van het 
woord teekening noodzakelijk in dit artikel. 

De voorzitter geeft te kennen, dat het de bedoeling is de onmisbare 
teekeningen bij de verhandelingen uit te geven en daar dit uit den 
aard der verhandelingen volgt zoo acht hij de bijvoeging niet nood-
zakelijk. 

Bij stemming het voorstel van den heer TEK W I N K E L geen onder-
steuning vindende, wordt het artikel aangenomen 

Artikel 16. Wordt aangenomen. 

Artikel 47. Wordt aangenomen. 
Artikel 48 . De heer F. VAN SCHERPENZEEL HEUSCH is van ge-

voelen, dat het artikel 4 8 van niet minder gewigt te beschouwen is 
dan het voorgaande, liet geld! hier toch de Grondwet van het Insti-
tuut, waarom de behandeling van het in dit artikel voorkomende 
op eene algemeene vergadering behoorde plaats te hebben. 

De heer A . E . TROMP ondersteunt het gevoelen van den heer 
SCHERPENZEEL en merkt op dat het noodig is, dat de leden vóór 
iedere vergadering bekend gemaakt worden met de zaken die 
men zich voorstelt te behandelen, immers voor zooverre dit ge-
schieden kan; wanneer men met opoffering van kosten en tijd slechts 
nu en dan de vergaderingen kan bijwonen, zoo zal men gaarne 
die vergaderingen kiezen, waarop iets, door een of andere om-
standigheid, belangrijks voor hem behandeld wordt. 

De voorzitter brengt het voorstel in omvraag, liet voorstel wordt 
aangenomen met bijvoeging dat de beslissing zal afhangen van eene 
meerderheid van 2 / 3 der aanwezende leden. 

Het aldus gewijzigd artikel wordt aangenomen en de redactie 
aan den voorzitter opgedragen. 

Eindelijk wordt besloten, dat in het grondreglement zal opgenomen 
worden, dat de werkzaamheden der vergaderingen vooraf aan de le-
den zullen bekend gemaakt worden, hetwelk bij art. 58 is opgenomen. 

Artikel 49 . Wordt aangenomen. 
Artikel 50. Wordt aangenomen. 
f . De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets ter 

uitbreiding of bijvoeging van het reglement aan het oordeel der ver-
gadering voor te dragen heeft. 

De heer B. LOBATTO vraagt of men in het reglement niet van eene 
boekverzameling melding moest maken. Hoogst waarschijnlijk toch 
zal zulk eene boekverzameling bij het Instituut ontstaan. 

De Voorzitter kwam hef minder noodzakelijk voor, om daar 
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over in het reglement te spreken, en stelt voor het door den heer 
LOBATTO aangevoerde in omvraag te brengen. 

Bij stemming is het gevoelen der meerderheid, om van eene boek-
verzameling niet in het reglement te spreken. 

De lieer W . L. OVERDUIJN vraagt of de opgedragene commissiën 
verpligtend zijn. Neemt genoegen met de inlichtingen daaromtrent 
door den Voorzitter gegeven. 

De heer G. C. HARTZ wijst eenige tegenspraak aan tusschen den 
uitnoodigenden br iefen het ontwerp reglement, in het laatste wordt 
geene melding gemaakt van de boekerij en modelverzameling van 
de Koninklijke Akademie der Civiele Ingenieurs. 

De heer SIMONS toont aan, dat hoewel hij vermeent te kunnen 
zeggen, dat het aangevoerde in den uitnoodigenden brief, nog van 
kracht blijft, dit evenwel niet in het reglement kan opgenomen wor-
den; de Koninklijke Akademie der Civiele Ingenieurs en het Instituut 
van Ingenieurs kunnen elkander behulpzaam zijn, maar zijn afzon-
derlijke instellingen; om afzonderlijke instellingen te blijven moet 
men geene verpligtingen ten opzigte van elkander te vervullen heb-
ben, zoo doende zou het bestaan van het eene in zeker opzigt afhan-
kelijk gemaakt worden van het andere, in één woord, men zou in 
verwikkelingen kunnen komen, waartoe alle aanleiding moet verme-
den worden. 

Sommige leden vragen of men met eenigen grond kan verwachten, 
dat door Z. K. II. den Prins van Oranje het protectoraat zal aan-
genomen worden. 

De heer SIMONS geeft hierop eenige inlichtingen. 
Alle de artikelen van het ontwerp reglement, alsnu behandeld 

zijnde, verklaart de President de discussien voor gesloten, en liet 
reglement met de daarin vastgestelde wijzigingen onder nadere goed-
keuring van Z. M. voor gearresteerd, en hij wenscht de vergadering 
geluk met de volbrenging van dezo eerste taak, waardoor dan nu 

de hoeksteen gelegd is voor een gebouw, waarvan men de beste 
verwachting kan hebben. De discussien daarover gevoerd, mag 
men reeds als een bewijs aanmerken, dat de zoo noodige eensgezind-
heid hier niet zal gemist worden. 

fj. De Voorzitter stelt voor als nu over te gaan tot de benoeming 
der leden van den Raad van Bestuur. 

Door eenige leden wordt aangemerkt, dat het welligt beter was 
om vooreerst de leiding van zaken van het Instituut aan eene com-
missie op te dragen, welke commissie zich in de eerste plaats belas-
ten zou, om Z. K. H. den Prins van Oranje het beschermheerschap 
aan te bieden, verder de Koninklijke goedkeuring te verwerven en 
die zaken te regelen welke uit deze eerste vergadering voortvloeijen. 

Op deze aanmerking wordt besloten eene voorloopige commissie 
te benoemen, en deze in staat te stellen, uit de leden van het Insti-
tuut, hunne keuze van leden voorden Raad van Bestuur , meer 
bepaald te kunnen doen. 

Door eenige leden wordt voorgesteld, om tot deze commissie te 
benoemen de heeren F . W . CONRAD , L . J . A. VAN DER KUN en 
G. SIMONS, die de eerste impulsie voor de oprigting van het Insti-
tuut in den rondgaanden brief van 2 4 Mei 1847 hebben gegeven, 
met bijvoeging van den heer VAN OORDT, die zich in deze verga-
dering met de functiën van Secretaris heeft willen belasten. 

Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 
De benoemde commissie schikt zich naar den wensch der verga-

dering met voorbehoud van het regt , om zich zoo vele leden toe te 
voegen, als overeenkomen met het in het gewijzigde art. 2 5 bepaalde 
getal leden van den Raad van Bestuur hetwelk aldus wordt aan-
genomen . 

Nadat de President de vraag voorgesteld had, of ook iemand der 
leden nog eenige voorstellen verlangde te doen, welke konden strek-
ken ten nutte der oprigting van het Instituut, en hierop geene 
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verdere voorstellen waren gevolgd zegt de President de werkzaamhe-
den te zullen eindigen, met dankzegging aan de opgekomene leden 
oprigters van het Instituut voor de moeite die zij wrel hebben ge-
lieven te nemen, om zich uit hunne meestal belangrijke bezigheden 
te verwijderen, ten einde mede te werken om deze nuttige inrigting 
tot stand te brengen. Ik voeg, zegt de President, mijne gelukwen-
schirigen er bij, na het volbragte werk van heden, daar wij ons thans 
mogen verheugen dat het aanvankelijk ontwerp in het aanzijn ge-
roepen is. De koninklijke goedkeuring (dit mogen wij vertrouwen), 
zal zich hierop niet doen wachten; met ulieder krachtige mede-
werking, en onder de bescherming van eenen Vorst van het Ko-
ninklijke Huis, die toont het Ingenieurs-vak hoog te schatten en 
krachtig te willen bevorderen, kan onze vereeniging eene heldere 
toekomst te gemoet gaan. 

De President verklaart de vergadering voor gesloten. 

Na het sluiten der Vergadering verzoekt de heer TROMP nog 
een oogenblik het woord, en zegt dat hij vermeent de tolk te zijn 
van de geheele Vergadering, wanneer hij dank toebrengt aan de 
genen, die het eerste denkbeeld van het Nederl. Instituut van Inge-
nieurs hebben opgevat, die als stichters van deze inrigting moeten 
worden aangemerkt en door hunne leiding het zoo verre hebben 
gebragt, dat daarvan thans reeds een grondreglement tot stand is 
kunnen komen, hetwelk bij acclamatie der aanwezige leden wordt 
toegestemd. 

De Vergadering gaat vervolgens uiteen; ten einde zich later aan 
den Koetswagen weder tc vereenigen tot het houden van een vriend-
schappelijken maaltijd , waaraan 51 leden deelnemen. 

N O T U L E N 

DER 

VERGADERINGEN. 

li. Het K o n i n k l i j k Instituut van Ingenieur» 
»telt zicli niet verantwoordelijk voor de 
bijzondere stellingen en meeiiiiigen, die 
door de verschillende Leden, zoo wel in 
de Vergaderingen, al» in de medege-
deelde stukken, zi jn voorgestaan. 



NOTULEN 

DER 

V E R G A B E R I N G , 
v a n 1 4 M a a r t 1 8 I S . 



YK KG ADERING 
VAN HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAK INGENIEURS, 
(IEIIOROEN IN HET LOKAAL DER AKADEMIE TE DELFT. 

OP DIXGSDAG DEN 14 MAART ISIS. 

Tegenwoordig: He heer F. W . Conrad, President. De beeren 
G Simons, Graat van Limburg S t imm, Baron Forstner van Dam. 
benoy, A. Greve, van Meurs, van Oordt, Storm Buysing, van der 
Kun, leden van den Raad van Bestuur, ende heeren leden J h r . van 
Kamebeek, C. P . del Campo genaamd Camp, Overduyn, J. P. 
van den Berg, H. F . G. N. Camp, Ducelliée Muller, de Bruyn 
Kops, Hoyer, van dor Lely, von Huguenin, Vreede, Verheven van 
Sonsbeck, G. Bruyn, Kempers, P . Schmitz, Hartz, von Delitzsch, 
Donnadieu , Musquetier, Z. Beyers, P . Kipp, W . Smith, Linse, 
Keurenaer, Wenckebach, van Brederode, Lebret, Steuerwald, 
Glavimans, Scheffer, Kommers, Lobatto, Bleekrode, Methorst, 
Kaiser, van der Leeuw, Outshoorn, Mazel, de Iveth, C. K. de 
Geus, A. Vrolik, Baron van Versehuer, Klijn, Warnsinck, Sehade 
van Westrum, J . Dixon S r . , vanMaurik, Husband, de Vries Robbe, 
Bakker Korff, Taunay, Bayly, H. A. Jansen en W A. Scholten 

De President opent cle Vergadering door de volgende aanspraak 
Mijne Heeren! 

Nadat in de maand Mei des voorleden jaars de grondslagen waren 
aangegeven, waarop men meende dat een Instituut van Ingenieurs 
bij ons te lande kon worden gevestigd, had men weldra de voldoe-
ning een meer dan gewonen bijval te ondervinden. 

Hierdoor aangemoedigd werd er in de maand Julij van hetzelfde 
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jaar eene oproeping gedaan, aan de beoefenaren van hel Ingenieurs-
vak en de daaraan verbondene wetenschappen waarna op den 31 
Augustus daaraanvolgende een groot aantal derzelven, uit alle oor-
den des r i jks , te dezer plaatse bijeen kwamen welke verklaarden 
te willen medewerken om het beoogde doel te bereiken. 

Gij zult het u herinneren, M. H. dat de geestdrift voor deze instel-
ling bij die gelegenheid algemeen was, en dat erdusde beste verwach-
tingen voor eene krachtige medewerking konden worden gekoesterd. 

Men vond zich dj tn ook in deze medewerking niet bedrogen Hel 
in de vergadering voorgestelde concept reglement kon reeds dade-
lijk behandeld en aangenomen worden, terwijl er eene commissie 
van bestuur werd ingesteld die zich met de verdere regeling van 
zaken belastte. 

De notulen dier vergadering zullen straks voorgelezen en aan 
uwe goedkeuring onderworpen worden. 

Ingevolge de magtiging door de vergadering verleend aan de 
heeren F. W . Conrad, L. J . A. van der Kun, G. Simonsen 
J . W . L. van Oordt, om zich voor de commissie van bestuur zoo 
vele leden toe te voegen, als overeenkomen met liet gewijzigde art. 
2 3 van het reglement, waarin het aantal leden op negen bepaald is, 
werd deze commissie zamengesleld uil de navolgende personen: 

F. W . CONRAD . . . . President. 
G . SIMONS Vice-President. 
L. J. A. VAN DER KUN Secretaris. 
M. D. Graaf VAN LIMBURG STIRUM . Penningmeester 
BARON FORSTNER VAN DAMBENOY ] 
A . GREVE I 
C . T . VAN MEURS \ LEDEN. 
J . W . L . VAN OORDT I 
D . J . STORM BUYSING } 
Het is deze commissie die het bestuur der zaken van het Instituut 

op zich genomen heeft. 

«> * 

Op Maandag den 6 n September des voorleden jaars zijn de drie 
eerstgenoemde leden dezer commissie ter audientie toegelaten bij 
Z. K. 11. den Prins van Oranje en is aan Hoogstdenzelven het besluit 
der Vergadering medegedeeld , om het Beschermheerschap en ho-
norair presidium van het Instituut aan Z. K. II. aan te bieden. 

De gezegde leden der commissie op eene allezins minzame wijze 
ontvangen zijnde, verklaarde Z. K. II. met deze aanbieding zeer 
vereerd te zijn, en dezelve gaarne, doch voorwaardelijk onder 
goedkeuring van Z. M. den Koning, aan te nemen. 

De commissie van bestuur heeft zich dan ook dadelijk en wel 
terzelfder dage gewend lot Zijne Majesteit, ten einde de verlangde 
goedkeuring te verzoeken, met te kennengeving tevens der voor-
waarden, onder welke onze doorluchtige Beschermheer zich wel 
aan het hoofd wilde stellen van eene onderneming, die geacht kan 
worden in liet naauwste verband te staan met de welvaart van het 
Vaderland. 

Zijne Majesteit de Koning heeft bij besluit van den 4 Februarij 
1848 N°. 81 (zie Bijlage N°. 3) niet alleen met welwillendheid aan 
dit verzoek voldaan, en Hoogstdeszelfs goedkeuring gehecht aan het 
ingediende reglement, maar daarenboven aan deze instelling den ko-
ninklijken tiiel verleend, en daardoor getoond hoezeer Hoogstdezelve 
het nuttige doel, dat wij beoogen, hoogschat en bevorderen wil. 

Het is ons zeer aangenaam daarbij te mogen mededcclen, dat men 
dezehooge gunst verschuldigd is aan Z. K. II. den Prins van Oranje, 
die dan ook nu hel Beschermheerschap en honorair presidium van 
het Instituut finaal heeft gelieven aan te nemen, (zie Bijlage N°. i ) 
en die daardoor aan deze, nu koninklijke, instelling, eenen steun 
verschaft, waardoor ze op eene belangrijke toekomst kan rekenen. 

De commissie van bestuur had zich intusschen beijverd, om de 
nog overgeblevene punten tol regeling Ie brengen. 

Bij eene aan alle de leden oprigters gezondene missive van 11 
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September 1847 is het door de vergadering van 51 Augustus be-
slotene voorgesteld, namelijk: om aan ieder lid de gelegenheid aan 
te bieden om de maand op te geven, welke hem het geschiktste zou 
voorkomen de vergadering te houden, waarin het jaarlijksch verslag 
gegeven, en de algemeene zaken van het Instituut zouden behandeld 
worden, en zich voorts in verband met art. 5 , G en 8 van het regle-
ment te rangschikken in die klasse, waartoe ieder zou behooren. 

Hieraan is algemeen voldaan, en de uitslag daarvan heeft aange-
toond,dat de groote meerderheid zich voor de maand Junij verklaarde, 
ten gevolge waarvan dan ook, die maand tot het bedoelde einde is 
vastgesteld, terwijl de lijst der leden naar aanleiding van de nadere 
opgaven is zamengesteld. 

Nadat Z. E. de Minister van Binnenlandsche zaken bij missive 
van den 10 Februarij II. N°. 135. 5 e . afdeeling aan de commissie 
van bestuur had kennisgegeven van het Koninklijk Besluit van den 
4. dier zelfde maand N°. 81 en het ingediende reglement met de 
daarbij behoorende lijst der leden (zie Bijlage N°. 10) daardoor was 
goedgekeurd; heeft men zich als geconstitueerd kunnen achten, en 
is het reglement in werking gebragt. 

Ten gevolge daarvan zijn ulieden, bij missive van 1 <3 Februarij 11. 
de voornaamste punten medegedeeld, en is aan ieder uwer bij 
missive van den 7 dezer een exemplaar aangeboden van het 
goedgekeurde reglement (zie Bijlage N°. 11), terwijl in voldoening 
aan art. 5 8 van hetzelve aan de leden kennis gegeven is, dat de 
gewone vergadering op heden zou plaatshebben, met opgave der 
punten, welken er zouden worden behandeld. 

Zoo zij dan nu deze eerste vergadering geopend. 
Moge dezelve de aanvang zijn van een nieuw en schitterend tijd-

vak voor onze kunst, en mogen onze werkzaamheden steeds blijven 
strekken tot bereiking van ons groote doel; de bevordering van de 
wetenschap en kunst van den Ingenieur in den uitgestrektsfen zin. 
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De Notulen van de vorige Vergadering van 51 Augustus 1817, 

worden hierna door den Secretaris voorgelezen en door de Ver-
gadering goedgekeurd. 

De President geeft vervolgens te kennen, dat er geene nieuwe 
leden te introduceren zijn, maar dat er evenwel drie personen zich 
hebben aangemeld, om als lid van dit instituut te worden opgeno-
men, die naar aanleiding van art. 11 van het reglement in de Ver-
gadering van Junij moeten worden voorgesteld. 

Bij het instituut zijn de navolgende giften ontvangen. 
a. Een boekwerk door de Gebroeders VAN CLEEF aangeboden, 

ten titel voerende: De la necessilé de Créer desbibliolhêqties Scien-
ti/iques indusirielles. Paris 1848. 

b. Eene verhandeling over de stoom-bemaling en de droogmake-
rijen door G . SIMONS en A. GIIEVE, aangeboden door laatstgenoemde. 

c. Vijf brochures door den heer F. W . CONKAD, zijnde: 
1. Beschrijving van het hulpspoor nabij Delft. 
2. De afdamming en daarstelling van de brug over de pol-

dervaart. 
3. Eene beknopte beschrijving der drie eerste sectiën van 

den Hollandsehen ijzeren spoorweg. 
4. De noodzakelijkheid eener bepaling tot voorloopige in bezit 

stelling bij de Wet op dc onteigening ten algemeenen 
nutte. 

5. Bapport omtrent de onteigeningen van de IV e Sectie van 
den ijzeren spoorweg, zijnde het gedeelte tusschen 'sGra-
venluuje en Rotterdam. 

C>. Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland 
van eene uitwatering in de Noordzee te Scheveningeti. 

d. Door genoemden heer CONKAD zijn nog aangeboden 1 8 geli-
thogranhioerde teekeninuen der voornaamste kunstwerkenvan den t? I c 
llollandsrhen ijzeren spoorweg, en 
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e. Eene oude kaart van den loop der rivieren de Maas, de Waal, 
de Merween de Lek door de provinciën van Gelderland, Hollanden 
Utrecht, niet eigenhandige kantteekeningen van MELCHIOK BOLSTRA. 

Voorts is nog aangeboden : 
f . Eene memorie van W . STAKING en T . J . STIELTJES , over 

de scheepvaart in Salland en Tivenlhe. 
(j. Eene memorie over de spoorwijdte der ijzeren wegen door 

VAN DER KUN, en 
h. Door den heer WENCKEBACH eenen zeer netten hamer voor 

den President. 
Na deze aankondiging van ontvangene giften doet de President 

de navolgende mededeeUngen. 
1°. Wordt voorgelezen eene nota van den heer VAN GEUNS te 

Haarlem over de gevulcaniseerde of gemctalloiseerde veerkrachtige 
gom. (Zie bijlage N°. ü.) 

Monsters gum-elastiek en gevulcaniseerde gom, worden aan de 
Leden ter bezigtiging aangeboden door den President, die er de 
mededeeling bij voegt, dat hij bij den Hollandschen ijzeren spoor-
weg bereids proeven met deze stof heeft genomen , welke reeds 
aanvankelijk aan zijne verwachting voldoen. 

De heer HARTZ biedt ter bezigtiging aan een hraud-eminer en 
een stuk drijfriem hier te lande (bij den heer VAN GEUNS) van 
gutta-pereha vervaardigd. Hot is eene eerste proef die nog voor 
verbetering vatbaar is. Men houdt zich daarmede onledig en zal 
dan nader bij het Instituut over deze vinding terug komen. Men 
kari intusschen nu reeds vermelden, dat de gutta-percha bij soort-
gelijke voorwerpen minder kostbaar dan leder is. 

De heer W . A. SOHOLTEX maakt de opmerking, dat 100 graden 
warmte een maximum is, waaraan de gutta-percha kan weerstaan. 

De heer HARTZ licht dit nader toe en herhaalt, dat nieuwe proe-
ven zullen in het werk gesteld worden, waarbij men ook dit 
nadeel niet zal uit het oog verliezen. 

Door de heeren VROLIK, DE V R I E S HOBBÉ, S M I T H , HARTZ, 
VAN M E U R S , SCUOLTEN, HUSBAND , CAMP genaamd DEL CAMPO, 
WENCKEBACH en den President wordt de toepassing van de gutta 
percha als drijfriem voor werktuigen, nader toegelicht en bediscu-
tieerd. De gevoelens dezer heeren zijn eenigzins uiteenloopende, 
evenwel schijnt men het daarover eens te zijn, dat de riemen van 
gutta-percha niet wel bestand zijn, wanneer de riemen kruisselings 
loopen en niet in loodregte rigting worden getrokken. 

De heeren HARTZ en VROLIK nemen op zich, om van hunne be-
vindingen omtrent deze stof een nader verslag aan het Instituut 
te doen. 

2°. Als tweede mededeeling wordt door den President ter be-
zigtiging aan de leden aangeboden eene proef van kunst hardsteen , 
vervaardigd door den patenthouder FREDERICK HANDSOME, te 
Ipswich. 

Het Engelsche prospectus, dat daarbij is overgelegd, wordt aan 
de leden medegedeeld. (Zie Bijlage N°. G.) 

Er hebben eenige wetenschappelijke discussiën plaats, over de 
mindere of meerdere waarde van dezen kunststeen, waaraan wordt 
deel genomen door de heeren SCHOLTEN, den President, de heeren 
OuTSIIOORN, VAN VERSCHUER, VAN MEURS, H A R T Z , BLEEKRODE 
en SIMONS ; over het algemeen betwijfelt men de duurzaamheid van 
dit materiaal en kan men daarom te minder een bepaald oor-
deel over hetzelve voeren , omdat er geen prijs-opgave bij ge-
voegd is. 

De heer DONNADIEU, belast zich met het doen van eene rhe-



42 

misehe analyse van dit kunst-product en zal een nader verslag des-
wege aan het Instituut mededeelen. Door den President wordt nog 
vernield dat deze kunststeen bij het Engelsche Instituut van In-
genieurs onlangs mede is behandeld. 

De chemische proportiën der bestanddeelen, zijn bevonden gelijk 
te zijn , aan hetgeen de natuur zelve voortbrengt; en de prijs zegt 
men zoodanig te zijn, dat de toepassing van dezen kunststeen al-
gemeen zou kunnen worden. 

Er wordt voorts gezegd bewezen te zijn: 
Dat ze onoplosbaar is in kokend water; volkomen bestand tegen 

de werking van minerale zuren (mineral acids); geheel bestand 
tegen do vorst en hare sterkte door genomene proeven, voldoende 
is bewezen. 

5°. Als derde mededeeling, wordt door den Presidenteenen 
brief , van den minister van koloniën voorgelezen. (Zie Bijlage 
N°. 7.) 

De heer GLAVIMANS , zegt met sommige der genoemde houtsoor-
ten vele proeven te hebben genomen, waarvan de uitkomsten in 
eene volgende Vergadering van het Instituut door ZEd. zullen 
worden medegedeeld. 

De heer SCHEFFER deelt eenige aanmerkingen omtrent de ge-
noemde houtsoorten mede, en merkt op, dat sommige slechts hees-
ters zijn, die geen constructiehout opleveren. 

De heer HARTZ geeft te kennen, dat aan de constructie winkel 
te Delft, eene verzameling monsters van deze houtsoorten aanwezig 
is, en ook verschillende proeven omtrent duurzaamheid en sterkte 
zijn genomen. 

DE heer HARTZ is bereid deze monsters in de volgende Vergade-
ring ter bezigiiging van liet Instituut aan te biede» 
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Ook ZEd., zoowel als de heer SCHEFFER, nemen op zich, om 
hunne bevindingen in de eerstvolgende Vergadering mede te deelen. 

Door den President wordt te kennen gegeven dat naar aanleiding 
van het bepaalde bij art. 4 5 van het reglement, jaarlijks een of 
meer bundels van ingediende verhandelingen, memoriën en mede-
deelingen gedrukt en kosteloos door de zorgen van den Raad aan de 
leden zullen worden rondgedeeld, zoodra de Raad zich daartoe zal 
in staat gesteld zien, door eene ruime ontvangst van zoodanige 
stukken. Alle leden zoowel die ter Vergadering aanwezig als de 
afwezige worden beleefdelijk verzocht, elk in zijnen werkkring, de 
vruchten zijner bevindingen en overpeinzingen op papier te stellen 
en aan den Raad over te zenden, opdat de jaarboeken van ons 
Instituut eener instelling waardig worden, die reeds zoo vele man-
nen van kunde en ervaring onder hare leden telt. 

Buitendien wordt voorgesteld om van tijd tot tijd, uitsluitend 
voor de leden van het Instituut in druk uit te geven, eene ver-
zameling van uittreksels of als het ware eene bloemlezing uit de 
verschillende vreemde tijdschriften en maandwerken, die geacht 
kunnen worden onderwerpen te behandelen of vindingen mede te 
deelen, waarvan eene spoedige kennisneming voor den Ingenieur 
belangrijk is. 

Na eene korte woordenwisseling, waaraan de heeren VERSCHUER , 
HARTZ , de President , de heeren SIMONS, BLEEKRODE en de Secre-
taris deel nemen, wordt dit voorstel bij acclamatie aangenomen. 

Door den President wordt aan de leden de opmerking mede-
gedeeld, dat aangezien het eerste jaar van het bestaan des lnstituuts, 
door onvermijdelijke formaliteiten grootendeels voor de gewone 
werkzaamheden dezer instelling is verloren gegaan, de Raad van 
oordeel is, dat de eerste vooruitbetaling der jaariijksche contributie 
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tot den 1 Julij e. k kan worden uitgesteld. De uitgaven gedu-
rende de weinige maanden van het eerste jaar kunnen inmiddels 
uit de bijdragen voor het diploma bestreden worden. 

Dit voorstel geeft tot geene opmerking aanleiding en is alzoo 
aangenomen. 

Door den President wordt vervolgens kennis gegeven dat de 
heeren leden FEITH , VON DENTZSCH en STEUEUWALD die zich tot 
het doen van buitenlandsche reizen voorbereiden, op verzoek van 
den raad welwillend de taak op zich hebben gelieven te nemen, 
om het Instituut van Ingenieurs ook in het buitenland indachtig 
te zijn, en om van daar, voor zoo veel hunne werkzaamheden het 
zullen toelaten, mededeelingen te doen geworden, welke wij met 
belangstelling te gemoet zien en waarvoor wij hen bij voorraad 
onze dankbetuigingen aanbieden. 

Op voorstel van den Penningmeester , worden de kosten der 
diploma's, die nader zullen worden uitgereikt, door de aanwezige 
leden uitbetaald. 

En geene verdere voorstellen meer gedaan zijnde, wordt de 
Vergadering gesloten. 

NOTULEN 

1>ER 

VERGADERIWC 
v a n 1 1 A p r i l 1 8 4 8 . 



VERGADERING 

VAN HET 

(IKHOUDEN IN HET LOKAAL DEH AKADEMIE TE DELFT, 

OP DINGSDAG DEN 11 APHIL 1 8 1 8 . 

Tegenwoordig: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, 
President Honorair. 

De heer F. W. Conrad, President. De heeren G. Simons, 
Baron Forstner van Dambenoy, A. Greve, Storm Buysing, en 
van der Kun, leden van den Raad van Bestuur, en de heeren leden: 

M. G. Beijerinck, Jhr . van Karnebeek, Bleekrode, J . Dixon 
S r . , Scheffer, J . P. van den Berg, W . N. Rose, C. J . Glavimans, 
H. Camp, J . Schneitter, Ledeboer, Kempers, Vreede, Verheijen 
van Sonsbeek, Lebret, W. Smith, Overduijn, Donnadieu, Kipp, 
van der Leeuw, Outshoorn, Piepers, Mazel, G. Bruin, van Brede-
rode, Bakker-Kor ff, W . Methorst, Hartz. 

Z. K. H. opent de vergadering. De Secretaris leest de notulen 
der vergadering van 14 Maart 1 8 i 8 , welke worden goedgekeurd. 

De heer F . W . CONRAD, geeft te kennen dat bij het Instituut de 
navolgende giften zijn ontvangen : 

1°. Van den heer FORSTNER VAN DAMBENOY: twee teekeningen 
betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen f 

enz. , voorgesteld door Jhr . .1 G W MERKES VAN GENOT, en een 
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verslag deswege aan den Minister van Oorlog uitgebragf, dooi 
W . A . FROGER, L E . luitenant der genie. 

Van den heer DE LEEUW, civiel Ingenieur te Haarlem, eene 
kaart van de Anna-Paulowna-Polder in Noord-Holland. 

3°. Van den heer K E M P E R S , leeraar aan de Kon. Academie le 
Delft, oen boekwerk in twee deelen, zijnde: voorlezingen over de 
artillerie, door A. W . DE BRUIN, kapitein der artillerie, 1 8 5 5 . 

4 ° . Van den heer F . DROINET, civiel Ingenieur te Leiden, drie 
brochures zijnde: 

a. Notice biographique sur ANTOINE LIPKENS. 
I). e. Twee brieven aan de inwoonders van Leiden over het draag-

bare gaz. 
r>°. Van den heer VAN LIMBURG STIRUM, Kapitein Ingenieur, die 

verhinderd is de Vergadering hij (e wonen is een brief ontvangen 
v " r ' 

waarbij wordt te kennen gegeven dat de vroeger toegezegde tceke-
ningen, nog niet geheel in gereedheid zijn gebragt en in eene vol-
gende Vergadering zullen worden aangeboden. 

6 ° . Van den heer F. W . CONRAD is ontvangen 
a. Twee verzamelingen van eigenhandige brieven van verschil-

lende waterbouwkundigen en geleerden; van .1. Noppen, C. Clotter-
booke, Melchior Bolstra, D. Klinkenberg, Lulofs, Engelman, f>. R. 
T. Kraijenhoff, A. Blanken Jz . , Aenae, A. P. Twent, van Beek 
Calkoen, 0 . Brunings «Ir,, A. F. Goudriaan, C. Brunings, Wil!. 
Beijerinck, F. W . Conrad S e n r . , M. vanMarum,C. L. Brunings, 
J . Blanken Jz . , Wiebeking, Woltman, Eytelwein, Langsdorf, 
Beekman, Büsch,Back,Kröuke, Le Plat, Peyman en van Swinden. 

b. Het rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering 
ie Katwijk aan Zee, gedaan in 1 8 0 2 door F . W . CONRAD, A. BLANKEN 
J z . e n S . KROS. 

e. Traité des moyens de rendre les rivières naviguables, Paris 
1 0 9 3 . 
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Zijnde volgens den heer CONRAD een uittreksel uit een werkje, dat 

in 1089 te Home werd uitgegeven door zekeren CORNELIS M E I J E R , een 
Nederlander, die de verhandelingen van SIMON STEVIN van 1018 en 
van HENDRIK STEVIN van 1607 nader heeft uitgewerkt, onder den 
titel van «L'arte di restituir a Ftoma la tralasciata navigaiione de sue 
Tevere,»waarin men eene beschrijving vindt der eerste schutsluizen, 

onder den naam van Ecluses ou Soutiens. BÉLIDOR heeft in zijne ar-
chitekture hijdraulique, Tom. IV, pag. 530 e. v. hiervan gebruik 
gemaakt, zonder den oorspronkelijken schrijver te vermelden. 

d. Twee zeer uitvoerige teckeningen van eenen achtkanten schep-
rad-molen, met eene lijst, bevattende de benaming van al de verschil-
lende deelen, waaruit zoodanige molen is te zamengesteld, en 

e. Een verslag omtrent den ijzeren spoorweg van Amsterdam 
naar Rotterdam, uitgebragt in de Algemcenc Vergadering van 
April 18 IS, met de balance en eene nota ter toelichting van dezelve. 

De Voorzitter CONRAD geeft vervolgens te kennen, dat de Raad van 
Bestuur zich heeft gewend tot de departementen van algemeen be-
s tuur , en tot verschillende genootschappen, zoo wel hier te lande 
als in Engeland, om de nieuwe instelling aan eene welwillende on-
dersteuning aan te bevelen. Velerzijds zijn daarop de vereerendste 
toezeggingen ontvangen. Maar bijzonder heeft zich het Institution of 
civil Engineers te Londen onderscheiden door de toezending van 
onderstaanden brief: 

Londen o April 1818. 
Ik heb de eer de ontvangst te berigten van de uwe van den 18 

Maart 11., en ik ben gelast door den President en Raad van het Inst. 
van civ. Ingen*. van Engeland, aan welken uwen brief is voorgelegd 
hunne opregte gelukwenschingen aan te bieden, bij de oprigting van 
eene zoo nuttige societeit als die van de Ingenieurs van Holland, en 
de gelukkige keuze van haren President, die zoo zeer geschikt is door 

* 
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zijne talenten en zijne positie, om de belangen der societeit bevorder-
lijk te zijn. 

Het zal dit Instituut ten allen tijde een genoegen zijn, mede te 
werken met het uwe, tot bevordering der wetenschappen, en tot ver-
meerdering van onderlinge goede dienst bewijzen en gevoelens, die 
zoo noodzakelijk zijn voor ons wederzijdsche voordeel. 

De Raad onderstelt dat uwe Yereoniging zich eene boekerij zal 
vormen, en heeft als eene dadelijke bijdrage daartoe, gelast, aan n 
te zenden: de deelen der verhandelingen (Transactious), alsmede de 
aanteekeningen der werkzaamheden (Miuutes of Proceedings) van 
het Instituut, die lot heden zijn uitgegeven, terwijl men daarmede zal 
voortgaan, naarmate dczelven worden uitgegeven, wanneer gij de 
wijze wilt opgeven, om ze u te doen toekomen. 

Met de beste wenschen voor de welvaart en gelukking uwer so-
cieteit en de uwe in het bijzonder, 

Heb ik de eer te zijn, 
Vwe zeer gehoorzamen dienaar, 

CuAHLKS MAMIIY , 
Secretaris. 

Aan den heer C O M M D , 
President tan het Koninhf'jk 

Instituut van Ingenieurs. 

De Voorzitter geeft, na de voorlezing van voormelden brief, aan de 
vergadering te kennen, dat eene eerste proef van verzamelde arti-
kelen uit vreemde tijdschriften ten dienste der leden van het Insti-
tuut ter perse ligt, en binnen weinige dagen zal worden rond-
gedeeld. 

Ook voor het uit te geven tijdschrift of de verzameling van inge-
diende verhandelingen, bedoeld bij artikel 45 van het reglement, 
liggen eenige stukken in gereedheid. De heeren leden worden 
nogmaals dringend uitgenoodigd ó^vloc bijdragen te leveren. 

51 
Als nu overgaande tot de mcdedeelingen, wordt gelezeu: 
1 . Eene nota van den heer VHOLIK, omtrent het gebruik van 

de gutta-percha (zie de Hylage N°. 8.) 

2 . De heerllAUTZ geeft te kennen, dat de door ZEd. toegezegde 
luededeeüng omtrent dit zelfde onderwerp nog niet gereed is, en 
later zal volgen. 

7>. De heer K I P P deelt eenige door ZEd. genomene proeven 
mede, om papier en karton, door toepassing van de gutta-percha, in 
zwavelkoolstof opgelost, voor water ondoordringbaar te maken. 

Eenige monsters alzoo toebereid papier worden aan de vergadering 
vertoond. De heer K I P P zal nader eene nota omtrent dit onderwerp 
geven. 

4. Aan de vergadering worden vervolgens ter bezigtiging aan-
geboden eenige door den heer VAN GEUNS te Haarlem toegezondene 
modellen, waarbij van de gemetalliseerde veerkrachtige gom eene 
zeer eenvoudige en vernuftige toepassing is gemaakt voor het van 
zelf toeslaan van deuren, en het water en winddigt maken van 
schuiframen. 

De heer llose geeft den wensch te kennen, dat door eene niet 
moeijelijke wijziging, deze vinding ook op het togtvrij maken van 
oude ramen moge toegepast worden. 

De Voorzitter beschouwt zulks als zeer wenschelijk , ook omdat 
het gewoonlijk de oude ramen zijn, die het meeste togten. 

De heer Dixon vermeent, dat voor het toehalen der deuren het 
beter ware twee trekbanden van gemetalloïseerde veerkrachtige gom 
aan te brengen, ten einde bij krom of scheef trekken der deuren 
eene betere sluiting te bevorderen. 

Do aangebodene modellen worden vervolgens door alle de leden 



met aandacht aanschouwd en deze nieuwe toepassing der veerkrach-
tige gom schijnt de algemeene goedkeuring der vergadering weg te 
«Imgeii. 

De lieer DONNADIEÏ' lee^t daarna eene nota voor over de door 
ZEd. genomenc proeven , betrekkelijk den kunststeen van HAND-
SOME , welke nota in de verhandelingen des lnstitunts kan worden 
opgenomen en daarom hier niet nader wordt vermeld. 

Aangezien de heer DONNADIEI; deze kunststeen hoofdzakelijk met 
den hier te lande meest gebruikelijken hardsteen van Eseaussine 
heeft vergeleken, wordt ZEd. door den Voorzitter uitgenoodigd 
ook eene vergelijkende beproeving te willen in het werk stellen 
met de zachtere steensoorten, welke veelmaleu in onze bouwwer-
ken worden gebruikt en voornamelijk met den lientheimer en den 
Breeiner steen. 

De heer DONNADIEÜ neemt zeer welwillend op zich aan deze uit-
noodiging te voldoen, zoodra daartoe de gevorderde tijdsruimte zal 
kunnen gevonden worden. 

t>. Door den Voorzitter wordt ter bezigtiging aangeboden eene 
verzameling monsters van West-Indisch hout, welke daartoe door 
den heer HARTZ, volgens vroegere toezegging, is medegebragt, en 
waarbij eene gedetailleerde lijst dezer zeer verschillende houtsoorten 
is gevoegd. 

7. Namens den heer VAN MKURS, die wegens ongesteldheid af-
wezig is , worden tabellen van genomcrie proeven met West-Indisch 
hout medegedeeld. 

K. 0. De heer GLAVIMANS eu vervolgens de heer SCHEFFER , 
deelcn ïwee zeer belangrijke memorieu mede omtrent het West-

Indiseh hout, welke onder dankbetuiging, voor de verhandelingen 
van het Instituut worden aangenomen. 

De monsters West-Indisch hout, welke bij de evengemelde me-
inorien zijn overgelegd, zullen bij de archieven van het Instituut 
worden gedeponeerd. 

10. De Voorzitter leest eene nota omtrent de beweegbare brug-
gen van den Hollaudschen spoorweg en bijzonderlijk omtrent de 
kraanbruggen. 

Deze nota kan bij de verhandelingen van het Instituut worden 
opgenomen. 

Een model van eene kraanbrug, dat ter bezigtiging is aange-
boden , wordt inet belangstelling door de leden bezigtigd en geeft 
aanleiding tot eenige wetenschappelijke discussien, waaraan vele 
leden deel nemen. 

11. Daarna leest de Voorzitter eene nota over het afzagen van 
palen onder water. De eenvoudigheid van den toestel, die daartoe 
wordt gebezigd, trekt de algemeene aandacht. 

(Jok deze nota kan bij de verhandelingen van het Instituut wor-
den opgenomen. 

12. Eindelijk worden door den Voorzitter overgelegd twee ta-
bellen van gedane waarnemingen bij de bemaling der polders Cool, 
Sehoonderloo en Beukelsdijk, door de stoommachine van de Hol-
landsehe ijzeren spoorweg-maatschappij aan het station Rotterdam, 
van 10 Julij tot 18 December 1847. 

De Voorzitter geeft aan de vergadering te kennen, dat het mede-
lid, de heer C. V. E. VAN RIJNEVELD, bij zijn vertrek naar Oost-
Indië, zich even als zijne reisgenooten bereid verklaard h*eft der 
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instelling van liet Instituut indachtig te blijven en bij voorkomende 
gelegenheid mededeelingen over te zenden. 

Hierna neemt de honorair President het woord, om in de eerste 
{»laats als een geschenk aan het Instituut aan te bieden het werk 
van CHARLES HOLTZAPFFEL, ten titel voerende: «Turning aml rnc-
*chanical Manipulution, intended as a ivork of generul reference 
«and pratical Instruction on the lathe, and the various mechanieal 
«pursuits füllowed bij amateurs. London 1810.® Vol. 1 and li. 

De honorair President sluit vervolgens de vergadering door eene 
korte toespraak. Z .K . I I . bedankt daarbij de leden van het Instituut 
voor het aangebodene Beschermheerschap en het honorair Presi-
dium. Z. K. II. wenscht zijne onvermoeide medewerking bij de 
pogingen van alle leden te voegen, tot bevordering van den bloei 
eener instelling, die niet weinig kan toebrengen tot het algemeen 
welzijn en den roem van het vaderland, tot ontwikkeling van de 
industrie, Nederland, wat men er ook van zeggen moge, was van 
alle tijden aan het hoofd der wetenschap. Moge het in de oude 
voetstappen voortgaan, en de belangrijke werkzaamheden van zoo 
veel kundige en ervaren mannen, als het Instituut reeds onder zijne 
leden mag tellen , tot het bereiken van dat edele doel krachtdadig 
bijdragen. 

Z. K. II. neemt gaarne deze gelegenheid te baat, om zich aan de 
medewerking en vriendschap van al de leden van het Instituut aait 
te bevelen. 

De vergadering is gesloten 

oo 

NOTULEN 

DER 

V E R G A D E R I N G 
v a n tl W e l 1 8 4 1 8 . 
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VERGADERING 
VAN HET 

m m m i x s t i t ü ü t v a x m m m < 
r.KHOL'DEN IN HET LOKAAL DEIL KONINKLIJKE AKADEMIK TE DKLK'I . 

OP DINGSDRG DEN 9 MEI 1 8 1 8 -

Tegenwoordig : de heeren F. \V. Conrad, Voorzitter, de heeren 
G. Siinons, van Limburg St irum, Forstner van Dambenoy, van 
Oordt, Storm Buysing en van der Kun, leden van den Raad , 

en de heeren leden: Rose, Piepers, C. Roest, van der Leeuw. 
Kempers, van den Berg, Musquetier, G. Bruyn, J. Dixon, John 
Dixon, Bleekrode, A. M. C. Roest, Schneitter, Hoyer, H. F. G. N. 
Camp, van der Lely, Donnadieu, Overduijn en N. II. Boerrigter. 

De notulen der vergadering van 11 April worden voorgelezen en 
goedgekeurd, nadat eene aanmerking van den heer BLEEKRODE 
door den Secretaris is toegelicht. 

De Voorzitter deelt aan de vergadering mede dat bij liet Instituut 
de navolgende giften zijn ontvangen: 
1°. Van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. 

a. Cours de Construction à l'usage de l'Institut des Ingénieurs 
des voies de communication à St. Pétersbourg. 1 d. fol. t827. 

b. Précis du cours de minéralogie enseigné à l'Institut des 
Ingénieurs des voies de communication l\ St. Pétersbourg 
1 d. fol. 1828. 

c. Précis du cours d'Astronomie. Uts. 1 d. fol. 1828. 
*/. Précis du cours de mécanique appliquée. I Tts. 1 d. fol. 1828. 
e. Cours de physique. Uts. 1 d. fol. 1828. 
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F. DESTREM, Traité de mécauique. 1 d. 1° . 1 8 2 0 . 
G. J . BLANKEN JZ., Memorie van geschiedkundige aanteekeuin 

gen over de vroegere binnendijksche water-ontlastingen, enz. 
1831. 

h. Idem, eerste vervolg. 1835. 
t. Idem, Bijdragen over de boven- en beneden-rivieren. 1838. 
A*, /(/cm, Verhandeling over algemcene rivier- en waterstaat-

kundige ontwerpen. 1830. 
/. Instructie voor de officieren der militaire verkennings-brigade, 

belast met het doen van waarnemingen met den barometer. 
1825. 

in. BAZAINE, Traité elementaire du calcul différentiel. 2 d. 1825. 
n. Idem, Démonstration du principe des vitesses virtuelles. 1832. 
o. Idem, Introduction à l'étude de la statique synthétique. 1850. 
Y. P O T I E R , Traité de géométrie descriptive. 1817. 
y. Idem, Application de la géométrie descriptive. 1817. 
r . QUATHEMÊHE DE QUINCY, Histoire de la vie et des ouvrages 

des plus célèbres architectes. 2 d. 1830. 
s. Annales te travaux publies de Belgique. 5 v. 1843 à 1817. 
T. COLLOT D'ESCURY, Hollands roem in kunsten en wetenschap" 

pen. 10 d. 2« druk. 1825. 1811. 

2 ° . Van den heer VAN CLEEF : 
«. Proeve van eenen cursus over de waterbouwkunde, door 

F . BAUD. 1 8 5 0 . 2 d . e n a t l . 
b. Handboek der waterbouwkunde, of beschrijving der voor-

naamste kanalen in Nederland, door W . C . BRADE. 1 d. en 
alk 1 8 « . 

f Proeve over het eiken hout bij den bouw der schepen in ge-
bruik, naar het Deensch van D. II. FUNGII , door H. G. JAN-
SEN, onder-eonstrueteur der Marine te Rotterdam , 1 d. 18-12 

d. Brandig hout zuurijzer, of middel tegen het vervuren van 
hout, naar het Fransch van BOUCIIEIUE, door II. \ Y . SCHOK-
KER, onder-constructeur der Marine. 1 d. 1812. 

e. Dictionnaire historique et raisonné français-hollandais, de ma • 
rine et de l'art militaire, par E. Gocvic et II. G. JANSEN, 
Ingénieurs de la Marine. I d. 1811. 

f . Dictionnaire des ails et manufactures publié, par M. C. L.V 
BOULAYE. 2 d . 1 8 1 7 . 

5°. Van den heer W . STAKING: 
a. Verslag over den toestand der Berkel en ontwerp tot ver-

betering van die rivier. Met 3 kaarten. 1815. 
b. Verslag van den toestand der rivieren en afwateringen in het 

Zutphensche en ontwerpen tot verbetering van dien toestand, 
met eeue kaart in vier bladen. 1817. 

<K Van de heeren M. II. CONRAD en II. F . V u x w : 
Advies uitgebragt door de boeren 11. F . F U N J E en M. II. 
CONRAD, Ingenieurs van den waterstaat, over verschillende 
ontwer[>en van waterleiding, om de stad Amsterdam van 
versch drinkwater te voorzien. 1 d. 1841. 

5°. V a n d e n h e e r M . i l CONRAD: 
't Hoogheemraedschap van Delllant in zijn geheel — en in 
vijf en twiutich stucken naukeuriger in kaert gebracht, door 
KRUIKIUS. A°. 1 7 1 2 . In 2 0 bladen. 

6°. Van do heeren J . G . VAN GENDT, Ingenieur van den waterstaat 
en J . WARNSINCK , Architect: 

Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie, aan-
gaande do verbeteringen, welke in den laatsten tijd in Enge-
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land en Schotland, betrekkelijk den gevangenisbuuw, zijn in-
gevoerd. Manusc. 

7". Van den tijdelijken Minister van Binnenlandsche Zaken is 
ontvangen de navolgende brief: 

11-. 'sGravenhage, den 5 J/W 
o* Afdeeling A. 

Bij gelegenheid van het , onder geleide van UwelEdelGestrenge* 
missive van den 11 Maart 11., aan mijnen ambts-voorganger over-
gelegde exemplaar van het door Zijner Majesteit bekrachtigde re-
glement, voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, is door 
UwelEdelGestrenge de wensch geuit, om ten behoeve dezer in-
stelling zoodanige bij mijn Departement voorhandene boekwerken, 
memorien, kaarten, enz., te ontvangen, als tot bevordering van 
het nuttige doel van het Instituut kunnen strekken. 

Het zal mij steeds aangenaam zijn de loffelijke pogingen van het 
Instituut te ondersteunen in de vervulling van deszelfs gewigtige 
taak, om tot de uitbreiding der wetenschappelijke kennis van den 
Ingenieur mede te werken, en als aanvankelijk blijk mijner belang-
stelling in den schoenen werkkring der instelling, aan welker hoofd 
UwelEdelGestrenge zijt geplaatst, heb ik de eer hiernevens te voe-
gen de bij mijn Departement beschikbare exemplaren van de na te 
melden boeken en kaarten, te weten: 

a. Cursus over de waterbouwkunde, door den Ingenieur B A U D , 
in 2 deelen, met de daarbij behoorende teekeningen. 

Verhandeling over de algemeene rivier- en ivaterbouwkundige 
ontwerpen, door den Inspecteur-Generaal BLANKEN. 

Verhandeling over de waterweeg- en waterloopkuride, toegepast 
op de rivieren, met daarbij behoorende tabel, door den Hoofd-
ingenieur DE GEUS. 

Rapport wegen.s het onderzoek omtrent hel gebruik ran sommige 
in Duitschland voorhandene steensoorten, door den Ihwfd-lnge-
nieur GOUDRIAAN. 

Memorie over de verdeeling der wal eren ran den hoven-Rijn , 
door den Hoofd-Ingenieur FEKRAND. 

Memorie over de spoorwijdte der ijzeren wegen, door den l'nnie-
renden Hoofd-Ingenieur VAN DEH KUN. 

Analgse descriptive, historiipie et raisonnee des monumens de 
l antiquite, des ririères et canaux navigables, in 5 deelen met 
daarbij behoorende atlas, door VON WIEBEKINI ; . 

Van dem Wissemwiirdigsten und nutzlichtstcn der Wasser-bau-
kunde, in 3 deelen met als voren, door VON WIEBEKING. 

De tot hiertoe uitgekomene deelen van de Descriptions des 
expositions industrielles et artistiqiies en France de puis leur 
origine, door DE MOLÉÜN. 

b. Van afgedrukte bladen van de kaart der hoofd-rivieren en van 
de kaart der Zeeuwsche stroomen. 

Ik verzoek UwelEdelGestrenge mij de ontvangst te willen berig-
ten van de opgenoemde boeken en kaarten, welke mijn Departement 
zich tot een genoegen zal maken door meerderen te doen volgen» 
naarmate zich daartoe de gelegenheid zal voordoen. 

De tijdelijke Minister van Binnen-
Aan den Raad van Restaur landsche Zaken, 

van het Kon. Instituut L. C. LUZAC. 
ran Ingen\, te Del f f . 

Van den heer J. A. SCHOLTEN l ik.Zn. : 
a. Beschouwing van de Schie in derzelver betrekking als boezem 

voor de ontlasting van de polderlanden, door J . A .SCHULTKN. 
b. Algemeen verslag van de doorbraak irt de droogmakerij van 

Bleiswijk en Hilligersberp:, voorgevallen den December 
1833, door denzetven. 
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c. Beschrijving van een verbeterd scheprad watermolen, bene-

vens ontwikkeling van een plan voor molens mot ijzeren 
raderwerken, door denzelven. 

d. Proeve ter beantwoording der 75* vraag van het Bataafsehe 
genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotter-
<lam, luidende: «welke middelen zijn er bij den tegenwoor-
digen staat onzer rivieren in het werk te stellen, om zoo veel 
schadelijke overstroomingen voor te komen of ten minste zoo 
veel mogelijk te beteugelen, als om de bevaarbaarheid der 
verschillende riviertakken te behouden en te verbeteren, door 
denzelven. 182G. 

<J°. Van den heer F. W . CONHAD: 
a. Verhandeling over de Binomiaal CoeiTieienten, d o o r J . G. 

AHBON. 184-6. 
b. De bevordering der bouwkunst in verband met de zedelijke 

beschaving der bouwlieden. Uitgesproken door A . A . STFAHT 
in do bijeenkomst der maatschappij tot bevordering der bouw-
kunst, den 2 5 Maart 1813. 

r . Ter nagedachtenis van W . WENCKEBACH, Math. mag. Phil. 
nat. Doet., overleden den 2 Januarij 1817. Uitgesproken in 
het natuurkundig gezelschap te Utrecht op den 15 Januarij 
1 8 1 7 , door A . S U U E B , Math. mag. Phil. nat. Doet. Lector 
in de sterrekunde. 

(I. Verhandeling over den Hijnlandschen Slaperdijk bij Spaant-
dam, door F. \V. CONHAD Sr . 

e. Teekening van de rolbrug te Delft. 
f . Twee schets-teekeningen van ontwerj>en voor rolbruggen , 

waarop het eerste denkbeeld van deze soort van bruggen 
wordt aangetoond. 

G.i 
</. Gelythographieerdc schets van het stations-gebouw voor den 

ijzeren spoorweg te Rotterdam. 
//. Kaart van een ontwerp tot droogmaking van de Haarlemmer-

meer, door JACOB BAKTELZ. VEIUS, uitgegeven in 1 0 1 1 . 

1 0 ° . Door den heer VAN LIMBUIIG STUUIM is aangeboden de toe-
gezegde teekening van eene rolbrug eener nieuwe vinding, 
zoo als die bij de vesting Breda is gebouwd. 

11°. Door den heer VAN DEÏI K U N : 
Teekening van eene ijzeren traliebrug, wijd 1 1,75 e l , ge -
maakt door Bonsio te Berlijn, volgens een systema, hetwelk 
op <le spoorwegen in het noorden van Duitsehkmd algemeen 
is aangenomen. 

Hierna wordt door den Voorzitter de lijst gelezen der personen, 
welke hun verlangen hebben Ui kennen gegeven, om bij het Insti-
tuut als leden te worden aangenomen. 

Zijnde voor de l t ! klasse . . . . 2 
n J » . . . 7 
» • 4 C » . . . . 1 

Alzoo te zamen . . . 10 
De heer .1. DIXON Sr. leest vervolgens eene nota over hot voort-

slepen van schepen in do kanalen. 
Na een historisch overzigt over de kanalen, zoowel bij de ouden 

als in de latere tijden te hebben medegedeeld, uit de heer DIXON 
de meening, dat de kanalen beter dan de spoorwegen voor het ver-
voer van koopmansgoederen geschikt zijn, vooral zoo men een mid-
del vinden kan om de schepen in de kanalen door stoomkracht 
voort te stuwen, zonder de kanaaldijken te beschadigen. 

Het is de oplossing van dit vraagstuk, hetwelk de heer DIXON 
ten doel heeft. 
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Zijne beschouwingen strekken zich daartoe over de navolgende 
punten uit: 

1 Over de uitwerking, welke op de kanaaldijken door het water 
wordt veroorzaakt, bij het gebruik van gewone schoep-
raderen of van schroeven. 

2°. Over de uitwerking op de dijken veroorzaakt door schepen, 
die eenvoudig door dierlijke kracht worden voortgetrokken , 
of op elke andere wijze, waarbij het water alleen door het 
voortbewogen schip wordt verplaatst. 

5°. Over den wederstand, welke het water bij verschillende snel-
heden der schepen aan de voortbeweging aanbiedt, en 
Over de kosten van vervoer te water en over ijzeren spoor-
wegen. 

Schoep en schroef worden door den heer DIXON als verbitterde 
vijanden der kanaaldijken beschouwd; de uitwerkselen door de 
schroef veroorzaakt zouden, volgens zijne meening, de ergste zijn. 

Bij het gebruik van dierlijke kracht tot voortstuwing wordt een 
minimum van snelheid van 3 Ned. mijlen (kilometers) per uur als 
onschadelijk beschouwd, en zelfs eene snelheid van G Ned. mijlen 
als zeer weinig beweging in het water veroorzakende. 

Bij de snelheid van 3 Ned. mijlen kan een paard een driewerf 
grooter gewigt op een kanaal dan op een spoorweg vervoeren. 

Bij meerdere snelheid en tot een zeker nuurimum neemt de 
wederstand op de. kanalen in rede der vierkante van de snelheden 
toe. Bij 0 Ned. mijlen snelheid staat de wederstand op de kanalen 
mot die op do spoorwegen gelijk. Bij grootere snelheden komt de 
voorkeur aan de spoorwegen toe. 

l>e vorm van een te bewegen schip oefent een grooten invloed 
uit, niet alleen op de benoodigde kracht om die beweging voort te 
brengen, maar ook op de werking van het water tegen de kanaal-
dijken. Belangrijk zoude het zijn deswege proefnemingen te doen. 

De heer DIXON zal later een middel doen kennen om schepen in 
kanalen op de gewenschte wijze te doen voortbewegen, zonder 
eenige schade aan de dijken te veroorzaken. Het zal hem hoogst 
aangenaam zijn zoo de aanwezige leden van het Instituut rondbor-
stig hunne meening willen doen kennen, omtrent dit eenvoudig 
middel. Het is sinds lang bij de hellende vlakken op spoorwegen in 
gebruik; alleen de zucht om zijn aangenomen vaderland van dienst 
te zijn, heeft den lieer DIXON aangespoord om zijne denkbeelden 
kenbaar te maken; als lid van het Instituut is het pligt zijne niee-
uing vrijelijk voor te staan. 

De Voorzitter opent de discussie omtrent de bovenstaande lezimr O » 
hij betwist het gevoelen dat de schroefbooten meerder schade aan 
de kanaal-dijken dan de gewone stoombooten met schoepraderen 
zullen veroorzaken. 

Dit geeft aanleiding tot eenige opmerkingen welke door de heeren 
FORSTNER, VAN OER KUN en DIXON S R . worden bediscussieerd. 
De laatstgenoemde ontwikkelt het gevoelen dat de schroefbooten 
meerdere schade aan den teen der glooijingen van de kanaal-dijken 
zullen veroorzaken. 

De heer JOHN DIXON gelooft, dat de kwestie der snelheid hier 
in de eerste plaats moet op het oog gehouden worden. Die snel-
heid behoort geregeld en van regerings-wege vastgesteld te zijn, 
vóór dat er eenige concessie voor het gebruik van stoomslepers in 
de kanalen, gegeven wordt. 

De heer CONRAD merkt op dat de heer DIXON S R . , geene bepaalde 
opgave van het door hem bedoelde voortstuwinss-middel heeft eeire-

ö Ö O 
ven. Hij beaamt het gevoelen dat de kanalen over hetalgemeen voor het 
vervoer van koopmans-goederen voordeeliger dan de spoorwegen zijn, 

De heer VAN DER KUN merkt op dat bij liet vergelijken der voor-
en nadeelen aan beide de genoemde middelen van vervoer eigen, 



n i 

men meestal de eerste kosten van aanleg uit het oog verliest. Wan-
neer men de interessen der uitgeschotene kapitalen voor den aanleg 
der kanalen zoo wel als van de spoorwegen bij de kosten van ver-
voer in berekening brengt, zal het voordeel soms aan de zijde der 
spoorwegen liggen. 

De heer DIXON S r . treedt in eenige ontwikkeling omtrent het 
door hem bedoelde voortstuwings-middel, en biedt daarvan eene 
teekening aan, waarvan hiernevens eene schets op kleinere schaals 
wordt gegeven. 

De voorgelezene nota en schets worden vervolgens aan den Voor-
zitter ter hand gesteld om bij het Instituut in nadere overweging te 
worden genomen. 

Hierna leest de heer JOHN DIXON eene nota over een nieuw stel-
sel van spoorwegen, bijzonder geëigend om op de zijtakken van 
groote spoorwegen te worden toegepast. 

Het doel dezer vinding is voornamelijk om kleinere locomotieven 
voor het vervoer van reizigers in te rigten en het medevoeren van 
zwaar materieel zoo veel doenlijk te vermijden. 

L)e Voorzitter bedankt den heer JOIIN DIXON voor de gedane 
mededeeling en vraagt of zijne bedoeling is dat deze soort van wegen 
voor dubbel spoor worden ingerigt, waarop de heer JOHN DIXON 
een toestemmend antwoord geeft. 

De Voorzitter betwist dat de kosten van onteigening voor dit 
soort van spoorwegen tot veel minder uitgaven zou aanleiding 
geven. De ondervinding heeft dit bewezen. Het is niet de opper-
vlakte van de onteigende eigendommen , maar het ongerief der 
doorsnijding van dezelve, die bij de schade berekening het meest in 
de schaal weegt. tv 

De heer JOHN DIXON spreekt dit gedeeltelijk tegen en merkt op 
dat in allen geval de aardenwerken eene belangrijke vermindering 
kunnen ondergaan. c? 

De heer DIXON Sen r . zegt, dat dit nieuwe systema van spoor-
wegen bijzonder geëigend is voor zijtakken l<>{ verbinding der groote 
spoorwegen, met binnen-steden, met kanalen enz. 



n i 

De lieer P Ï E P E I \ S merkt op dat het voordeel welk men aan het 
nieuwe systema toekent van de locomotieven op zeer korte afstanden 
te kunnen stoppen, ook hij de laatste patent-locomotieven van STE-
PHENSON is verkregen, naardien deze op een zeer korten afstand in 
hunnen vaart kunnen gestuil en tot rust gebragt worden. 

De heer CONRAD trekt de veiligheid van ligte locomotieven zeer 
in twijfel, en zegt dat op den Ilollandschen spoorweg een allezins 
voldoend middel van gemeenschap bestaat, waardoor de conducteurs 
van den trein zich met den drijver van de locomotief in betrekking 
kunnen stellen. 

De heer JOIIN DIXON stemt volkomen toe dat op den Ilollandschen 
spoorweg niets wordt verzuimd wat aan de veiligheid der reizigers 
iets kan toebrengen; elders is dit evenwel niet altijd hel geval. On-
langs is een Bisschop op een der spoorwegen van Engeland haast 
verbrand omdat hij buiten de mogelijkheid was, het gevaar waarin 
hij verkeerde aan den machinist die den trein voerde te doen kennen. 

De heer ROSE vraagt of het nieuwe systema van spoorwegen niet 
met voordeel zou toe te passen zijn op den zijtak, welke men voorne-
mens schijnt te zijn te ftotlerdam aan te leggen, tot verbinding van 
de Maas met het station van den Ilollandschen spoorweg. 

De heer CONRAD gelooft niet dat zulks aan te raden is , naardien 
men zou moeten last breken en dit bij de spoorwegen altijd meteen 
ongerief gepaard gaat, dat men zoo veel doenlijk moet vermijden. 

De heer JOHN DIXON merkt nog op, dat het verbruik van brand-
stof welligt eene objectie tegen bet nieuwe systema zal opleveren. 
Het verschil is evenwel niet groot en men vindt hier hetzelfde dat 
met betrekking tot het gebruik van grooteen van kleine stoomtuigen 
altijd het geval is, namelijk dat de kleine , voor het gebruik van 
brandstof, nadeelig zijn. 

Hierna vertoont de heer J . DIXON S R . een zeer eenvoudig werk-
tuig zijner vinding om zware lasten op eene gemakkelijke wijze lood-
regt in de hoogte te brengen. Hij gelooft dat een soortgelijk middel 
bij den bouw der Egyptische Pyramiden is gebezigd. 

Het model wordt als een geschenk aan het Instituut aangeboden. 

Namens den heer A . E. T R O M P , die afwezig is, worden eenige 
opmerkingen voorgelezen omtrent het gebruik van gutta-percha (zie 
Bijlage N°. 9.) 

De heer TROMP meent mede onder de eerste hier te lande te 
hebben behoort die ten gevolge der nadeelen welke van lederen 
drijfbanden ondervonden werden, en opgewekt door de gunstige 
berigten omtrent het gebruik van gutta-percha banden in Engeland, 
werkzaam zijn om daarmede eenige proeven te nemen. 

Na in eenige ontwikkeling omtrent de genomene proeven te 
zijn getreden, eindigt de heer TROMP zijne nota door de verkla-
ring, dat naar zijne tot hiertoe verkregeue ervaring, hij het er 
voor mag houden , dat de toepassing der gutta percha tot het 
vervaardigen van drijfbanden en pezen voor de machinale inrig-
tingen als eene zeer belangrijke vinding is te beschouwen, waar-
door het overbrengen der kracht van beweging wordt bevorderden 
daarmede ook het werk, terwijl hel tevens dadelijk en op den duur 
veel bezuiniging en gemak oplevert. 

De heer SCUKFFER merkt hierna op, dat in de kunst-en letterbode 
van de laatste week een zeer belangrijk artikel over de gutta-percha 
is opgenomen. 

De heer VAN GORDT zegt, dat de gutta-percha een uitmuntend 
middel is om te isoleren. 

De heer JOHN DIXON heeft met de gulla-percha zeer goede af -
druksels van medailles gemaakt, en kan deze toepassing bijzonder 
aan zijne medeleden aanbevelen. 

Hierna leest de heer SCHKFFER over den tegenstand van een drij-
vend ligchaam in eene vloeistof bewogen, toegepast ter beantwoording 
der moeijelijke vraag, welke de beste vorm zal zijn die uien aan een 
vaartuig moet geven, wil hetzelve in allen deele voldoen. 

Een fraai model van eene stoomboot, waarop de voorschrevene 
verhandeling toepasselijk is, wordt, door den heer SCIIEFFER, aan 
het Instituut aangeboden. 

De heer BLEEKRODE maakt eenigeaanmerkingenomtrentditmodel. 
De heer SIMO.WS, merkt op dat HUYGENS niet is genoemd onder 
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de geleerden die zich niet de oplossing van soortgelijke vraagstukken 
hebben onledig gehouden. 

Men vindt zulks niet in de werken van HUYGENS vermeld, maar 
UILENBROEK heeft het medegedeeld. 

Hierna hebben eenige wetenschappelijke diseussien plaats, waar-
aan de heeren C . HOEST, VAN OORDT, SCHEFFER, CONRAD en SIMONS 
deel nemen. Op verzoek hem daartoe door den Voorzitter gedaan , 
neemt de heer SCHEFFER aan, om bij vervolg in eenige nadere ont-
wikkeling van het voorgedragene te treden en eene beschrijving van 
de golf-lijn, toegepast op de mallen van schepen, te geven. 

Vervolgens oppert de heer KOSE het denkbeeld of de leden het 
niet goed en raadzaam zouden achten, dat vragen van teehnisehen 
aard of der bouwkunde betreffende aan den Raad van Bestuur 
konden voorgedragen worden , om vervolgens door dit bestuur, 
zoo hij de gedane vragen daartoe geschikt acht, in eene volgende 
algemeene Vergadering te worden ter tafel gebragt. 

De heer UOSE ontwikkelt dit denkbeeld hetwelk door den 
Voorzitter wordt beaamt. 

De heeren JOHN DIXON, VAN LIMBURG STIRUM eu C . ROEST maken 
eenige aanmerkingen die door den heer ROSE worden beantwoord, 
waarna dit lid door (U w Voorzitter wordt uilgenoodigd zijn voor-
stel bij den Raad van Bestuur schriftelijk in te leveren. 

De heer J . DIXON S R . vraagt of men niet een huishoudelijk 
reglement moet maken. 

De heer SIMONS antwoordt dat eene commissie, waarvan hij lid 
is , zich met het ontwerpen van zoodanig reglement onledig houdt 
en hetzelve in de eerstvolgende algemeene Vergadering zal worden 
voorgedragen. 

Hierna wordt de Vergadering gesloten 
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BIJLAGEN. 
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B IJ L A CT E N. 

B I J L A G E N ° . I . 

'sGravenhage, don 24 Mei 1817 

De toepassing van de kunst des lngeuicurs op het practisehe leven 
heeft, in onze dagen, groote stappen voorwaarts gedaan. Engeland, 
Frankrijk, Dnilschlnnd, Amerika en andere Bijken zijn, in de laatste 
jaren, overdekt geworden met prachtige voortbrengselen dezer 
edele kunst, en eene magtige vooruitgang blijft overal zigtbaar. In 
ons Vaderland, dat vroeger den voorrang aan anderen in het vak 
des Ingenieurs kon betwisten, is niet overal den vooruitgang te vin-
den, dien de hoogte, waarop de wetenschap gekomen is, van ons 
kan vorderen. Aan Engeland, 't welk door zijne magtige kapitalen 
in staat is, de Reuzenwerken uit te voeren die de bewondering van 
den nazaat zullen opwekken, komt, zonder tegenspraak, tegen-
woordig de eerste Rang toe, in de practische beoefening en toepas-
sing der kunst. 

Onder de middelen, die daartoe hebben medegewerkt, kan men 
vooral eene inrigting tellen, welke aldaar bestaat, namelijk het In-
stitation of Civil Engineers. 

Dit Instituut , dat deszells bestaan aan den beroemden TELFORD 
verschuldigd is, en waarvan het Charter in 1 8 2 8 door GEORGE IV 
werd bekrachtigd, was eene van de vermogendste hefboomen, waar-



door de Wetenschap des ingenieurs aldaar op de belangrijke hoogte 
gebragt is, waarop dezelve zich tegenwoordig bevindt. Frankrijk 
heeft het voorbeeld van Engeland gevolgd door een Institut des In-
genieurs Civils, dat onlangs is opgerigt. 

D<• bevordering van de kunst des Ingenieurs, in den uitgestrekt-
sten zin, is het doei van eene zoodanige inrigting. — De ondervin-
ding, de opmerkingen, de proeven, de uitvindingen, de ontwerpen 
der Ingenieurs, behoeven niet meer in hunne werkkamers besloten 
te blijven; zij kunnen meer openlijk behandeld, in derzelver waarde 
beoordeeld en geschat worden, en de lichtende stralen der kunst 
kunnen zich als in één brandpunt vereenigen. Menig belangrijk 
werk blijft alzoo behouden, terwijl degenen, die na ons komen, zich 
het reeds ondervondene ten nutte kunnen maken, en de middelen 
bereid vinden, om met meerdere zekerheid voorwaarts te gaan. — 

In Nederland ontbreekt zulk eene inrigting. De ondergeteekenden 
zijn te rade geworden om te beproeven, of het mogelijk zoude zijn, 
om een Nederlandsch Instituut van Ingenieurs op te rigten, met het 
doel, om een' gelijken tred van vooruitgang te houden, dien wij 
overal om ons mogen opmerken, ten einde voor het tijdvak, waarin 
wij leven, aan de Nedcrlandsehe Ingenieurs den alouden naam Ie 
doen behouden, dien zij door hunne vroegere werken deelachtig 
werden. 

\ \ i j hebben daartoe voorloopig de volgende grondslagen op-
gemaakt : 

a. Er wordt eene vereeniging opgerigt van Nederlandsche Inge-
nieurs, onderden naam van: Nederlandsch Instituut van In-
genieurs, waarop de sanctie van Z. M. zal worden gevraagd. 
Het doel van het Instituut is de bevordering der wetenschap 
en der kunst van den Ingenieur in den uit gestrekts! en zin. U O 

r. De be.M'hermin;; van / . K. II. den Prins van Oranje zal voor 
deze inrigting worden gevraagd. 

< 
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d. De zetel van het Instituut wordt gevestigd aan de Koninklijke 
Akademie der Civiele Ingenieurs, alwaar een der lokalen voor 
de te houden vergaderingen zal worden aangevraagd, en al-
waar de Bibliotheek en modelverzamelingen al dadelijk ten 
dienste van het Instituut kunnen zijn, terwijl wederkeerigde 
Modellen, Boeken en lustrumenten van het Instituut ten nutte 
der Akademie zullen strekken. 

e. De Statuten of het Charter van liet Instituut worden aan Z. M. 
aangeboden, zoodra het blijkt dat een genoegzaam aantal le-
den de dadelijke oprigting kan gedoogen. 

/'. E r worden op vast te bepalen dagen vergaderingen gehouden, 
waarin alle onderwerpen der kunst mondeling en schriftelijk 
behandeld worden. 

//. Kr worden jaarlijks een oi meer stukken uitgegeven, bevat-
tende de verhandelingen, memorien, rapporten enz. der In-
genieurs, alsmede de Notulen der discussien van technischen 
aard die bij het Instituut hebben plaats gehad. 

//. Eenmaal 'sjaars wordt er een Algemeene Vergadering; ge-" R> Ö T) Ö 
houden, waarin do belangen van het Instituut zelve, de kie-
zing van nieuwe leden van het Bestuur, en verdere zaken 
van algemeenen aard behandeld worden. 

i. Er wordt een Raad van Bestuur door de leden benoemd, aan 
welke de leiding van het geheel en de behandeling van het 
huishoudelijke wordt opgedragen. 

k. De Wetten of Reglementen van het Instituut worden bij eene 
eerste algemeene vergadering vastgesteld. 

/. De leden van het Instituut kunnen bestaan uit vier klassen. 
Eerste klasse of leden, zijn personen, die geregtigd zijn den 
titel van Ingenieur of Architect te voeren. 
Tweede klasse of geassori eerden, y ijn personen, die zonder 
den titel van Ingenieur Ie hebben, echter het vak zeiven, of 
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de wetenschappen die daarmede in verband staan, beoefenen. 
Derde klasse of honoraire leden, zijn personen, die door hunne 
groote kunde of ondervinding, hoogen stand of geboorte in 
de mogelijkheid zijn, oni den vooruitgang der kunst te be-
vorderen . 
Vierde klasse of buitengewone leden, zijn personen boven de 
20 jaren oud, die het vak beoefenen, met het voornemen om 
eenmaal als Ingenieurs werkzaam te zijn. 

n\. leder lid zal het regt hebben, 0111 don volgenden verkorten 
titel achter zijn naam te voeren: 
Eerste klasse of Leden: L. Inst. N. I. 
Tweede klasse of Geassocieerden: G. Inst. N. I. 
Derde klasse of Honoraire Leden: II. L. Inst. N. I. 
Vierde klasse of Buitengewone Leden: B. L. Inst. N. I. 

n. liet Bestuur wordt uit de twee eerstgenoemde klassen ver-
kozen, terwijl echter uit bijzondere consideratien van de derde 
klasse een honoraire president kan benoemd worden. 

0. Er wordt eene jaarlijksche Contributie gevorderd om te voor-
zien in de kosten der inrigting der uit te geven verhandelin-
gen, verslagen, jaarboeken enz. 

Deze Contributie zal zijn: Voor de Leden ('1* kl.) en voor 
de Geassocieerden (2 e kl.) f 20; voor de Buitengewone Leden 
f 10. De Honoraire Leden (3 e kl.) betalen geene Contributie. 

Ieder Lid zal, voor zijne entree en af te geven diploma, 
voor eens nog betalen ƒ5. 

p. In de eerste Algemeene Vergadering kan bepaald worden of 
rIe latere leden eene hoogere Contributie en entree zullen be-
talen, en op welke wijze zij bij ballottage worden aangenomen. 

Onder deze voorloopige grondslagen, waarin bij eene eerst te 
hftudenc Algemeene Vergadering alle zoodanige wijzigingen kunnen 
worden gebragt als nuttig en noodig worden geacht, hebben wij de 

i i 
eer UEd Gestr. dit plan voor te stellen , met de vraag of wij op 
uwe medewerking kunnen rekenen en UEd Gestr. mogen tellen 
onder de Mede-Oprigters van het Nederlandsch Instituut van In-
genieurs. 

Indien zulks het geval mogt zijn, nemen wij de vrijheid UEd. 
Gestr. te verzoeken de b i j g e v o e g d e verklaring wel te willen invullen 
en onderteekenen, en dezelve binnen eene maand, na dato dezes, 
aan een van de Ondergeteekenden te doen toekomen. 

F . W . CONRAD. 
L . J . A . VAN DER KUN. 
G. Sl MO NS. 
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HIJLAÜE N°. II 

< > M ' \ V KK P- H i H . LKiM E N T 

V A N HF. R 

NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN INGENIEURS, 
UPGERIGT ONDER BESCHERMING VAN Z. K. H. WILLEM 

ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK , 
PRINS VAN ORAN.IE. 

I. Naam en Doel van het Instituut, en: 

Art. I. 
Deze Vereeniging draagt den naam van Nederlandsch Instituut 

eau Ingenieurs. 
Art. 2. 

Het doel van het Instituut is: de bevordering der wetenschap en 
kunst van den Ingenieur, in den uitgestrektsten zin. 

Art. 5. 
iJe zetel van het Instituut wordt bepaald ter plaatse waar de 

Koninklijke Akademie voor Civiele-Ingenieurs gevestigd is. 
Art. i . 

Het zegel van het Instituut wordt door den Raad van Bestuur 
vastgesteld. 

11 . Verdeeling in Klassen. 
Art. 5 . 

IJe leden van het Instituut zijn verdeeld in vier klassen: 
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Eerste Klasse of Leden zijn personen, die geregtigd zijn den titel 
van Ingenieur of Architect te voeren. 

Tiveede Klasse of Geassocieerde Leden zijn personen, die, zonder 
den titel van Ingenieur te hebben, echter het vak zelve of de weten-
schappen, die daarmede in verband staan, beoefenen. 

Derde Klasse of Honoraire Leden zijn personen, die door hunne 
kunde of ondervinding, hoogen stand of geboorte, in de mogelijk-
heid zijn, om den vooruitgang der kunst te bevorderen. 

Vierde Klasse of buitengewone Leden zijn personen boven de 
twintig jaren oud, die het vak beoefenen, met het voornemen om 
eenmaal als Ingenieur werkzaam te zijn. Deze Leden hebben geen 
regt van stemming in de vergadering. 

Art. G. 
Tot leden der eerste klasse kunnen voorgesteld worden: 
De Ingenieurs van den Waterstaat. 
De Militaire Ingenieurs. 
De Ingenieurs der Marine. 
De Ingenieurs der Mijnen, en 
De Civiele-lngenieurs en Architecten, die een diploma hebben 

verkregen van de Koninklijke Akademie der Civiele-lngenieurs. 
Art. 7. 

De leden hebben het regt om den volgenden verkorten titel te 
voeren: 

Eerste klasse of leden; L. N. Inst. 1. 
Tweede klasse of geassocieerden: G. L. N. Inst. I. 
Derde klasse of honoraire leden : II. L. N. Inst. 1. 
Vierde klasse of buitengewone leden : l i . L. N. Inst. 1. 

Art. 8. 
De Oprigters van het Instituut worden erkend in de klasse, 

waarin zij zich hebben opgegeven, volgens de lijst, welke achter 
dit Reglement gevoegd is. 

S I 

III. Wijze run Benoeming der Leden, enz. 
Art. 9 . 

Ieder die verlangt bij bet Instituut te worden opgenomen, wordt 
daartoe voorgesteld volgens model litt. A. 

Dit voorstel wordt onderteekend door drie leden, en wanneer de 
voorgestelde verlangt tot de eerste klasse te worden toegelaten, moe-
ten van de drie leden onderteekenaren, twee tot de eerste klasse 
behooren. 

Art. 10. 
De aldus opgemaakte voordragt, wordt ingediend aan den 

Secretaris. 
De President teekent alsdan de voordragt en brengt dezelve in de 

eerste gewone vergadering ter tafel. 
Art. 11 

De ballotage heeft plaats in de vergadering van Junij van ieder jaar. 
Art. 12. 

De aanneming geschiedt bij volstrekte meerderheid der aanwe-
zige stemmen. 

Art. 13. 
Bij afstemming wordt daarvan geene aanteekening in de notulen 

gehouden. 
Art. 11. 

De honoraire leden worden, op voorstel van den raad, door eene 
algemeene vergadering benoemd. 

Art. 15. 
Het voorstel, om van eene klasse tot eene andere over te gaan, 

geschiedt volgens model litt. B. 
Dit voorstel wordt door vijf leden van de klasse, waartoe de 

Kandidaat wil overgaan, ondersteund. 
De leden der vierde klasse, die gedurende vi j f jaren lid dier 

klasse zijn geweest, moeten tot de eerste of tweede klasse overgaan. 
G 



Deze overgang geschiedt alsdan zonder ballotage, en door eenvou-
dige overschrijving. 

Art. 10. 
Ieder, die als lid van eene der klassen aangenomen is, wordt 

verwittigd volgens het hierna Sub. Litt. C. bepaalde voor-
schrift. 

Hij moet alsdan de entree en de eerste jaarlijksche contributie 
van het loopende jaar , binnen eene maand na zijne aanneming 
betalen. 

Art. 17. 
leder benoemde, die aan de hierna model lilt I). bepaalde ver-

klaring voldaan, en de vastgestelde contributie betaald heeft, ont-
vangt een diploma zijner benoeming, en wordt alsdan aangemerkt 
als bij het Instituut te zijn opgenomen. Rij de eerste gewone ver-
gadering, waarbij hij tegenwoordig is, wordt hij in een daartoe te 
bepalen vorm binnengeleid. 

De President zal hem alsdan onder de volgende termen toe-
spreken : 

«Als President dezer Vergadering erken en ontvang ik V 
«(N. N.) als lid , geassocieerde, honorair lid , of buitengewoon lid 
«van het Nederlandse!te Instituut van Ingenieurs.» 

Art. 18. 
IV. Wijze van ontslag dei' Leden. 

De uitzetting van een lid kan geschieden wanneer tien of meer 
leden der drie eerste klassen zulks wenschelijk oordoelen, en daar-
omtrent een onderteekend voorstel indienen. Als de Raad oordeelt 
gevolg te moeten geven aan dat voorstel, zendt hij aan den bedoelden 
persoon eene waarschuwing tot bet aanvragen van ontslag volgens 
model litt. E , zonder van de zaak melding te maken in de notulen. 

Indien zulks geerie gevolgen heeft , wordt het voorstel gedaan in 
eene daartoe belegde buitengewone vergadering. De uitzetting ge-
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schildt wanneer twee derde der aanwezige leden zich daarvoor 
verklaren. 

Hiervan wordt aan het uitgezette lid kennis gegeven volgens 
model litt. F. V. Contributiën. 

Art. 19. 
De leden oprigters van het Instituut van de eerste en tweede 

klasse betalen eene jaarlijksche contributie van twintig gulden. 
Voor de later te benoemen leden is de jaarlijksche contributie 

voor de eerste klasse vijf-en-twintig gulden. 
Voor de tweede klasse twintig gulden. 
Voor de vierde klasse is de contributie tien gulden. 
De honoraire leden betalen geene contributie. 
Ieder lid zal bij zijne benoeming voor zijne entree en diploma 

voor eens nog betalen vijf gulden. 
Art. 20. 

De jaarlijksche contributie wordt met 1° Julij van ieder jaar be-
taald in handen van den Thesaurier. 

Art. 21 . 
Leden, waarvan de betaling der contributie een jaar ten achteren 

is, mogen niet mede stemmen. 
Art. 22. 

Wanneer de betaling fier contributie twee jaren ten achteren is , 
/.al de Raad zoodanig lid van de lijst der leden schrappen. 

VI. Bestuur. 
Art. 23. 

De zaken van het Instituut worden bestuurd door een Raad, be-
staande uit acht leden, waarvan een President, een Vice-President, 
een Secretaris en een Thesaurier. 

Jaarlijks treden twee leden a f , voor de eerste maal bij loting-
en later volgens eene op te maken rooster. 



De aftredende leden zijn weder verkiesbaar. 
Art. 24 . 

De Baad wordt uit de twee eerste klasse gekozen, moetende altijd 
minstens vijf Leden tot de eerste klasse behooren. 

Art. 25. 
De Leden van den Raad worden in de jaarlijksche algemeene 

vergadering van Junij bij meerderheid van stemmen benoemd. 
Art. 26 . 

De Baad vergadert zoo dikwijls als zulks voor de zaken van het 
Instituut noodzakelijk is. 

Art. 27. 
Geene besluiten zijn geldig wanneer minder dan drie Leder» 

tegenwoordig zijn. 
Art. 28. 

Alles wordt in den Raad bij meerderheid van stemmen beslist. 
Bij het staken der stemmen heeft de President eene beslissende 

stem. 
Art. 29. 

Ieder jaar wordt er eene rekening en verantwoording van de 
fondsen van het Instituut aan de algemeene vergadering aangeboden. 

Art. 50 . 
De Raad geeft jaarlijks een verslag der werkzaamheden van liet 

Instituut, hetwelk in de algemeene vergadering wordt voorgelezen. 
VU. Van den President. 

Art. 51 . 
De President en Vice-Presideut worden Jaarlijks door de Leden 

van den Raad uit hun midden gekozen. 
Art, 52 . 

De President leidt de orde der werkzaam heden van alle vergade-
ringen. 

Hij doet alle voorstellen, brengt dezelven in omvraag, en hand-

haaft ten allen tijde de reglementen van het Instituut 
Art. 55. 

Bij afwezigheid van den President treedt de Vice-President in alle 
zijne functiën. 

Bij afwezigheid van den President en van den Vice-President 
wordt de vergadering door den oudsten in jaren der aanwezige leden 
van den Baad gepresideerd. 

VIII. Van den Secretaris en Thesaurier. 
Art. 34 . 

De Secretaris en Thesaurier worden ieder jaar door de leden van 
den Baad uit hun midden gekozen. 

Art. 55. 
De Secretaris voert de Correspondentie van het Instituut. 
Alle stukken worden door de President en Secretaris, namens 

den Raad , onderteekend. 
De Secretaris houdt de notulen van al de vergaderingen. 

Art. 56. 
Aan den Thesaurier is het beheer der geldmiddelen opgedragen 

onder toezigt van den Raad. 
Art. 57. 

Hij doet geen betaling dan op magtiging van den Baad 

IX. Vergaderingen. 
Art. 58. 

De vergaderingen van het Instituut moeten eenmaal smaands, 
met uitzondering van de maanden Julij en Augustus, plaatshebben, 
en wel op den eersten Dingsdag van iedere maand. 

Art. 59 . 
De orde, die bij de vergaderingen in acht genomen moet worden, 

is als volgt: 
I. Voorlezing der Notulen 
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2. Üiseussiën en stemming daarover. 
5. Introductie van nieuwe leden. 
4. Aankondiging van ontvangene giften enz. 
5. Mededeelingen en voorstellen van den Raad. 
0. Mededeeling van ingekomene stukken. 
7. Discussiën daarover. 
8. Nieuwe Voorstellen. 
9. Discussiën daarover. 

Art. 40. 
In de vergadering van Junij is de orde als volgt: 

'1. Voorlezing der Notulen. 
2. Discussiën en stemming daarover. 
3. Introductie van nieuwe leden. 
4. Voorlezing van liet verslag der werkzaamheden van het In-

stituut van het afgeloopen jaar. 
5. Rekening en verantwoording der fondsen. 
f>. Aankondiging van ontvangene gitten. 
7. Mededeelingen en voorstellen van den Raad. 
8. Mededeelingen van ingekomene stukken. 
9. Discussiën daarover. 

10. Nieuwe voorstellen. 
11 Discussiën daarover. 
12. Ballotage van nieuw voorgestelde leden. 
13. Benoeming van leden van den Raad. 

Art. 41. 
leder lid heeft hetregt om iemand, buiten Nederland gevestigd 

in de vergaderingen te introduceren. 
Arl. 42. 

De Raad kan speciale vergaderingen beleggen op dooi' hem t< 
bepalen plaatsen 
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X. Algemeene bepalingen. 
Art. 43. 

Wanneer de Raad oordeelt, dat er eene vervreemding van de 
eigendommen van het Instituut wensehelijk is, zal hij daarvan kennis-
geven aan de leden. De zaak wordt alsdan behandeld in de eerste 
vergadering, volgende op die kennisgeving, en de toestemming tot 
vervreemding kan plaats hebben wanneer twee derde der aanwezige 
leden daarvoor stemmen. 

Art. 44. 
Iedere memorie, verhandeling, model, kaart of teekening enz. 

wordt een eigendom van het Instituut, wanneer het aangeboden en 
aangenomen is. 

Art. 45. 
Er worden jaarlijks een of meer bundels van ingediende verhande-

lingen , memorien en mededeelingen ter keuze van den Raad gedrukt 
en kosteloos aan de leden rondgedeeld. Ter bepaling van de keuze 
der stukken, die ter uitgave worden bestemd vraagt de Raad vooraf 
het advies van eene door hem te benoemen Commissie van drie leden. 
Het algemeen verslag, mitsgaders de notulen der vergaderingen van 
ieder afgeloopen jaar, worden mede gedrukt en kosteloos aan de 
leden rondgedeeld. Ö 

Art. 40. 
De namen der personen, welke geschenken aanbieden ofdona-

tien vaststellen voor het Instituut, worden jaarlijks vermeld. 
Art. 47. 

De huishoudelijke reglementen en nadere verordeningen worden, 
op voordragt van den Raad, door eene algemeene vergadering, vast-
gesteld. Hierin kunnen alle bepalingen opgenomen worden, die 
niet strijdig zijn met dit reglement, 

Art. 48. 
Wanneer de Raad oordeelt, dat eene verandering in dit reglement 



88 

noodzakelijk is, brengt hij het voorstel daartoe in eene gewone ver-
gadering, na vooraf de leden met hetzelve bekend te hebben ge-
maakt. De voorgestelde verandering moet in d rie opvolgende gewone 
vergaderingen door de meerderheid der aanwezige leden aangeno-
men en alsdan aan de goedkeuring van Z. M. den Koning onder-
worpen worden. 

Art. 49 . 
Hetzelfde geschiedt wanneer twintig en meer leden van de twee 

eerste klassen daaromtrent een voorstel aan den Raad indienen. 
Art. 50. 

Dit reglement wordt beschouwd als grond-reglement van het 
instituut, zoodra hetzelve door de koninklijke goedkeuring bekrach-
tigd is. 

Aldus aangenomen en vastgesteld in de eerste algemeene Verga-
dering van het Nederlandsche Instituut van Ingenieurs, 

te Delft op den 1817. 

Model litt. A. 
De ondergeteekende (N. N.) 

verlangt aangenomen te worden bij het Nederlandsche Instituut van 
Ingenieurs. 

geteekend (N. N.) 
(Hier volgen de gronden der voordragt.) 

Op gemelde gronden stellen wij (N. N.) voor, als een geschikt 
persoon, om bij het Instituut te worden opgenomen, 

(geteekend.) 

De Raad van Bestuur, in aanmerking nemende de bovenstaande 
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aanbevelingen, stelt N. N. voor om geballoteerd te worden als.. . 

van het Nederlandsche Instituut van 
Ingenieurs. 

Namens denzelven, 

geteekend. President, 
den 18 . 

Secretaris. 

Model litt. B. 
Wij ondergeteekenden stellen aan den Raad van Bestuur van het 

Nederlandsche Instituut van Ingenieurs voor , dat N. N. van 
de klasse zal overgaan tot klasse, uithoofde 

(geteekend.) 

De Raad van Bestuur van het Nederlandsche Instituut van Inge-
nieurs schrijft bij deze N. N. over van de . . . klasse tot de . . . 
klasse. 

Namens denzelven, 
geteekend President. 

Secretaris. 

Model litt. C. 
Ik heb de eer U kennis te geven, dat gij op den 

aangenomen zijt ais van liei 
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Nederlandsche Instituut van Ingenieurs, en zend U hiernevens een 
exemplaar van de Reglementen van het Instituut. 

Naar aanleiding daarvan gelieve gij in handen van den Thesau-
rier te betalen en de nevensgaande door U onder-
teekende verklaring binnen eene maand terug te zenden. 

Wanneer gij daaraan voldaan hebt , kunt gij U aanmerken als 
aangenomen lid van het Instituut , en zal ü het diploma daarvan 
worden toegezonden. 

Namens den Raad van Bestuur. 

President. 

Secretaris. 

Model litt. D. 
Ik ondergeteekende 

van het Nederlandsche Instituut van Ingenieurs beloof, dat ik mij 
onderwerpe aan de Beglementen van het Instituut. 

Ik beloof dat ik de belangen van het Instituut naar mijn vermo-
gen zal voorstaan en bevorderen. 

den 18 

Model litt. E. 
De Raad van Bestuur van het Nederlandsche Instituut van In-

genieurs brengt bij deze ter Uwer kennisse, dat ten gevolge van 
?en omtrent U ingekomen voorstel, eene algemeene vergadering 
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zal moeten worden bijeengeroepen; voor dat wij echter hiertoe 
overgaan, nemen wij de vrijheid U aan te raden, uw ontslag 
aan den Raad in te dienen. 

President. 

Secretaris. 

Model litt. F. 
De Raad van Bestuur van het Nederlandsche Instituut van In-

genieurs is verpligt, U kennis te geven, dat bij eene buitenge-
wone vergadering gehouden den 
besloten is , dat uw lidmaatschap bij het Instituut vervallen is. 

Namens denzelven, 

President. 

Secretaris. 
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B I J L A G E N ° . III 

AFSCHRIFT , 
1 Febr. 1848. 

N ° . 8 1 . 

Wij W I L L E M I I , bij de Gratie Gods, 
KONING DER NEDERLANDEN , P R I N S 
VAN ORANJE-NASSAU , GROOT-HERTOG 
VAN LUXEMBURG, ENZ. ENZ. ENZ. 

Up bet verzoek van F. W. CONRAD, C. s . , dat onze goedkeuring 
worde verleend tot de oprigting bier te lande van een Instituut 
van Ingenieurs; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van den 21 Januari] 1818, n°. 142 , 5° afdeeling, en van 
Onzen Minister van Justitie van den 28 daaraanvolgende, n°. 131; 

Gelet op het nader rapport van Onzen eerstgenoemden Minister 
van den 2* dezer, n°. 128, 5 e afdeeling; 

Overwegende, dat het overgelegde reglement der bedoelde in-
stelling niets bevat wat Ons zoude behooren te verhinderen het 
vnorsehreven verzoek in te willigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De oprigting hier te lande van een Instituut van Ingenieurs, iu-

gerigt volgens het overgelegde reglement, goed te keuren, gelijk ge-
schiedt bij deze, en tevens aan die instelling, van welker opriglers 
eene naamlijst hierbij is gevoegd, te verleenen den titel van 
Koninklijke, zullende dezelve alzoo genoemd worden Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs.. 

Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast metdeuitvoe 
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ring van dit besluit, hetwelk zal worden medegedeeld aan Onzen 
Minister van Justitie. 

's Gravenhage, den 4 Febr. 1848. 
(geteekend) WILLEM. 

De Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 
(geteekend) VAN DER IJ KIM. 

Accordeert met het origineel, 
De Staatsraad Secretaris-Generaal 

hij het Ministerie van Binnen-
landsche Zaken, 

(geteekend) C . VOLLENHOVEN. 
Voor eensluidend afschrift, 

hr Staatsraad Secretaris-Generaal, 
igeteekend) C . VOLLENHOVEN. 

B I J L A G E . V . IV 
AFSCHRIFT. 

%s Gravenhage, den 8 Frebruarij 1818. 
Ik heb het genoegen ter Uwer kennis te brengen, dat Zijne Ma-

jesteit de Koning, bij besluit van den 4'' dezer , heeft goedgekeurd 
de oprigting van het Instituut van Ingenieurs, en dat het Iloogst-
denzelvcn tevens behaagd heeft, hetzelve, op mijn verzoek, den 
Koninklijken titel te laten voeren. 

Met genoegen neem ik het beschermheerschap en presidium 
dezer belangrijke inrigting op mij. 

Hoewel ik het besluit nog niet heb ontvangen, heb ik aanleiding 
genomen uit het berigt mij deswege door Zijne Exellentie den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gegeven, hetzelve ter kermis 
van 11 Wel Edel Gestrenge te brengen, met verzoek er de mede-
deeling van te doen aan de Leden der Commissie, welke ik het 
genoegen heb gehad bij mij te ontvangen. 

Gaarne neem ik deze gelegenheid waar, U Wel Edel Gestrenge 
de verzekering mijner hoogachting te geven. 

De beschermheer en President 
van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, 

(geteekend) W I L L E M P R I N S VAN ORANJE 

Aan 
den Wel Edel Gestrengen Heer CONRAD, 

Ingenieur-Directeur der HoUandsche 
IJteren Spoorweg-Maatschappij, 
te Gravenhage. 
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HI.II.AGE N». V. 

G E Y U L C A N I S E E I t D E 
OF 

GEMETALLOISEERDE VEERKRACHTIGE GOM. 

II00 nuttig en belangrijk de toepassingen ook waren, welke in Overziet, 
de laatste jaren aan de gom-elastiek, als tak van Nijverheid, zijn ge-
geven, bleven er echter altijd twee zwarigheden over, waardoor 
dezelve in sommige opzigten werden beperkt. De eerste was de 
invloed welke de temperatuurs-veranderingen op de gom bleef uit-
oefenen. Daardoor werd dikwijls de buitengewone veerkracht dezer 
stof verminderd, in sommige gevallen vernietigd. De tweede be-
stond in de inwerking, of met andere woorden, in de verwantschap 
van vele andere voorwerpen tot deze gom, zoo als vette en aetheri-
sche oliën, harsen enz. waardoor de gom-elastiek scheikundig werd 
ontleed of ontbonden. 

In de laatste 5 jaren echter heeft men zoowel in Amerika als in 
Engeland deze zwarigheden, op eene hoogst belangrijke wijze, over-
wonnen. Men is er volkomen in geslaagd de scheikundige eigen-
schappen der gom, door verbinding met zwavel bij hooge tempera-
tuur , geheel te veranderen, en naar willekeur te bepalen. 

Door deze scheikundige bewerking, waarvan de eerste uitvinder 
was THOMAS HANKOK in Groswell, ondergaat de veerkrachtige gom 
merkwaardige veranderingen. Dezelve wordt, in een bad van ge-
smoltene zwavel, aan verschillende warmte-graden blootgesteld. 
Eerst wordt dezelve van zwavel doordrongen, bij hoogere graad 
Yuleaniseert of vemvavelt dezelve geheel, en schijnt als hel ware 



gecarboniseerd te worden. Bij nog hoogeren graad, wordt dezelve 
bard en hoornachtig, terwijl zij eindelijk bij eene meerdere hitte 
verbrandt. 

De hoogste warmtegraad , waarop de gom gevulcaniseerd 
wordt, bepaalt zich tot 190° B. De aldus veranderde gom, behoudt 
onveranderlijk in alle omstandigheden, in aanraking met alle be-
kende ligchamen, volkomen hare veerkracht, tot op die warmte-
graad waarop dezelve deze verandering heeft ondergaan. Latei-
heeft men gezien, dat men niet alleen gewone zwavel in deze be-
hoeft te gebruiken, maar zich ook met vrucht bedienen kan van 
zwavel-metalen, inzonderheid van het operement en het zwavel-
antimonie, en van daar dat men de naam van vuleaniseering, in die 
van metalloiscering, veranderd heeft. 

Nu wordt de gom niet meer kleverig door de warmte, stijf door 
koude, of opgelost in verschillende vochten, integendeel men kan 
tegenwoordig de zwavel-aether bewaren in flesschen van gevulca-
niseerde gom, terwijl dezelve vroeger in deze hoogst fijne vloeistof 
werd opgelost. 

Men kan als nu de gom, door vermenging met gutta-percha 
of jintawan (twee in de laatste jaren uit Singapore aangevoerde 
stoffen, van eenige overeenkomst met de gom-elastiek), geheel wil-
lekeurig al die graden van hardheid, taaiheid of veerkracht geven, 
welke men voor verschillende toepassingen noodig oordeelt. 

Zoowel bij de vulcanisatie als de metalloiscering schijnen de uit-
komsten hetzelfde te zijn. Men geeft alleen aan het laatste den 
voorkeur, om de meer gemakkelijke wijze van bewerking, aange-
zien aan het gebruik van zwavelbaden, vele zwarigheden en geva-
ren van brand als anderzins verbonden zijn. 

Tot dus verre waren er weinig ligchamen bekend, welke niet 
verweerden, roestten, stijf, hard of week werden, en welker 
eigenschappen in alle omstandigheden constant bleven. Alleen het 
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goud en het platina-metaal schenen daarvan uitgezonderd. Thans 
beantwoordt de scheikundig veranderde gom, tot zekere warmte-
graad, geheel aan dit vereischte, en het kan dus niet onnatuurlijk 
zijn, dat de toepassingen, door eene vijfjarige ondervinding ge-
steund, reeds talrijk zijn, voor menigvuldige uitbreiding vatbaar 
blijven, en eenmaal de veerkrachtige gom, als tak van industrie, 
tot eene vroeger onverwachte belangrijkheid zullen opvoeren. 

Gebezigd tusschen de spoorstaven en de leggers of slepers, ten Toepassingen 
einde het stoeten der wagens te voorkomen. blariêb^uiJc. 
als voeren onder de wagens tot hetzelfde einde, 
in de buffers achter de wagens waardoor bij plaats 
hebbende ongelukken, de geweldigste schok geheel 
vernietigd wordt, 
als banden voor gewone rijtuig-wielen, 
als ringen tot sluiting van de flensen der stoompijpen, 
voor gelijdraden onder water van den electro-magneti-
sche telegraaf. 
voor de luchtbuizen der reddingbooten, 
voor lijstwerk en ornamenten voor gebouwen en veel-
soortige voorwerpen van architectuur. 

Vormen van de letterpers. Werktuigen. 
Gestereotypeerde bladen om mede te drukken. 
Boekdrukkers-rollen en cijlinders. 
Veeren voor sloten en vensterluiken. 
Buigzame, ondoordringbare flesschen, inktkokers enz. 
Vaar- en moerschroeven. 
Werktuigen ten dienste der heelkunde. 
Dubbele en enkele waterdigte stoffen, handschoenen, laarzen, Artikelen van 

matrassen, bedden, kussens, wagenbekleedsels, zadelstukken, w e e l d e -
NB. De met * gemerkte voorwerpen worden reeds met goed ge-volg hier (e lande gebezigd. 
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harnassen of gareelen, armbanden, halskettingen, franjes vooi 
koetsen, gordijnen, lijsten voor schilderijen en meubelversierselen, 
en verder een groot aantal van voorwerpen voor de marine, de 
artillerie en militaire uitrusting. 

Aanhaling London Journal of Arts, April 1845, bl. 178, overgenomen 
Sve?° dU on" d o o r h e t Polytechnisch Journal. 
delende!!^ B a n d X C V 1 L H c f l 2 ' ' , u l i«i' h e f t 1 8 4 5 ' i , aS' 1 
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B I J L A G E N ° , V I . 

BIJ KONINKLIJK PATENT VAN HARE MAJESTEIT. 

FREDERICK RANDSOME'S 
VERBETERING IN DE 

De aandacht van Architecten, en van het publiek, wordt bijzonder 
gevestigd op dit patent, hetwelk onlangs is verkregen door 
FHEDERICH BANDSOME van Ipsioich. 

Het hoofdbestanddeel waarvan bij deze vinding wordt gebruik 
gemaakt is fijngestoten kei of ecnig andere kiezelachtige stof, die 
door bijtende Alkali, (Caustic Alkali) opgelost zijnde onder druk-
king, in een stoomketel tol eene brei wordt gevormd welke de 
eigenschappen van gomwater of vloeibare lijm (glue) er langt , 
geheel doorschijnend, en zeer taai is. 

In dezen toestand kan de bereiding zeer goed benuttigd worden 
om in hout of dergelijke zelfstandigheden te worden ingedrongen. 
Wanneer men dan eenig nat zuur aanbrengt, wordt de silica 
in de poriën van het hout enz. geprecipiteerd en de grondstof 
wordt onbrandbaar en onvergankelijk. 

Bij de zamensteiling van kunststeen voor bouwmateriaal of voor 
ornamenten, wordt de bovenvermelde solutie doormengd met zand, 
leem, fijngestoten kei of eenig soortgelijk materiaal, waarvan de 
fijnheid en eigenschappen moeten gekozen worden, in verband 
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met het gebruik dat men van den kunststeen wil maken. In dezen 
toestand verkrijgt de zamenstelling alle de plastische eigenschap-
pen van verglaasd aardewerk, en kan in eiken gegeven of ver-
langden vorm gegoten worden; zij is voor de tijnste en scherpste 
afdrukken vatbaar. 

Na het gieten, moet de kunststeen lang droogen en daarna aan 
een rood v u u r , in ecu oven of fornuis, worden onderworpen , 
waardoor de vrije of niet gecombineerde silica van de ruwe grond-
stof, zich vereenigt met het exces van loog, dat in de bereiding 
aanwezig is. Ken half glasachtig ligchaam ontstaat alsdan en de 
kunststeen wordt geheel onoplosbaar. 
Menigvuldig zijn de toepassingen waarvoor deze steen vatbaar 

is. — Bouwsteen van alle soort en vorm kan uit de goedkoopste 
en eenvoudigste materialen worden verkregen. 

Zand, in eene zekere evenredigheid, het hoofdbestanddeel zijnde, 
wordt eene zeer homogene bouwstof verkregen, die aan eene veel re-
gelmatiger afslijting dan gewone hardsteen zal onderhevig zijn. Alle 
soort van ornamenten of decoratien in architectuur, kolommen, ka-
piteelen, balustraden, moulures, corniehen, schoorsteen-stukken, 
enz. worden verkregen door het gebruik van fijner zand of leem. 

Vloersteenen, stoepen en straatsteenen, van alle soorten, kunnen, 
op soortgelijke wijzen , gemaakt worden. 

Men kan dezelve alle verlangde kleuren geven door de bijvoeging 
van verschillende minerale preparaten. 

Proeven van verwerkte kunststeen kunnen bezigtigd worden bij 
F. HANDSOME, F U N T W A R F te Ipswich. 
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B I J L A G E N ' . VII 

MINISTERIE 
VAN 

KOLONIËN. 
ND. Wordt verzocht, in het antwoord, de daytecke-ning, de letter en het nomrner dezes naauw-keurig uit te drukken. 

SGRAVENHAGE, den 1 5 Jan. 1 8 4 8 

Lett. B. 
N°. 6. 

Getal der bijlagen. 

In antwoord op uwen brief van den 7 dezer N°. 72. s trekt , dat 
ik volgaarne wil medewerken om het daarbij omschreven doel te 
doen bereiken. 

Onderdo Surinaamsehe houtsoorten bevinden zich onderscheidene 
van zeer goede hoedanigheden, wat hardheid, sterkte, en duur -
zaamheid betreft. De voornaamste zijn: Bruinharf, Watergroenhart, 
Groenhart, Loenst, Purperhart, Kaneelharl, Bulletrie, Basterd-
hulletr\e, Kopie, Koenatépie , Zwarte- Bande- en Witte Kalbes, 
Peto en Bijlhart. 

Onder de zachtere soorten, welke echter voor onderaardsche w e r -
ken zeer deugdzaam zijn, bevinden zich de Wam, de onderscheidene 
soorten van Ceder, Salie enz. 

Er zijn nog andere uitmuntende soorten, welke echter beter voor 
meubels geschikt zijn en hoog in prijs loopen , zoo als Letterhout, 
IJzerhart, Bokkenhout, Bosch tamarinde , Tonka, enz. 

Vele dezer houtsoorten kunnen geleverd worden door de Gouver-
nements hout velling aan de rivier Coppename, en zijn ook verkrijgbaar 
bij particulieren. De prijs welke gewoonlijk daarvoor wordt gevraagd 
is f 1. — per kubiek voet. Eer» ruim debiet zou welligt dieri prijs 



minder doen stellen. De vracht maakt dit hout echter duur; — 
gewoonlijk wordt daarvoor gevraagd f 1. 5 0 per kubiek voet. Wei-
ligt zal de maatschappij in de gelegenheid zijn, bij charte-partij , 
eene mindere vracht te bedingen. 

Eenige der opgenoemde houtsoorten zijn, van tijd tot tijd, met 
de transportschepen, ten behoeve van sRi jk marine, te Rotterdam 
aangebragt; waarschijnlijk zijn daarvan nog blokken voorradig 
welke ter nadere beoordeeling zouden kunnen bezigtigd worden. In 
allen gevalle zal de directie der marine te Rotterdam in staat zijn 
nopens de hoedanigheid dier houtsoorten de verlangde inlichtingen 
te geven. 

Mogt de spoorweg-maatschappij geneigd zijn eene bestelling van 
hout te Suriname te doen, zal ik gaarne die onderneming bij den 
Gouverneur dier Kolonie aanbevelen. 

De Minister van Koloniën. 
.1. C . BAUD. 

Aan 
den Heer F . W . CONKAD, 

Ingenieur-Directeur eau 
de IIoll. Spoorweg-Maat-
schappij te *sGravenhage. 

i o s 
B I J L A G E N 0 . V I I I . 

^ » b r s a ^ TB* 
bclnflVmle. de 

G U T T A - P E K C H A R I E M E N , 
IN GEBRUIK AAN 'S RIJKS Ml'NT TE UTRECHT. 

De gutta-percha-riemen, die, behalve eene menigte lederen rie-
men, aan 'sRijks munt in gebruik zijn, hebben de volgende af-
metingen : 

1°. Een parallel-Ioopende riem, welke eene zoogenaamde punt-
machine in beweging brengt; lang 7 Ned. el. 

2°. Twee parallel-Ioopende riemen voor eene doorsnij-machine, 
te zamen lang 15 Ned. el. 

5°. Een kruisselings-loopende r iem, voor eene trekbank, lang 
6 Ned. el. 

4°. Een kruisselings-loopende riem, lang 11 el, die de beweging 
van de hoofdas in de groote pietzaal, naar eene andere as overbrengt, 
die twee draaibanken, eene schaafbank en eene boormachine, in de 
werkplaats van den werktuigkundige der munt, in beweging brengt. 

Al deze riemen hebben eene breedte van 71 Ned. duim en waren, 
nieuw zijnde, 4 streep dik. Het gewigt dezer riemen bedraagt on-
geveer 0 ,50 Ned. pond per Ned. e l , en daar het Ned. pond voor 
f 5 . 00 wordt geleverd, kost eene strekkende el dier riemen f 1.08. 

Men kan aannemen dat deze prijs geringer is, dan die welke men 
voor dergelijke lederen riemen zou moeten betalen. 

Al deze riemen hebben gedurende vier maanden, dat zij nu loe-
pen, zich zeer goed gehouden. Die, sub 4" vermeld, heeft liet 
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meest geleden, doch bevindt zich gewoonlijk in eene vrij hooge 
temperatuur. Met lokaal waar de overige zich bevinden, is matig 
warm. 

Van het kruisselings loopcn der riemen heeft men, zoo als ik 
reeds vroeger de eer had mondeling mede te deelen, aan de munt 
geene bepaalde nadeelige gevolgen ondervonden. Men heeft het zelfs 
niet noodig geacht, door het tusschenplaatsen van eene rol , de rie-
men van elkander te houden. Misschien moet deze gunstige bevin-
ding daaraan worden toegeschreven, dat die riemen niet boven hun 
vermogen gespannen zijn. Of hebben misschien de riemen, waar 
dat kruisselings loopcn nadeclig werkte , eene meerdere breedte? 
Alsdan zou het van belang kunnen geacht worden, de grens te be-
palen, waarboven men, bij behoefte aan eenen kruisselings-Ioopen-
den r iem, geene gutta-percha zou moeten gebruiken. 

Het geachte medelid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
de heer II. A . B A K E , wiens werkkring hem nog meer dan mij aan-
leiding geeft, om dagelijks de werking der gutta-percha-riemen 
gade te slaan, heeft mij de volgende waarnemingen medegedeeld: 

1°. dat wanneer men de gutta-percha-riemen aan een te sterke 
tensie onderwerpt, zij aanzienlijk rekken en veel dunder worden; 

2°. dat bij gelijke breedte, een lederen riem meer vermogen dan 
een gutta-pereha-riem kan overbrengen, zoodat, bij gelijke krachts-
uitoefening, de doorsnede der riemen, zich ongeveer als 4 : 5 
zal moeten verhouden. 

5°. dat eene temperatuur hooger dan 70° Fahrenheit, (bij eene 
sterke spanning vooral) nadeelig op de riemen werkt. 

4°. dat echter de gutta-percha-riemen zich aanbevelen door het 
regt en gelijkmatig loopen, en dat de gemakkelijke verbinding (waar-
over reeds in de vergadering van 14 Maart jl. gesproken is) een 
trroot voorregt boven de lederen riemen aanbiedt. 

Bij het bovenstaande moet ik mij veroorloven nog te herinneren, 
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dal de waarneming, welke men hier op de gutta-pen ha-riemen heeft 
kunnen doen, te kuit is om afdoende resultaten te verkrijgen, daar 
dezelve slechts over vier maanden loopt, en men dus vooral nog de 
ondervinding mist, hoe die riemen zich bij zomerhitte zullen houden. 

Daarom zullen meer langdurige en meer naauwkeurige waarne-
mingen, naar liet mij voorkomt, noodig zijn, oui eene voldoende 
vergelijking tusschen gutta-percha en lederen riemen te doen plaats 
vinden. 

Door de vereenigde pogingen der leden van het Instituut, zal 
zulks gemakkelijk t<»l stand worden gebragt, indien ieder zijne on-
dervinding mededeelt, en met liet voornemen daartoe, de zaak 
naauwkeurig gadeslaat. 

Met het oog hierop, zou men misschien de leden , welke daartoe 
in de gelegenheid zijn, kunnen uitnoodigen, om bij het aanschaffen 
van riemen, ze te wegen, en zulks op bepaalde tijds-tusschenruimte 
te herhalen; daarbij aanteekening houdende van het gewigt en de 
lengte der stukken, waarmede de riemen bij het rekken moeten 
verkort worden; terwijl verder , behalve de opgave der lengte en 
breedte van de riemen, en de vermelding der werktuigen die ze in 
beweging brengen, eene aanteekening van de temperatuur des ver-
treks, waarin zij zich bevinden, misschien niet overtollig is. 

Dit is echter maar een oppervlakkig denkbeeld, hetgeen ik ge-
ineend heb aan het verlichte oordeel van den raad van bestuur en 
van de geachte leden, die de vergadering van 11 April e. k. zullen 
kunnen bijwonen, bescheidenlijk te mogen onderwerpen. 

liet geassocieerde lid van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, 

A . VROLIK. 
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IT I JLAFJE N ° . I X . 

o p m e r k i n g e n 
OMTRENT HET GEBRUIK VAN 

GUTTA-PERCI1A DR1JFB4KDEN B PEZEX. 
Ik meen mede onder de eerste hier te lande behoort te hebben, 

die ten gevolge der nadeelen welke van lederen drijfbanden onder-
vonden werden, en opgewekt door de gunstige berigten omtrent 
het gebruik van gutta-percha banden in Engeland , overgegaan 
zijn om daarmede eenige proeven te nemen. 

Deze proeven hebben tot hiertoe een allezius gunstig resultaat 
opgeleverd, zoo wel met betrekking tot de draaipezen als de platte 
drijfbanden. 

De schuinsche wijze van verbinding of vastlijmen der einden, 
heb ik nog de beste bevonden. Op die wijze gelijmd, kan men 
de banden en pezen strak aanzetten zonder dat de vereeniging 
er door l i jdt , maar bij de pezen, moet men de einden niet te 
dun maken, zoodat aldaar, na de verbinding, de dikte iets meer 
blijft. Hoe dun de pees dan ook i s , brengt zij de wielen goed 
om, al wordt de last groot en ongelijk, zooals het geval is met 
eene nagelmachine, door het te stijf aanzetten van den nagel, of 
eene draaibank waarop men uit de hand draait. 

Rekking van banden of pezen ontstaat er volstrekt niet, en ook 
geene slijting, wanneer de baan zuiver is, en geene aanraking zijde-
lings plaats heeft. Gebeurt dit , dan wordt de stof als afgeschaafd 
en daarom houd ik , bij het kruisselings loopen , het tussehen-
plaatsen eener rol voor zeer uoodig, en ben overtuigd, dat het 
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aanwenden daartoe van eene vaste rond ijzeren staaf, zoo ais liet 
Engelsch berigt opgeeft, volstrekt niet aan het oogmerk z<»u 
kunnen voldoen. 

Het niet rekken en zuiver vlak loopen der gutta-pereha banden 
zijn groote voordeden, in vergelijking tot de Iedere, welke voort-
durend rekken, slingeren, en niet <»p alle punten de wielen raken, 
waarom ik dan ook niet kan aannemen, dat men grootere breedten 
van gutta-pereha zou behoeven te gebruiken, maar naar mijne 
ervaring, gelijke breedte voldoende is. Door de aanhoudende be-
weging geraakt ook het naaisel der lederen riemen los en is er 
bestendig wat aan te herstellen, hetgeen dikwerf oponthoud geeft. 

Ken partijtje Engelsche gutta-pereha bandriemen heeft in prijs 
en gewigt het volgende resultaat opgeleverd 

Breedte 
in 

strepen. 
Dikte 

in 
strepen. 

i Gew. per 
Urekk . el. 

Ned. © 
Prijs 
per 

, Ned. 
Prijs 
per 

[strekk. el. 
] < 

platte. . ( i 
j 00 

90 
0 
7 

0 , 4 
0 , 0 4 

f 5 ,00 f 1,20 
- 1,92 

0 

ronde. . . | 
10 
6 

0 , 0 9 3 
0 ,050 

- 5 , 0 0 
- 0 , 4 5 
- 0 , 1 5 

De prijzen voor groote hoeveelheden, zullen, bij toenemend debiet, 
zeker merkelijk minder worden, vooral bij het ontstaan van con-
currentie, door het vestigen van andere fabrijken, zoo als die, hier 
te lande, van de heeren MLNNÏCII, BEECK & COMP. te Amsterdam, 
van welke mij echter nog geene producten bekend zijn. 

Is het voordeel in gebruik en duurzaamheid tot hiertoe zeel-
ten voordeele der gutta-pereha, niet minder is dit het geval met 
de primitieve kosten. 

Lederen riemen zijn betaald geworden aan de directie der 
Nederlandsehe stoomboot-maatschappij te f{otterdam tegen / 2,5fi 

i i I 
tot /*ü,U0 per el, de breedte loopende van 0 ,001 el tot 0 ,205 el, 
en van deze banden wisselde het gewigt per strekkende el af van 
0.G6 tot 2 , 5 0 Ned. ponden. 

Ken ander partijtje lederen drijfriemen leverde de volgende 
resultaten op : 

Breedte Gewigt per r i .. 
in strekk el in £ n J f P c , r £ r i J ? W Ned. duim. Ned. tv. Ned. Ned. 

9 0 ,707 f 5 , 0 0 f 4 , 2 4 i 
ö 0 ,588 - 1 ,70 - 4 ,58 
s 0 ,550 - 1,70 | - 5 ,15 

voor die van 9 duim breedte komt dus de prijs per el lengte 
ruim de helft hooger dan die der gutta-pereha, en voor die van 
0 duim komt het uit op iets minder dan de helft. 

Naar mijne ervaring tot hier toe mag ik het e rvoor houden, 
dat de toepassing der gutta-pereha tot het vervaardigen van drijf-
banden en pezen voor de machinale inrigtingen, als eenc zeer be-
langrijke vinding is te beschouwen , waardoor het overbrengen 
der kracht van beweging word bevorderd en daarmede ook het 
werk, terwijl het tevens, dadelijk en op den duur, veel bezuini-
gingen en tevens gemak oplevert. 

Vlissin gen A. E . TROMP. 
den l Mei 1848. Lid Kon. Ins. fwr. 
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L E D E N . 

1847. 
H. van Assendell't de Coningh , Fort Everding™. 
J. F. Augier , Zwolle. 
W . Baden Ghijben, Zxerikzee. 
H. A. Bake, Utrecht. 
J . \V. Bake, Zwolle. 
M. G. Beijerinck, 's Gravenhage. 
3. A. Beijerinck, Leiden. 
Baron W . Bentinck tot Nijenhuis, Delft. 
J . P . van den Berg, Jz . . Delft. 
A. Blaauw Jhz. , Arnhem. 
N. H. Boerrigter, 's Gravenhage 
P. J. J . Bogaerd, Maastricht. 
C. J . Bolten. Leeuwarden. 
D. H. Bos, Groningen. 
D. van den Bosch, Rotterdam. 
C. Brünings, Zutpheru 
D. D. Buchler, Amsterdam. 
A. Canneman , Mui den. 
P. Caland, J r . , Zienkzee. 
H. T. G. N. Camp, Delft. 
C. P . del Campo, gen. Camp, Amsterdam 
W . F. del Campo, gen. Camp. Terneuzen 
J . W . Conrad, Maastricht. 
M. 11. Conrad, Arnhem. 
F. W Conrad, 's Gravenhage. . 
J. F. W . Conrad, Maastricht. 
L. J . du Celliée Muller, 's Gravenhage 
G. G. von Delitzsch, Delft 
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B. P. G. van Diggelen, Zwolle 
J . Dixon, S r . , Amsterdam. 
John Dixon, Amsterdam. 
F. Droinet, Leiden. 
J. H. Docters van Leeuwen, Gorinchem. 
J. A. van Dorth, Assen. 
J . E. Duyvené, Geertruidenberg. 
J. A. van Essen ^Groningen. 
B. de ia Faille, Delft. 
J A. Feith, Delfzijl. 
J. H. Ferrand, Arnhem. 
W . A. Fröger, Amsterdam. 
11. F. Fijnje, Nijmegen. 
J. G. W . Fijnje, Utrecht. 
C. J . Glavimans, Rotterdam. 
J. G. Van Gendt, Amsterdam. 
C. K. de Geus, Haarlem. 
\ . J. Goudriaan, Driebergen. 
A. Greve, 's Gravenhage 
C. C. van Hall, Haarlem. 
G. C. Ilartz, ZW/Ï. 
P. J . H. Hayward, Leeuwarden. 
Baron G. V. W . van Hemert tot Dingshof, Woerden. 
F. van Heurn, 's Gravenhage. 
E. S. Heynincx, Mz., Amsterdam. 
G. G. van der Hoeven, Breda. 
W . Husband, Sassenheim. 
G. N. Itz, Dordrecht. 
11. A. Jansen, Delft. 
D. J. Jordens, Heemstede. 
R. J A Kallenberg van den Bosch, Bergen op Zoom. 
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Jonkhr. H. A. van Karnebeek, 'sGravenhage. 
L. van de Kasteele, Zwolle. 
G. A. van Kerkwijk, Maastricht. 
G. de Keth, Utrecht. 
J A. Keurenaar, 'sGravenhage 
G. W . M. Klijn, Amsterdam. 
P . Koek, Haarlem. 
A. Kommers, P z . , Assen. 
Jonkhr. J. Krayenhoff, Amsterdam. 
A. C. Kros, Leeuwarden. 
J . Kros, Leiden. 
L . J . A. van der Kun, 'sGravenhage. 
E. de Kruyff, Haarlem. 
J . de Kruyff, Roermondc. 
J . A. Kool, Maastricht. 
J . van Lakerveld Blanken, Gouda. 
J. Lebret , 'sGravenhage. 
A. A. T. Lcdeboer, 'sGravenhage. 
N. J . van der Lee , Utrecht. 
J . C. de Leeuw, Haarlem. 
C. R. van Lelyveld, Dergen op Zoom. 
G. F. Limbourch van der Mcersch, Dergen op Zoom. 
Jonkhr. C. C. A. de Maere, Zwolle. 
C. Makkers, Schiedam. 
C. II. Matlhijsen , Amsterdam. 
J . van Maurik, Amsterdam. 
IJ. H. J . J . Mazel, 'sGravenhage. 
J. van der Meij, Briclh, 
A. B. Mentz, Purmerendr. 
G. T. van Meurs, Delft, 
N. J. Michaelis, Maastricht. 
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J. 11. Muller, Middelburg. 
B. Musquctier, 'sGravenhage. 
J, A. Kicolson, Thülen. 
J. W . L. van Oordt, 'sGravenhage. 
Jonkhr. J . Ort van Schoonaüwen, Alkmaar. 
Jonkhr. J . H. T. Ortt , Maastricht. 
C. Outshoorn, 'sGravenhage. 
M. C. J. Piepers, 'sGravenhage. 
A. C. Pierson, Amsterdam. 
A. J. van P r e h n , Maastricht. 
P. J. de Quartel, Kampen. 
Jonkhr. E. C. B. Bidder van Uappard, 's Hertog 
Baron W . C. P . van Heede van Oudtshoorn, Z/' 
Z. Heijers, 'sGravenhage. 

C. Heuther, 'sGravenhage. 
V. Homein, Leeuwarden. 
W . N. Hose, Rotterdam. 
G. V. E. van Ryneveld, Maastricht. 
L. Rijsterborg, 's Hertogenbosch. 
Jonkhr. H. H. O. Sandborg, Maastricht 
G. Scheffer, Rotterdam. 
T. Scheidius, Vlissingen. 
P. Schmitz, Delft. 
,1. L. Schneitter, 'sGravenhage. 
11. W . Schokker, Amsterdam. 
\ \ \ A. Scholten, Purmerende. 
P. Scholten, Rotterdam. 
H. N. A. L. Slotemaker, Rotterdam 
W. G. A. Staring, 
1). S. Storm Buijsing, Delft. 
C. M. Storm van 's Gravesande, Deventer. 



Graaf M. D. van Limburg St i rum, *Gravenh«g< 
}. Strootman, Breskens. 
M. G. Tetarvan Elven, Amsterdam. 
J. W . de Thomeze, Zwolle. 
S. Tierens, Utrecht. 
W . C. Timmerman, Amsterdam 
A. E. Tromp, Vlissingen. 
A. van der Velde, Cz. , Zierikzee. 
J. Verhoeven, Pz . , Harderwijk. 
Baron B. F. van Verschuer, 's Gravenhage. 
F. H. de Veije, Venlo. 
P. van Vlissingen, Amsterdam. 
Baron J . E. H. B. van Voorst tot Voorst, Breske 
A. A. C. de Vries Bobbé , Haarlem. 
J. Waldorp, Breda. 
J. Warnsinck, Amsterdam. 
P. Wellenbergh, Groningen. 
E. Wenckebach, Amsterdam. 
J. E. ter Winkel , 's Gravenhage 
J . 1) Zoeher, Haarlem 

G E A S S O C I E E R D E EEDEIX. 
18 i 7. 

A. Bayly, Gravenhage. 
Dr. E. II. von Haumhauer, Amterdam. 
W. van Bemmel, Gouda. 
L)r. S. Bleekrode, Delft. 
C. II. D. Buijs Ballot, Utrecht. 
C. F. Donnadieu, Delft. 
P. Elias, Haarlem. 
L. J . Euthoven, 's Gravenhage. 
L. Enthoven, Lz., 's Gravenhage. 
K. Enthoven, Lz., 's Gravenhage. 
C. A. Ernst de Seuvert, in commissie te Luik. 
Baron 11. F . C. Forstner van Dambenoy, 's Gravenhage. 
H. Hardes, Willemsoord. 
K. Hoogeveen, Delft. 
A. P . Hotz, 's Gravenhage. 

F. S. van l luguenin, Delft. 
A. Kaizer, 's Gravenhage. 
W . J. Kempers, Delft. 
P. J . Kipp, 
P. G. G. van der Kun, Nijmegen. 
A. van der Leeuw, 's Gravenhage. 
R. Lobatto. Delft. 
C. Logeman, Hoofdplaat. 
G. J. Mulder, Utrecht. 
J. F. Munnich, Haarlem. 
F. L. Nering Bogel, Deventer. 
W. Overduijn, Delft. 
T. Prévinaire, Haarlem. 
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G. Proos, Dreskens. 
R. van Ueos, Utrecht. 
A. E. Reuiher, Zutphen. 
G. Roest, 'sGravenhage. 
Baron F. van Seherpenzeel lieuseh, Nijmegen. 
,). A. Scholten, II/-., Rotterdam. 
G. Sinions, Delft. 
0. van der Sterr, den llelder. 
C. 11. G. Steuerwald, 'sGravenhage. 
T. «I. Stieltjes, 

G. J. Verdam, Leiden. 
J. G. Verheye van Sonsbeeck, Delft. 
1\ F. G. Vreede, Delft. 

Vrolik, Utrecht. 

123 

KLLTEKCEWONE LEDEX» 
1817. 

P. H. Bakker Korff, Haarlem. 
K. H. van Brederode, 'sGravenhage. 
G. Bruin. Rotterdam. 
A. L. de Bruijn Kops, Arnhem. 
A. Fagel, IJzendijke. 
C. de Groot, Delft. 
«J. 11. Iloijer, Haarlem. 
W. F. G. L. van IIoolï', Fort Varen 
H. Linsc, Amsterdam. 
II L. van der Lely, Halfweg Haarlem. 
W. A. J. Methorst, Delft. 
.]. B. K. von Motz, Arnhem. 
L. »1. von Motz, Arnhem. 
P. ,1. Mouthaan, Zwolle. 
\V. J. A. Nieuwenhuizen, Amsterdam 
II. Reijers, Amsterdam. 
A. M. C. Roest, Maastricht. 
K. .!. Schade van Westrum, Maastricht. 
\V. J. A. Smith, Delft. 
J. F. Taunav, Amsterdam. 
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REGLEMENT 

V A N H E T 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 
iMT.KRir.T ONDER BESCHERMING VAN Z. K. II. WILLEM 

ALEXANDKR 1\U'L FREDER1K LODEWIJK . 

PRINS VAN ORANJE. 

1. Xuain en Doel run het Instituut, en:.. 

Art. I. 
Deze \>reenii»mg draagt don naam van Koninklijk Instituut eau 

Ingenieurs. 
Art. 2. 

fïot dool van liet Instituut is: de bevordering der wetenschap e u 
kunst van den Ingenieur, in den uitgestrektsten zin. 

Art. 3. 
De zetel van het Instituut wordt bepaald ter plaatse waar de 

Koninklijke Akademie voor Civiele-Ingenieurs gevestigd is. 

Art. 4. 
Het zegel van het Instituut wordt door den Raad van Bestuur 

vastgesteld. 

II Verdeeling in Kluwen. 

Art. 5. 
De leden van liet Instituut zijn verdeeld in vier klassen: 
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Eerste Klasse of Leden zijn personen, die geregtigd zijn d<*n titel 
van Ingenieur of Architect te voeren. 

Tweede Klasse of Geassocieerde Leden zijn personen, die, zonder 
den titel van Ingenieur te hebben, echter het vak zelve of de weten-
schappen, die daarmede in verband staan, beoefenen. 

Derde Klasse of Honoraire Leden zijn personen, die door hunne 
kunde of ondervinding, hoogen stand of geboorte, in de mogelijk-
heid zijn, om den vooruitgang der kunst te bevorderen. 

Vierde Klasse of buitengewone Leden zijn personen boven de 
twintig jaren oud, die het vak beoefenen, met het voornemen om 
eenmaal als Ingenieur werkzaam te zijn. Deze Leden hebben geen 
regt van stemming in «le vergaderingen. 

Art. 6. 

Tot leden der eerste klasse kunnen voorgesteld worden: 
De Ingenieurs van deri Waterstaat, der Marine en der Mijnen, 

de Militaire Ingenieurs, de Civiele-Ingenieurs en Architecten die 
een diploma hebben verkregen van de Koninklijke Akademie der 
Civiele-Ingenieurs. 

Art. 7. 

De leden hebben het regt om den volgenden verkorten titel te 
voeren: 

Eerste klasse of leden; L. K. Inst. I 
Tweede klasse of geassocieerden: G. L. K. Inst. I 
Derde klasse of honoraire leden: H. L. K. Inst. I 
Vierde klasse of buitengewone leden. B. L. K. Inst. I. 

Art. 8. 

De Oprigters van het Instituut worden erkend in de klasse, 
waarin zij zich hebben opgegeven, volgens de lijst, welke achter 
dit Reglement gevoegd is. 

III. Wijze run Benoeming der Leden, rnz. 
Art. 9. 

leder, die verlangt bij het Instituut te worden opgenomen, wordt 
«laartoe voorgesteld volgens model litt. A. 

Dit voorstel wordt onderteekend door drie leden, en wanneer de 
voorgestelde verlangt tot de eerste klasse te w orden toegelaten, moe-
ten van de drie lederi onderteekenaren, twee tot de eerste klasse 
behooren. 

Art. 10. 
De aldus opgemaakte voordragt, wordt ingediend aan den 

Secretaris. 
De President teekent alsdan de voordragt en brengt dezelve in de 

eerste gewone vergadering ter tafel. 

Art. 11. 
De ballotage heeft plaats in de vergadering van Junij van iederjaar. 

Art. 11. 
De aanneming geschiedt bij volstrekte meerderheid der aanwe-

zige stemmen. 

Art. 13. 

Bij afstemming wordt daarvan geene aanteekeriing in de notulen 
gehouden. 

Art. l i . 
De honoraire leden worden, op voorstel van den raad, benoemd 

in de Vergadering van Junij. Vijftien leden uit de twee eerste klas-
sen kunnen honoraire leden aan den Raad voorstellen. 

De Raad moet zoodanig voorstel ook aan de Vergadering onder-
werpen . 

Art. 15. 
Met voorstel, om van eene klasse tot eene andere over te gaan, 

geschiedt volgens model litt. B. 

Dit voorstel wordt door vijf leden van de klasse, waartoe de 
Kandidaat wil overgaan, ondersteund. 

<J 



130 

De leden der vierde klasse, die gedurende vijf jaren lid dier 
klasse zijn geweest, moeten tut de eerste of tweede klasse overgaan. 
Deze overgang geschiedt alsdan zonder ballotage, en door eenvou-
dige overschrijving. 

Art. IG. 
Ieder, die als lid van eene der klassen aangenomen is, wordt 

daarvan verwittigd volgens het hierna Sub. Litt. C. bepaalde voor-
schrift . 

Hij moet alsdan de entree en de eerste jaarlijksche contributie van 
het loopendc jaar, binnen eene maand na zijne aanneming betalen. 

Art. 17. 
Ieder benoemde, die aan de hierna model litt I). bepaalde ver-

klaring voldaan, en de vastgestelde contributie betaald heeft, ont-
vangt een diploma zijner benoeming, en wordt alsdan aangemerkt 
als bij het Instituut te zijn opgenomen. P»ij de eerste vergadering, 
waarbij hij tegenwoordig is, wordt hij, bij een daartoe te bepalen 
vorm binnengeleid. 

De President zal hem alsdan onder de volgende termen toe-
spreken : 

«Als President dezer Vergadering erken en ontvang ik U 
«(N. N.) als lid , geassocieerde, honorair lid , of buitengewoon lid 
«van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.» 

IV. I j ze van on (slag der Leden. 
Art. 18. 

Ieder lid heeft het regt om met primo Mei van ieder jaar voor 
zijn lidmaatschap te bedanken. 

De uitzetting van een lid kan geschieden wanneer tien of meer 
leden der drie eerste klassen zulks wenschelijk oordeelcn, en daar-
omtrent een onderteckeud voorstel indienen. Als de Raad oordeelt 
gevolg te moeten geven aan dat voorstel, zendt hij aan den bedoelden 
persoon eene waarschuwing tot het aanvragen van ontslag, volgens 
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model litt. E , zonder van de zaak melding te maken in de notulen. 
Indien zulks geene gevolgen heeft, wordt het voorstel gedaan in 

eene daartoe belegde buitengewone vergadering. De uitzetting ge-
schiedt wanneer twee derde der aanwezige leden zich daarvoor 
verklaren. 

Hiervan wordt aan het uitgezette lid kennis gegeven, volgens 
model litt. F. 

V. Contribulièn. 
Art. 19. 

De leden oprigters van het Instituut van de eerste en tweede 
klasse betalen eene jaarlijksche contributie van twintig gulden. 

Voor de later te benoemen leden is de jaarlijksche contributie: 
voor de eerste klasse vijf-en-twintig gulden. 

Voor de tweede klasse twintig gulden. 
Voor de vierde klasse is de contributie tien gulden. 
De honoraire leden betalen geene contributie. 
leder lid zal hij zijne benoeming voor zijne entrée en diploma 

voor eens nog betalen vijf gulden. 

Art. 20. 
De jaarlijksche contributie wordt met Julij van ieder jaar be-

taald in handen van den Penningmeester. 

Art. 21. 
Leden, waarvan de betaling der contributie een jaar ten achteren 

is, mogen niet mede stemmen. 

Art. 22. 
W anneor de betaling der contributie twee jaren ten achteren is 

zal de Raad zoodanig lid van de lijst der leden schrappen. 

VI. Bestuur. 
Art. 23. 

De zaken van het Instituut worden bestuurd door een Raad, be-
staande uit negen leden, waarvan een President, een Vice-President, 
een Secretaris en een Penningmeester. 
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Jaarlijks treden drie leden a f , voor de eerste maal hij loting, 
en later volgens eene op te maken rooster. 

De aftredende leden zijn weder verkiesbaar. 

Art. 24. 
De Raad wordt uit de twee eerste klasse gekozen, moetende altijd 

minstens zes Leden tot de eerste klasse behooren. 

Art. 25. 
De Leden van den Raad worden in de jaarlijksche algemeen« 

vergadering van Junij, bij meerderheid van stemmen benoemd. 

Art. 26. 
De Raad vergadert zoo dikwijls als zulks voor de zaken van het 

Instituut noodzakelijk is. 

Art, 27. 
Geene besluiten zijn geldig wanneer minder dan vijf Leden 

tegenwoordig zijn. 

Art. 28. 

Alles wordt in den Raad bij meerderheid van stemmen beslist. 
Dij het staken der stemmen heeft de President eene beslissende 

stem. 

Art. 29. 
leder jaar wordt er eene rekening en verantwoording van de 

fondsen van het Instituut, in de vergadering van Junij aangeboden. 
Art. 50. 

De Raad geeft jaarlijks een verslag der werkzaamheden van liet 
Instituut, hetwelk in de vergadering van Junij wordt voorgelezen. 

VII. Van den President. 
Art. 51. 

De Beschermheer is Honorair President in iedere Vergadering 
van den Raad, of van het Instituut, waarbij hij verkiest tegen-
woordig te zijn. 
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Art. 52. 
De President en Vice-President worden Jaarlijks door de Leden 

van den Raad, uit hun midden gekozen. 

Art. 55. 
De President leidt de orde der werkzaamheden van alle vergade-

ringen. 

Hij doet alle voorstellen, brengt dezelve in omvraag, en hand-
haaft te allen tijde de reglementen van het Instituut. 

Art. 54. 
Bij afwezigheid van den President treedt de Vice-President in alle 

zijne functien. 

Bij afwezigheid van den President en van den Vice-President, 
wordt de vergadering door den oudsten in jaren der aanwezige leden 
van den Raad gepresideerd. 

VIII. Van den Secretaris en van den Penningmeester. 
Art, 55. 

De Secretaris en Penningmeester worden ieder jaar door de leden 
van den Raad uit hun midden gekozen. 

Art, 56. 
De Secretaris voert de Correspondentie van het Instituut. 
Alle stukken worden door den President endoorden Secretaris, 

namens den Raad , onderteekend. 

De Secretaris houdt de notulen van al de vergaderingen. 

Art. 57. 
Aan den Penningmeester is het beheer der geldmiddelen opge-

dragen, onder toezigt van den Raad. 

Hij doet geene betaling dan op magtiging van den Raad. 

IX. Vergaderingen. 
Art. 58. 

De vergaderingen van het Instituut moeten eenmaal 'smaands, 



154 

met uitzondering van de maanden Julij en Augustus, plaats hebben, 
en wel op den tweeden Dingsdag van iedere maand, des morgens 
ten elf ure. 

Aan de leden wordt vooraf bekend gemaakt, wat er in de Ver-
gadering zal worden behandeld. 

Art. 59. 
De orde, die bij de vergaderingen in acht genomen moet worden , 

is als volgt: 

'1. Voorlezing der Notulen. 
2. Discussien en stemming daarover. 
3. Introductie van nieuwe leden. 
4. Aankondiging van ontvangene giften , enz. 
5. Mededeelingen en voorstellen van den Kaad. 
(3. Mcdedeeling van ingekomene stukken. 
7. Discussien daarover. 
8. Nieuwe Voorstellen. 
9. Discussien daarover. 

Art. 40. 
In de vergadering van Junij is de orde als volgt: 

1. Voorlezing der Notulen. 
2. Discussien en stemming daarover. 
5. Introductie van nieuwe leden. 
4. Voorlezing van het verslag der werkzaamheden van het In-

stituut van het afgeloopen jaar. 
5. Rekening en verantwoording der fondsen. 
0. Aankondiging van ontvangene giften. 
7. Mededeelingen eri voorstellen van den Raad. 
8. Mededeelingen van ingekomene stukken. 
0. Discussien daarover. 

10. Nieuwe voorstellen. 

11. Discussien daarover 
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12. Dallotage van nieuw voorgestelde leden. 
15. Benoeming van leden van den Raad. 

Art. 41. 
leder lid heeft het regt om iemand, buiten Nederland gevestigd, 

in de vergaderingen te introduceren. 

Art. 42. 
De Raad kan speciale vergaderingen beleggen, op door hem te 

bepalen plaatsen. 

X. Algcmeene bepalingen. 
Art. 43. 

Wanneer de Raad oordeelt, dat er eene vervreemding van de 
eigendommen van het Instituut wenschclijk is, zal hij daarvan kennis 
geven aan de leden. De zaak wordt alsdan behandeld in de eerste 
vergadering, volgende op die kennisgeving, en de toestemming tot 
vervreemding kan plaats hebben wanneer twee derde der aanwezige 
leden daarvoor stemmen. 

Art. 44. 
lede re memorie, verhandeling, model, kaart of teekening, enz. 

wordt een eigendom van het Instituut, wanneer het aangeboden en 
aangenomen is. 

Art. 45. 
Er wordt jaarlijks een of meer bundels van ingediende verbande -

lingen, memorien en mededeelingen, ter keuze van den Raad,gedrukt 
en kosteloos aan de leden rondgedeeld. Ter bepaling van do keuze 
der stukken, die ter uitgave worden bestemd vraagt de Raad vooraf 
het advies van eene door hem te benoemen Commissie van drie leden. 
Het algemeen verslag, mitsgaders de notulen der vergaderingen 
worden mede gedrukt en kosteloos aan de leden rondgedeeld. 

Art. 46. 
De namen der personen, welke geschenken aanbieden ofdona-

tien vaststellen voor het Instituut, worden jaarlijks eervol vermeld. 
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Art. 47. 

De huishoudelijke reglementen en nadere verordeningen worden, 
op voordragt van den Raad, in de vergadering van Junij vastge-
steld. Hierin kunnen alle bepalingen opgenomen worden, die niet 
strijdig zijn met dit reglement. 

Art. 48. 
Wanneer de Raad oordeelt, dat eene verandering in dit reglement 

noodzakelijk is, brengt hij het voorstel daartoe in de Vergadering 
van Junij. De voorgestelde verandering moet door eene meerder-
heid van twee derde gedeelte der aanwezige leden aangenomen, en 
alsdan aan de goedkeuring van Z. M. den Koning onderworpen 
worden. 

Art. 49. 
Hetzelfde geschiedt wanneer twintig en meer leden van de twee 

eerste klassen daaromtrent een voorstel aan den Raad indienen. 
Art. 50. 

Dit reglement wordt beschouwd als grond-reglement van het 
Instituut, zoodra hetzelve door de koninklijke goedkeuring bekrach-
tigd is. 

Model litt. A. 

De ondergeteekende (N. N.) 
verlangt aangenomen te worden bij het Koninklijk Instituutvan 
Ingenieurs. 

geteekend (N. N.) 

(Hier volgen de gronden der voordragt.) 

Op gemelde gronden stellen wij (N. N.)voor, als een geschikt 

persoon, om bij het Instituut te worden opgenomen 

(geteekend.) 

De Raad van Bestuur, in aanmerking nemende de bovenstaande 
aanbevelingen, stelt N. N. voor om geballoteerd te worden als... 

van het Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs. 
Namens denzelven, 

geteekend. President. 
den 18 

Secretaris. 

Model litt. B. 

Wij ondergeteekenden stellen aan den Raad van Bestuur van In t 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs voor , dat N. N. van 
de klasse zal overgaan tot de klasse, uithoofde 

(geteekend.) 

De Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge-

nieurs schrijft bij deze N. N. over van de . . . klasse tot de . . . 

klasse. 

Namens denzelven, 

geteekend President. 
den 18 Secretaris. 

Model litt. C. 

Ik heb de eer V kennis te gever», dat gij <>[> den 

aangenomen zijt als van het 
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Koninklijk Instituut van Ingenieurs, en zend U hiernevens een 
exemplaar van de Reglementen van het Instituut. 

Naar aanleiding daarvan gelieve gij in handen van den Penning-
meester te betalen en de nevensgaande door U onder-
toekende verklaring binnen eene maand terug te zenden. 

Wanneer gij daaraan voldaan hebt, kunt gij U aanmerken als 
aangenomen lid van het Instituut, en zal U het diploma daarvan 
worden toegezonden. 

Namens den Raad van Bestuur: 

den 18 President. 
Secretaris. 

Model litt. D. 
Ik ondergeteekende 

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs belool, dat ik mij 
onderwerp aan de Reglementen van het Instituut. 

Ik beloof dat ik de belangen van het Instituut, naar mijn vermo-

gen, zal voorstaan en bevorderen. 

den 18 . 

Model litt. E. 

De Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs brengt bij deze ter Uwer kennisse, dat ten gevolge van 
een omtrent U ingekomen voorstel, eene buitengewone vergadering 
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zal moeten worden bijeengeroepen; voor dat wij eohter bierton 

overgaan, nemen wij de vrijheid li aan te raden, uw ontslag 

aan den Raad in te dienen. 

den President. 

Secretaris. 

Model litt. F. 

Üe Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge-

nieurs is verpligt, U kennis te geven, dat bij eene buitengewone 

vergadering gehouden den 
is besloten, dat uw lidmaatschap bij het Instituut vervallen is. 

Namens denzelven, 

Jen 18 President. 

Secretaris. 
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. K . H . W I L L E M A L E X A N D E R P A U L F R E D E R 1 K L O D E 
W I J K , P R I N S V A X O R A N J E , Beschermheer en Monorail 
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G . SIMOXS 
L . J . A . VAN DER KRX . . . 
M . D . Graaf VAN LIMBURG STIRVM 
D . J . STORM BUVSING . . . 
Raron FORSTNER VAN DAMBENOY 
A . GREVE 
C . T . VAN MEURS . . . . 
J . W . L . VAN GORDT . . . 

President. 
Vice-President. 
Secretaris. 
Penningmeester. 
Ribliothekaris. 

) 
\ Leden. 
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BESCHERMHEER 

/ K H . W I L L E M A L E X A N D E R P A U L F R E D E R I K 
L O D E W I J K , P R I N S V A N O R A N J E . 

LËOXOIIASIU: LI;I>I;>. 
1848. 

Z K M. P R I N S HENDRIK DER NEDERLANDEN. 
Z . K . I I . P R I N S FREDERIK DER NEDERLANDEN. 
P . AimiëNs te 'sGravenhagc. 
E . LUCAS te Vlissingen. 
I I . DIJK te 'sGravenhage. 
Baron W. A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE te Arnhem 

iO 
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1848. 

H. van Assendelft de Coningh , Fort Everdingen. 
.1. F. Augier , Zwolle. 
W. Badon Ghijben, Zierikzee. 
H. A. Bake, Utrecht. 
J. W. Bake, 

M. G. Beijerinck, 'sGravenhage. 
J. A. Beijerinck, Leiden. 
Baron \V. Bentinck tot Nijenhuis, fiel ft. 
J. P. van den Berg, Jz . , Delft. 
A. Blaauw Jhz., Arnhem. 
N. II. Boerrigter, 'sGravenhage. 
I». J. J. Bogaerd, Maastricht. 
C. .1. Boltcn, Leeuwarden. 
I). H. Bos, Groningen. 
h van den Bosch, Rotterdam 
(]. Brünings, Zutphen• 
I). I). Buchler, Amsterdam. 
A. Canneman , Maiden. 
P. Galand, J r . , Zierikzee. 
H. T. G. N. Camp, Delft. 
C. P. del Cainpo, gen. Gamp, 
W. F. del Campo, gen. Camp, Terneuzen. 
J. NY. Conrad, Maastricht. 
M. H. Conrad, Arnhem. 
F. W Conrad, *sGravenhage 
J. F. W. Conrad, Maastricht. 
L. J. du Celiiée Muller, 'sGravenhage. 
J. P. Delprat, Breda. 



G. G. von Deutzseti, Java 
B. P. G. van Diggelcn, Zwolle. 
J. Dixon, Sr . , Amsterdam. 
John Dixon, Amsterdam. 
F. Droinet, Leiden. 
J. 11. Docters van Lecuwen, Gorinchi 
J. A. van Dörth, Assen. 
J. E. Duyvenö, Geertruidenberg 
J. A. van Essen, Groningen. 
B. de la Faille, Delft. 
J. A. Feith, Delfzijl. 
.1. II. Ferrand, Arnhem. 
W. A. Fröger, Amsterdam. 
II. F. Fijnje, Nijmegen. 
J. G. \V. Fijnje, Utrecht. 
G. J. Glaviinans, Rotterdam. 
J. G. van Gendt, Amsterdam. 
G. K. de Gens, Haarlem. 
A. J. Goudriaan, Driebergen 
A. Greve, 's Gravenhage. 
G. G. van Hall, Haarlem. 
G. C. Hartz, Delft. 
P. J . II. Hayward, Leeuwarden. 
Baron G. V. W. van Hemert tot Diu 
F. van Heurn, 's Gravenhage. 
E. S. lleynincx, Mz., Amsterdam. 
G. G. van der Hoeven, Breda. 
W. Husband, Sassenheim. 
G. N. ltz, Dordrecht. 
11. A. Jansen, Delft. 
D. J. Jordens, Breskens 
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H. J. A. Kallenberg van den Bosch, Bergen op Zoom. 
Jonkhr. II. A. van Karnebeek, 's Gravenhage. 
L. van de Kasteele, Zwolle. 
G. A. van Kerkwijk, Maastricht 
li. de Keth, Utrecht. 
.1 A. Keurenaer, 's Gravenhage. 
G. W. M. Klijn, Amsterdam. 
P. Koek, Haarlem. 
A. Kommers, Pz. ,/tssew. 
Jonkhr. J. KrayenhoiV, Amsterdam 
\ . G. lvros, Leeuwarden. 
J. Kros, Leiden. 
L. J. A. van der Kun, 's Gravenhage. 
K. de Kruytï, Haarlem. 
.1. dr KruytT, Roermonde. 
J. A. Kool, Maastricht. 
.1. van Lakerveld Blanken, Gouda. 
J. Lebret, 's Gravenhage. 
A. A. T. Ledeboer, s Gravenhage. 
N. J. van der Lee, Utrecht. 
J. C. de Leeuw, Haarlem. 
G. H. van Lelyveld, Bergen op Zoom. 
G. F. Limbourch van der Meersch, Uergen op Zoom. 
Jonkhr. G. G. A. de Ma ere, Zwolle. 
Jonkhr. J. G. \Y. Merk«- v;.n Gendt, 's Gravenhage. 
C Makkers, Schiedam. 
C. II. Matthijsen , Amsterdam. 
.1. van Maurik, Amsterdam. 
L. II. J. Mazel, 's Gravenhage* 
,1. van der Meij, Briellt 
A. B. Mentz, Purmerende. 
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C. T. van Meurs, Delft, 
N. J. Michaelis, Maastricht. 
J. H. Muller, 's Gravenhage. 
R. Musquetier, 's Gravenhage. 
J. A. ISicolson, Thülen. 
J. W. L. van Oordt, 's Gravenhage. 
Jonkhr. J. Ortt van Schonauwen, Alkmuat 
Jonkhr. J . R. T. Ortt, Maastricht. 
C. Outshoorn, 's Gravenhage. 
M. C. J. Piepers, 's Gravenhage. 
A. C. Pierson, Amsterdam. 
A. J. van Prehn, Utrecht 
P. .1. de Quartel, Kampen. 
Jonkhr. E. C. R. Ridder van Rappard, 's Hertogenbosch. 
Baron W. C. P. van Reede van Oudtshoorn, Zwolle. 
Z. Reijers, 's Gravenhage. 
A C. Reuther, Aalsmeer. 
F. Romein, Leeuwarden. 
W. N. Rose, Rotterdam. 
C. V. E. van Ryneveld, Java. 
L. Rijsterborg, 's Hertogenbosch. 
Jonkhr, R. II. O. Sandberg, Maastricht 
C. Scheller, Rotterdam. 
T. Scheidius, Ylissingen. 
H. Singels, 
P. Schmitz, Delft. 
J. L. Sehneitter, 's Gravenhage. 
II. W. Schokker, Amsterdam. 
W. A. Scholten, Purmerende. 
P. Scholten, Rotterdam. 
H. N A L. Slotemaker, Rotterdam 

VV. C. A. Staring, Zwolle. 
0. S. Storm Buijsing, Delft. 
('. M. Storm van sGravesande, Recenter. 
Graaf M. I). van Limburg Stirum, 's Gravenhage 
J. Strootman, Rreskens. 
M. G. Tetar van Elven, Amsterdam. 
J. W. de ïhomèze, Zwolle. 
S. Tierens, Utrecht. 
\V. C. Timmerman, Amsterdam 
A. E. Tromp, Ylissingen. 
A. van der Velde, Cz., Zierikzee. 
J. Verhoeven, Pz., Harderwijk. 
Baron l». F. van Verschuer, Am hem 
F. II. de Veije, Utrecht. 
P. van VIissiugen, /t/«ste/'dam. 
Baron J. E. II I». van Voorst tot V<n»r.-t, Rreskens 
\ A. C. de Vries Robbé , Haarlem. 
J. Waldorp, Rreda. 
J. Warnsinck, Amsterdam. 
P. Welleubergh, Groningen. 
E. Wenckebach, Amsterdam 
J. E. ter Winkel, 's Graven hutje 
J 1). Zoeher, Haarlem 
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G E A S S O C I E E R D E LEDEN» 
18-48. 

A. Bayly, 's Grai•enltage. 
Dr. E. II. VOD Baumhauer, Amsterdam 
L). Borski, Amsterdam. 
W. van Bemmel, Gouda. 
L>r. S. Bleekrode, Delft. 
G. II. D. Buijs Ballot, Utrecht. 
C. F. Donnadieu, Delft. 
A. H. Egeler, Haarlem. 
J. C. Eyssell, 's Gravenhage 
P. Elias, Haarlem. 
L. J. Enthoven, 's Gravenhage. 
L. Enthoven, Lz,, 's Gravenhage. 
K. Enthoven, Lz., 's Gravenhage. 
C. A. Ernst de Seuvert, in commissie te Luik. 
Baron II. F. C. Forstner van Danibenoy, s Gravenhage 
II. Hard es, Willemsoord. 
K. Hoogeveen, Delft. 
A. P. Hotz, 's Gravenhage. 
G. F. S. van Iluguenin, Delft. 
A. Kaizer, 's Gravenhage. 
W. .1. Kempers, Delft. 
P. J. Kipp, Delft. 
P. C. G. van der Kun, Nijmegen 
W. H. Lans, 's Gravenhage. 
A. van der Leeuw, 's Gravenhage 
ft. Lobatto. Delft. 
G. Logeman, Hoofdplaat. 
I. B. Max wils, 's Gravenhage 
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F. Melvil, Amsterdam. 
G. J . Mulder, WrecAl. 
J. F. Munnich, Haarlem 
F. L. Nering Bögel, Deventer. 
\V. Overduijn, Delft. 
T. Prévinaire, Haarlem. 
G. O. W. Pijtak, Maastricht. 
G. Proos, Dreskens. 
R. van Rees, Utrecht. 

E. Ileuther, Zutphen. 
<». Reuvekamp, Delft. 
G. Roest, 's Gravenhage. 
L J. J. Serrurier , Amsterdam. 
Baron F. van Scherpenzeel lleusch, Nijmegen. 
,1. A. Seholten, Hz., Rotterdam. 
G. Simons, Delft. 
G. van der Sterr, den Helder. 
G. II. G. Steuerwald, Java. 
I . J . Stieltjes, Zutphen. 
P. II. Tromp , Rotterdam. 
G. J. Verdam, Leiden. 
.1. G. Verheye van Sonsbeeck, Delft. 

P. F. C. Vreede, Delft. 
G. II. de Vries Robbé , Amsterdam. 
A. Vrolik, Utrecht. 
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B U I T E N G E W O N E L E D E N . 
1848. 

P. H. Bakker Korff, Haarlem 
VV. F. A. Beijerinck, halfweg Haarlem. 
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OVKLI L!ET 

INST1ÏUUTSJAAU 1X48—1849 

c» in. • 

MIJNE HEEKEN ! 
Bij art. 30 van het reglement, is aan den Baad de laak op-

gedragen , een algemeen verslag te geven der werkzaamheden , 
die in het afgeloopen Instituutsjaar zijn verrigt. 

Hieraan zal thans worden voldaan. 
Het is bemoedigend , te kunnen zeggen : dat de werking die 

onze instelling heeft uitgeoefend , over het algemeen doeltreffend 
is geweest; dat de wetenschap eri kunst van den Ingenieur er door 
zijn bevorderd ; dat de verspreide krachten een vereenigingspunt 
gevonden hebben , waardoor zij een' meer openlijken werkkring 
verkregen ; dat van de gelegenheid, om belangrijke zaken, nut-
tige uitvindingen , waarnemingen en ondervindingen te kunnen 
bespreken, beoordeelen, en aan het licht te brengen, meermalen 
gebruik gemaakt is ; en dat de Ingenieurs van verschillende vakken 
zich nader hebben leereu kennen. 

Wij meenen daarom met eenige voldoening op het afgeloopen 

tijdvak te mogen terugzien. 

Van de bij art. 38 van het reglement voorgeschrevene ver-
gaderingen , is slechts éénmaal (13 Februarij 1819) bij eene plegtige 
publieke gelegenheid afgeweken; overigens hebben ze geregeld 
plaats gehad, en zijn daarbij de vastgestelde verordeningen strikt 
in het oog gehouden. 
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Gesctieuken. Belangrijke geschenken van boeken , kaarten, teekeningen, enz. 
zijn aan het Instituut gedaan. 

Bibliotheek,enz. De bibliotheek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
hoe klein in omvang , mag reeds belangrijk genoemd worden , 
wanneer men haar kortstondig bestaan in aanmerking neemt. 

Zij telt 230 boekdoelen , waaronder hoogst belangrijke en 
kostbare werken , dank zij de ruime giften , in de eerste plaats 
van den Beschermheer, thans onzen geëerbiedigden Koning; 
in de tweede plaats, van het Ministerie van Binnenlandsche Za-
ken en andere autoriteiten , en verder van verschillende leden 
van het Instituut. 

In de bibliotheek bevindt zich meer dan een honderdtal 
kaarten en teekeningen, waaronder vele belangrijke stukken, zoo ten 
aanzien van naauwkeurigheid, volledigheid als schoone uitvoering. 

Naar aanleiding van art. 40 van het reglement, zal er bij dit 
verslag eene lijst worden gevoegd , bevattende de namen der 
personen , die de geschenken hebben gedaan. 

Wij mogen echter daarbij ook hier niet ongenoemd laten den 
naam van den Vice-Admiraal L U C A S , honorair lid van ons Instituut, 
door wiens edelmoedig en kiesch aanbod, wij in staat gesteld 
zijn om voorde bibliotheek hetgewigtige werk van SGANZIN, Cours 
de Construction, te doen aankoopen. 

Voor rekening van het Instituut zijn lot nog toe geene aan-
koopen voor de bibliotheek gedaan , en de uitgaven daarvoor 
hebben zich bepaald lol die, welke noodig zijn geoordeeld voor het 
inbinden van sommige aliassen , het aankoopen van portefeuilles 
voor de teekeningen , het aanleggen van registers , het calalo-
gueren , stempelen en nummeren der boeken, enz. 

Behalve den, hij art. 46 der verordeningen bepaalden, alphabe-
tischen catalogus der boeken , is een algemeen doorloopend register 
aangelegd en bijgehouden 
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i)e boeken zijn van den stempel van het Instituut voorzien , 
en bovendien met het nummer van den catalogus geteekend. 

De kaarten en teekeningen zijn rubrieksgewijze in portefeuilles 
geborgen , en van lijd tot tijd is reeds door enkele leden ge-
bruik gemaakt van de vrijheid, bij art. 47 der Verordeningen 
verleend, om boeken uit de bibliotheek ter leen te vragen. 

De boeken , kaarten en hetgeen verder tot de bibliotheek be-
hoort, bevinden zich in eene afzonderlijke bergplaats der Akademie 
ia Delft, daartoe welwillend door den heer directeur dier Akademie 
afgestaan. 
De ontvangsten van het Instituut bedroegen in het afgcloopen Financiën. 

jaar de somma van f 4810.03% 

De uitgaven hebben bedragen . . . . - 3352.38 

Zoodat er een batig slot is van f 1494.05% 
De rekening en verantwoording dezer fondsen zal ui., volgens 

art. 29 van liet Reglement, worden aangeboden. 
De Raad vermeent, dat dit voordeelig slot zou kunnen worden 

aangewend tot het leggen van den grondslag eener reserve-kas 
van het Instituut, die ten dienste van zich later voordoende zaken, 
zou kunnen worden gebruikt. 

Het is den Raad hij ondervinding gebleken, dat het noodzakelijk wijzigingen in het IiL-L'lemenl. 

is, dat er eenige wijzigingen gebragt worden in enkele arti-

kels van het Reglement. De Raad zal het voorstel daartoe, 

volgens art. 48 van het Reglement, aan uwe beraadslagingen 

onderwerpen. 
Dc verordeningen, welke in de Vergadering van 13 Junij 1848 Verordeningen, 

voorloopig werden goedgekeurd, met bepaling, dat daaromtrent 
de ondervinding zou worden geraadpleegd, ten einde vervolgens 
in deze vergadering op nieuw te worden aangeboden, zijn nu 
gedurende een jaar in werking geweest, en de Raad bevindt zich 
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m staat, (Je vruchten zijner ondervinding aan olieden mede te 
deelen. Deze hebben tot eenige weinige wijzigingen geleid , die 
wij straks nader zullen opgeven. 

L w e v e u Wer~ ®n , l e t afgeloopen tijdvak werden twee stukken verhandelingen, 
vier stukken uittreksels uit vreemdo tijdschriften en acht stuk-
ken notulen met bijlagen (met het negende, dat ter perse is, een 
boekdeel uitmakende), door het Instituut uitgegeven. 

verhandelingen Van den inhoud der verhandelingen, alsmede van dien der uit-en l Itt rek seis. ° ' 
treksels uit vreemde tijdschriften, zullen de opgaven als bijlagen 
bij dit verslag worden gevoegd. 

Kruien. j)c in houd der notulen en verhandelingen kan aantoonen, hoe-
zeer het vak van den Ingenieur en de daaraan verwante weten-
schappen, bij de leden van het Instituut, eene voortgaande be-
oefening vinden, en hoe nuttig de openbaarheid der beraad-
slagingen tot bevordering der kunst is. 

A . BOVWKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

ijfü ĉniKitiH. Bij den bruggenbouw trok de beschouwing van eenige bijzonder-

heden van constructie de aandacht onzer Ingenieurs tot zich. 
De leden Jhr. J . K . T . O R T T en KOOL gaven eene naauwkeurige 

beschrijving van de draaibruggen over het kanaal van Maastricht 
naar Luik, welke bruggen, door eene bijzondere plaatsing van 
het draaipunt, stof tot opmerking gaven. Deze omschrijvingen, 
met daarbij vervatte redeneringen, werden in onze verhandelingen 
opgenomen. 

Het lid J . W . B A K E deelde eenige beschouwingen mede over 
het draagvermogen van ijzeren kokers. 

Het lid S I N G E L S beschreef de door hem ontworpene ijzeren 
brug over de rivier de Narew te Nowogieorgiewsk of Modlin , nabij 
Warschau,en leverde daarbij eenstel uitnemend fraaije teekeningen 

De Voorzitter maakte het Instituut bekend met zijn ontwerp 

eener getimmerde kokerbrug over het IJ te Amsterdam. 
In het eerste stuk der verhandelingen is eene nota geplaatst 

van den Voorzitter, over de beweegbare bruggen van den I lol— 
landschen spoorweg, en meer bijzonder over de door hem uit-
gevonden ijzeren kraanbruggen; alsmede eene korte nota over 
liet afzagen van palen onder water. 

Voor den dijksbouto ontving het Instituut eene mededeeling van Dijk»)«™*, 
het lid H . F . F M N J E over de kwel, waarin eenige inzigten ge-
vonden werden, die tot discussiën aanleiding gaven. 

Om de bijzonderheid werd door den Voorzitter eene bij de 
Engelschen toegepaste constructie van dijken medegedeeld , die 
echter bij ons te lande wel niet nagevolgd zal worden. 

Omtrent de kanaal-, haven- en sluizenbouw, leverden drie leden Kanaui-Uaven Sluizenbouw, 

van het Instituut, H . F . FMNJE, M . H . CONHAD en F . \ V . CONRAD, 
een gezamenlijk rapport, van het door hen opgemaakte ontwerp 
van een kanaal van Pcsth naar Sgezedin in Hongarije, 't welk 
door het lid J. G. W. F M N J E in het Ilollandsch vertaald en in 
de verhandelingen van het Instituut werd opgenomen. 

Voor den havenbouw ontvingen wij van het lid Jhr. J. ORTT 
VAN S C H O O N A U W E N , eene beschrijving van de stutpalen en uit-
houders in de haven van het Nieuwediep; en het lid VAN DE 
K A S T E E L E gaf eene beredeneerde omschrijving van eene ontwor-
pen stuw in de Vecht. 

Het lid K O C K bood het Instituut eene proeve aan over de ver-
betering van de Katwijksche uitwatering, welk stuk in handen 
van eene Commissie is gesteld. 

Eene verhandeling van het lid J. G. W. F M N J E , over de uit-
watering van nel/land, is mede in handen eener Commissie. 

Ten aanzien der spoorwegen, ontvingen wij mededeelingen om- spoorwegen 
trent het remmen van rijtuigen, en het passeren van treinen over 
breede rivieren, van het lid J . H . M U L L E R , waartoe eene gedane 



vraag aanleiding had gegeven, alsmede van het lid P I E P E R S eene 
opgaaf der practische werktuigen, die tot het maken en onder-
houden van het spoor gebruikt worden, die mede eene be-
schrijving heeft gegeven van een nieuw toegepast wisselspoor 
op den Hollandschen spoorweg; terwijl het lid S C I J E F F E R en het 
lid A . A . C . DE V R I E S R U B B É , eenige proeven mededeelden , 
omtrent de aanwending van Salammoniac tegen den zoogenaam-
den ketelsteen. De laatstgenoemde deed eene opgave van eene 
nieuwe compositie van metalen, die bij den Hollandschen spoor-
weg wordt aangewend. 

Van het lid J . D I X O N J R . is in het eerste stuk der verhan-
delingen eene nota geplaatst, over eeri nieuw stelsel van ver-
takkingen. 

Voor de Militaire bouwkunde ontvingen wij eene bijdrage van 
het lid Jhr. M E R K E S VAN GENDT, over de bekleedingsmuren, die 
bij de Notulen is opgenomen. 

De vertaling over de bakovens , die in de uittreksels is ge-
plaatst, kan vooral voor Militaire Ingenieurs als belangrijk worden 
aangemerkt. 

Ten aanzien der burgerlijke bouwkunde, ontvingen wij ver-
schillende mededeelingen en verhandelingen. 

De memorie over de gevangenis van Pentonville, van de leden 
VAN G E N D T en W A R N S L N C K , is reeds in het 1e stuk onzer verhandelin-
gen geplaatst, en de mededeelingen van het lid 11. F . G . N . C A M P , 
over den bouw van de péristijle van den grooten schouwburg te 
Bourdeaux , en van liet lid \ V . A . SCHOLTEN over het gebruik 
van gemetalloïseerde veerkrachtige gom,zijn bij deNotulenverraeld. 

Het lid Jhr. M E R K E S VAN G E N D T toonde eenige modellen van 
pottenbakkerswerk uit Sileziën; het lid HOEST gaf eene beschrijving 
van bad- en waschhuizen , die wij weldra hopen uit te geven, 
en het lid S T O R M B Ü I J S I N G deed eene mededeeling, omtrent de 
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constructie eener raveling , die bij de Notulen is opgenomen. 
De sehroefpalen zijn, sints eenigen tijd, in Engeland aangewend Schroefden, 

en de Voorzitter maakte het Instituut opmerkzaam, hoezeer deze 

nieuwe wijze van fondeering eene groote toepassing in ons Vader-

land zou kunnen verkrijgen, terwijl hij eene proeve mededeelde, 

die op het terrein van het station van den Hollandschen spoor-

weg te Rotterdam genomen was. 
Omtrent den scheepsbouw, ontvingen wij eene memorie van Scheepbouw. 

het lid VAN O O R D T , over de drijvende dokken, die in de ver-
handelingen is geplaatst, terwijl het lid S C I I E F F E R eenige op-
gaven mededeelde, omtrent de toepassing van gutta perelia bij 
den scheepsbouw. 

In het eerste stuk der verhandelingen bezit liet Instituut eene 
bijdrage , over de Surinaamsche houtsoorten , door het lid GLA-
VIM ANS, die van belang voor den scheepsbouw kan worden geacht. 

Eene Inventaris dezer houtsoorten, werd ons door het lid 
H A R T Z verstrekt en is mede in dat eerste stuk geplaatst. 

De Raad heeft gemeend dat het nuttig was, door eene vraag ivijsurieven. 
op te werpen tot het verkrijgen van prijstarieven , in de ver-
schillende provinciën en steden des Rijks, ten einde daaruit 
een geheel te kunnen vormen, dat vele gemakken in de praktijk 
kan opleveren. 

Op deze vraag zijn echter nog geene mededeermgen ontvangen. 

B. Wis- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

Omtrent het galvaniseren van ijzer, deed de heer G . GEBEL te GALVANISEREN 
Seheveningen eene mededeeling aan het Instituut, met inzending J 

van eenige monsters, die aan het onderzoek eener Commissie 

onderworpen werden, waaromtrent in der tijd een speciaal rap-

port is uitgebragt. 



sceeuiourien. Monsters steen van de Main en den Neckcr zijn ingezonden dooi-
den heer B U D D E , die de aandacht van het Instituut tot zich trok-
ken , en waarvan het onderzoek aan dezelfde Commissie is onder-
worpen , die over andere steensoorten een vergelijkend rapport 
zal uitbrengen. 

ARTE«*;!,« PUTTEN. Het lid W E N C K E B A C H deed ons eene voorloopige mededeeling 
over de artesische putten, en beloofde zijne denkbeelden daarover 
nader te ontwikkelen, terwijl het lid B L E E K R O D E in de daarover 

gehoudene discussiën vele wetenswaardige bijzonderheden ver-
meld heeft. 

Gjs Op aanzoek van een der leden, had de Baad eene vraag voor-
gesteld, omtrent den invloed van het gas, op het kwijnen en 
sterven van booinen. 

Deze vraag gaf aanleiding tot belangrijke discussicn en mede-
deelingen van vele leden, onder anderen: S C H E R P E N Z E E L H E U S C H , 
EGELER, DIXON, HOMEIN, SCIIMITZ, VAN MAURIK , en DROINET. 

Al de daartoe betrekkelijke, ingekomen mededeelingen zijn 
in handen gesteld ecner Commissie, waarvan een eindrapport als 
bijlage bij eene der volgende notulen zal worden uitgegeven. 

ELEKTRICITEIT. U E ] i c c r Referendaris M U L L E R , deelde eenige opmerkingen 

mede, omtrent de electriciteit en de werking van den bliksem. 

^Hoügehiitepra Met belangstelling ontving het Instituut eene mededeeling van 
liet lid K I P F , over de hooge hittegraden, en weldra hoopt de 
Baad in staat te zijn, dit stuk bij de werken van het Instituut 
te kunnen uitgeven. 

WEERKUNDIGE Het lid VAN D E R S T E R R gaat voort met maandelijks zijne be-"waaruemiiigen. v 0 0 
langrijke weerkundige waarnemingen aan het Instituut te doen 
toekomen. 

Deze waarnemingen zijn in handen gesteld eener Commissie, 
ten einde de middelen te beramen, waardoor zij eene meerdere 
openbaarheid kunnen verkrijgen, dewijl de daaraan verbonden, 
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groote kosten tot nog toe hebben doen aarzelen, deze in hun 
geheel bij de werken van het Instituut uit te geven, dat ze an-
ders allezins verdienen. 

C. WERKTUIGKUNDE. 

Voor de werktuigkunde boden twee Engelsche Ingenieurs, de werktuî n. 
heeren F O R D E R en L E T T S , een werktuig aan, waarbij zij voor-
gaven, dat eene nieuwe vinding was toegepast, doch waarvan de 
weinige waarde later, op wetenschappelijke gronden, betoogd werd. 

Betreffende de stoomwerktuigen, zijn vroeger, in het l°stuk der 
verhandelingen, eenige waarnemingen medegedeeld der bemalin-
gen met de stoommachine van de polders Cool, Schoonderloo en 
Beiikelsdijk. Hierover heeft liet lid I I . F . F I JNJE eenige beschou-
wingen geschreven en ingediend, die aan het nader onderzoek 
eener Commissie onderworpen werden. 

De heer H O L Z A P P E L deed eene mededeeling, omtrent een ellip-
tisch snijwerktuig, dat echter, door eene tot onderzoek ingestelde 
Commissie, van weinig waarde geoordeeld werd. 

Het lid E N T H O V E N gaf eene beschrijving van de weegkraan, 
waarvan hij het octrooi bezit. 

Het lid VAN DE K A S T E E L E gaf eenige beschouwingen, over de toe-
passing der stoomkracht tot het droogmaken van fondeeringsputten. 

Het lid H E U V E N S deelde eene beschrijving mede van eenen ellips-
passer, en het lid A . A . C. DE V R I E S B O D B É de teekening en om-
schrijving van eene boormachine, tot het uitboren van cylinders, 
welke bij de uit te geven stukken gevoegd zullen worden. 

I ) . STATISTIEK, GESCHIEDENIS, ENZ. 

De statistiek trok de aandacht van verschillende leden. De statistiek, 
leden J . G . W . F I J N J E en B . P . VAN D I G G E L E N dienden daar-
omtrent voorstellen in, die een punt van naauwkeurige overwe-
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ging hij der» Raad uitmaakten, waartoe eene speciale Commissie 
werd ingesteld. 

Intusschen is liet ons gebleken, dat ook het Ministerie van 
Binnenlandsehe Zaken deze aangelegenheid heeft ter harte ge-
nomen, en eene bijzondere afdeeling daarvoor opgerigt heeft. 

Onze Commissie heeft gemeend, ter meerdere volledigheid, 
het resultaat daarvan te moeten afwachten. 

De Voorzitter deed in eene der vergaderingen opmerken, dat 
het nut eener statistiek ook aan de vroegere waterbouwkundigen 
niet ontgaan was, en toonde de verdiensten aan, die N I C O L A A S 
C R U Q U I U S daarin heeft gehad, hetwelk door authentieke stukken 
gestaafd werd. 

Het lid P. VAN D E R S T K R R deed eene mededeeling, omtrent 
eenen ouden weg en eene bijzondere grondsoort, die in den in<*e-
dijkten polder van Waard en Groei gevonden is. 

De catalogus van de nagelatene kaarten van Professor M O L L , 
ingezonden door het lid R E U V E N S , zal binnen kort door het 
Instituut worden uitgegeven. 

uiiiognpkio Belangrijke vragen deed de Raad over de lithographie, 

waarop echter nog geene bepaalde antwoorden ontvangen 
zijn. 

Het lid M U N N I C H deed eene mededeeling, omtrent een door 
hem gevonden, nieuw metaal-mengsel, hetwelk in plaats van den 
steen gebruikt zou kunnen worden, waarvan hij opmerkelijke 
proeven aantoonde. 

betrekkingen me Het Instituut ontving de voortdurende bewijzen van belangstelling 
andere maatschap- o o 

let",pe" *euoot' e n S o e ( l e s t a n d h o u d i n g van verscheidene andere maatschap-
pijen en genootschappen, zoo als van : de Maatschappij tot bevorde-
ring der Bouwkunst ; Teijlers 2* Genootschap; de leklasse van 
het Kon. Neder!. Instituut; de Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid; la Société des amis des Sciences et 
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des Arts Maestricht, the Institution of civil Engineers t<-
London9 en anderen. 

Ook ontving de Raad een aanzoek, dat met de verspreiding 
onzer uitgegeven werken in Duitschland in verband stond, waaraan 
voldaan werd. 

Wij ontvingen mede de meeste medewerking van de Departe-
menten van algemeen Bestuur, waarmede wij in aanraking 
kwamen; het is ons aangenaam, dit te erkennen, terwijl het In-
stituut daardoor met belangrijke zaken is verrijkt, en in andere 
opzigten vele gemakken ondervonden heeft. 

Het lid S C H E F F E R , ontving eene belangrijke betrekking buiten 
'slands, en verklaarde desniettegenstaande niet alleen lid te 
blijven, maar de belangen van het Instituut steeds indachtig te 
zullen zijn. 

Even zoo namen de naar Oost-Indië afgereisde leden 
STEUERWALD, RIJNEVELD, V R E E D E , KEURENAAR VAN DENTZSCH 
vrijwillig dezelfde verpligting op zich, en het Instituut ondervond 
weldra daarvan den invloed, dewijl de Raad dientengevolge a! 
spoedig de voorstellen ontving tot het aannemen van verscheidene 
leden in Oost-Indië, die wij straks zullen balloteeren, en 
tevens het voorstel, om eene afdeeling van het Instituut te 
Batavia op te rigten, 't welk door eene vorige vergadering bij 
acclamatie is aangenomen. 

Het Instituut verloor één zijner leden door den dood : de hoer 
EGIDIUS STEPHANUS HEUNJNX Mz., Architect, overleed te Amster-
dam, 20 Junij 1848, in de kracht van zijn leven. 

Hij had zich door verschillende bouwkundige uitvoeringen gunstig 
onderscheiden. Hij was een ijverig medearbeider der maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst, en een geruimen tijd hoofdredac-
teur der door die maatschappij uitgegeven wordende bouwkundige 
bijdragen. Hij behoorde tot de leden Oprigters van dit Instituut. 



Eén der leden J . DIXON Sr. nam, uithoofde van verandering 
van woonplaats buiten 'slands, zijn ontslag; overigens heeft het 
Instituut het geluk gehad, geen zijner leden te verliezen, terwijl 
de voordragt van nieuwe leden daarentegen zeer belangrijk is. 

Bij het laatste algemeen verslag was het aantal leden als volgt: 
141 Leden. 
42 Geassocieerde Leden, 

geene Honoraire Leden. 
20 Buitengewone Leden, 

te zamen 203 Leden. 

Bij de Vergadering van 15 Junij 1818 werd dit getal ver-
meerderd ; het aantal leden was toen 

144 Leden. 
53 Geassocieerde Leden. 

G Honoraire Leden. 
28 Buitengewone Leden, 

te zamen 251 Leden. 

Van welke echter 1 overleden is, en 1 deszelfs ontslag ge-
nomen heeft, zoodat het aantal leden thans is : 

142 Leden. 
53 Geassocieerde Leden. 

0 Honoraire Leden. 
28 Buitengewone Leden, 

te zamen 221) Leden. 
Hierbij zullen in deze Vergadering ter ballotage worden voor 

gesteld : 
8 Leden. 

11 Geassocieerde Leden. 
5 Honoraire Leden. 

10 Buitengewone Leden, 
te zamen 52 Leden. 

x v i i 

In voldoening aan Art. 4 van het Reglement, is thans ook 
bet zegel van het Instituut vastgesteld , waarvan de gravering 
onderhanden is. 

Eene gewigtige gebeurtenis had er in het afgeloopen tijdvak r>e8c'herrh<>cr 

plaats. 
Koning W I L L E M II overleed, en onze Beschermheer beklom 

den troon der Nederlanden. De Baad bragt, in eene daarvoor 
toegestane audiëntie , de gevoelens van eondoleantie en geluk-
wensching van het Instituut over ; Z. M. de Koning ontving 
die welwillend , en gaf daarbij de beste verzekeringen zijner 
voortdurende bescherming. 

Volgens art. 23 van het reglement, moeten er jaarlijks drie J ^ R T L T ' Ï BE-

leden van het Bestuur aftreden, volgens een rooster, die bij loting slm,r' 
is opgemaakt. 

Ten gevolge daarvan moeten thans aftreden de leden van 
den Baad: 

D . J . STORM BCVSING, 
M . D . GRAAF VAN LIMBURG S T I R U M , 
A . GREVE. 
Er zal straks aan de vergadering worden voorgesteld, om 

over te gaan, voor deze aftredende leden nieuwe te kiezen. 
Wij mogen dit verslag niet eindigen, zonder 's Raads dank slot-

te betuigen aan al de leden, die door het bijwonen der 
vergaderingen, het bed iscussi eren der ingekomen mededeclingen, 
en het inzenden van verschillende bijdragen en verhandelingen , 
hebben medegewerkt tot de voldoening aan de taak, die het 
Instituut heeft op zich genomen, terwijl wij de leden moeten 
aansporen , om hiertoe verder te blijven bijdragen. 

Ik mag niet nalaten om die leden van den Raad, die zich de 
betrekkingen van Secretaris, Penningmeester en Bibliothecaris 
hebben laten welgevallen, en de verschillende Commissiën, die 
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bij onderscheidene gelegenheden zijn ingesteld, dank te zeggen 
voor de welwillendheid en naauwkeurigheid, waarmede zij die be-
trekkingen vervuld hebben ; maar in het bijzonder moet de Raad 
hier zijnen dank uitdrukken aan den Secretaris, die, niettegen-
staande de hooge betrekking waartoe hij geroepen is, en zijne 
daaruit voortvloeiende belangrijke bezigheden, zich de vele 
werkzaamheden, die aan het Secretariaat onzer instelling ver-
bonden zijn , nog heeft laten welgevallen, en deze met den-
zelfden onvermoeiden ijver is blijven uitoefenen. 

De. Voorzitter bedankt al de leden voor het in hem sre-O 
stelde vertrouwen, en tevens voor de hulp en ondersteuning, die 
hij in de uitvoering der aan hem opgedragene betrekking steeds 
ondervonden heeft. * 

\l V 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

REKENING en VERANTWOORDING 
* * - » * - 1 * 4 « . 



Koninklijk hstiluul 
van lugcuii'iira. REKENING EN VERANTWOORDING, opgemaakt 

—*— in voldoening van Artikel 2 9 , van het Regle-
1848—1810. ment, voor hel Instituut-jaar, eindigende den 

12 Junij 1849. 

OXTVANGSTEW. 

In het vorig instituut-jaar (1817—1818), is 
ontvangen dan uitgegeven 

meer 
f 281 38» 

Entree- en diploma-geld 1 » 330 00 

Contributien . 4185 00 

Opbrengst van den verkoop van Notulen en 
handelingen 

Ver- . » 50 25 

Zamen. . j f 4816 G3> 

De ontvangsten hebben bedragen, ecne som 
vier duizend acht honderd zes en veertig gulden 
en zestig en ecne halve cent. 

van 
drie 

Er is nog te innen aan Contributien. . 30 00 

Geheel | /' 487G 65* 

\ \i 

Hooiden der 
Rekening. 

N°. 2 , B. 

), II, Hl, IV, V)a. 

1, II, III, V) h 

I, II, III, V) c. 

UITGAVEN. 

Drukloon. 
Van Notulen, 500 Exemplaren a f 11 

het blad 
Van Verhandelingen, 300 Exempl. 

& f 11 het blad 

« t i l i Vlll V IIIIUI V II lllVyl | MI j M' i . 
Van verschillende andere stukken 

! — 75 

218 00 

li 200 00 
U 00 

r u l 

25 

\f 1)84 

Papier voor gedrukte stukken. 
(tegen f 8 het riem.) 

Verhandelingen . 
Uittreksels als boven . 
Andere stukken . 

'/-232I 00 
144 00 
102 00 

4 00 

00 

Graveerwerk 
Notulen 
Verhandelingen . 
Uittreksels als boven . 
Andere stukken . 

1/157 00 
281 50 
3 9 0 5 0 

> I 3lJ 

482 00 

832 ;;o 
, U, III, V) d. Innaaijen van gedrukte stukken. 

Notulen j 
i Verhandelinsen 

f 331 

1 4 7 

00 
50 

1 

Over te brengen /' 82 50 1 ƒ2298 50 
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Hoofden der 
Rekening. 

N°. 2 , B. 

(II en III) e. 

(II en III) ƒ en 
VI (a,b, e, d.) 

O") 9• 

(I, II, 111, IV, V) A 
en VII. 

UITGAVE*, 

Van de andere zijde 

Uittreksels uit vreemde stukken. 
Andere stukken 

Teekenwerk. 

f 82 

22 o 

;3U 

r>o 
50 

ƒ229815 0 

Verhandelingen . 
Uittreksels als boven . 

ƒ 25 
92 

00 
00 

Schrijfloon. 
Verhandelingen . 
Uittreksels als boven . 
Aan den Secretaris . 

» * President . 
v >» Bibliothekaris . 
p » Penningmeester. 

ƒ 2107 
OOU321 

79 75 
ld 00 
45 10 
19 09 

Vertalingen voor de nittreksels uit vreemde 
tijdschriften . . . . 

Kosten van verzending van gedrukte stukken, 
port van brieven, verzonden en ontvan-

gen en van kleine pakketten. 
De Notulen tegen twee cents het blad 

druks 
Verhandelingen tegen twee cents he 

blad druks 
Uittreksels als boven tegen tweecent 

het blad druks 
Circulaires en gedrukte stukken vooi 

verzendingen aan de leden tegen 
twee cents het blad druks. 

Andere gedrukte stukken tegen twee 
cents liet blad druks . . . . 

Over te brengen 

f G-2 58 

49 82 

54 10 

18 

G 

ƒ191 

84 

10 

10 50 

11 00 

85* 

47 00 

50 ƒ2729 85' 

Wlll 

Hoofden der 
Rekening. 

N°. 2 , B. 

VII. 

IX. 

X. 

XI 

XII. 

XIII 

UITGAVE». 

Van de andere zijde . 

Briefport en het frankeren van pak-
ken (ontvangst en verzending). . 

ƒ191150 

28'05 

ƒ2729 83* 

Schrijf- en bureau-behoeften . 
Inning van Contributien en Diploma-geld. 

Twee ten honderd van de som voor welke Di-
plomas en ontvang-bewijzen, voorContributie 
zijn uitgegeven 

Reiskosten voor Raadsleden. 
Voor 32 reizen van Delft naar 'sllage en terug, 

elke 3 uur, derhalve voor 90 uur, ad ƒ0.40 

Vertering in de Vergaderingen van 
den Raad van Bestuur . . . . 

Kosten van aankondiging, betrekkelijk den 
verkoop der notulen en verhande-

lingen in zes dagbladen . . . . 
Uitgaven van verschillende aard; als: 

Het graveren en beschrijven van di- II 
plomas ƒ 70 00 

Andere kleine uitgaven . . . . I 70 80 

De uitgaven hebben bedragen de som van drie 
duizend drie honderd twee en vijftig gulden 
en acht en vijftig centen 

In de kas . . 

Som 

Noc te innen 

Geheel 

219,53 
58 91 ' 

85 50 

38 10 

53 50 

20 10 

140 80 

f5552 58 

149-1 05* 



Er is meer ontvangen dan uitgegeven eene som van een duizend 
vier honderd vier en negentig gutden vijf en eene halve cent. 

's Gravenhage, den 21 Mei 1849. 
De Fenriio^mocvter, 

M. I). v. L. ST U U M , 

Goedgekeurd door den Haad van Bestuur. 

Delft, den 12 Junij 1849, 
F . W . (ZONKAL) , 

President. 
L. J. A VAN DI:n KLN. 

Secretaris. 

L U S T 
DEK 

BOKKEN, K A A R T E N , P L A T E N , T E E K E M N G E N , 
MODELLEN, ENZ. 

WELKE AAN 

riiN GESCHENKE ZIJN GEGEVEN , 

BENEVENS 

DE NAMEN DEK GEVERS. 
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SCHRIJVERS. 

A . 

Akademie (Koninklijke) 

Almanak. 
Amst. departement der 

Ned. Maatschappij 
ter bevordering der 
nijverheid. 

Arbon, (J. G.) 

T 1 T E L S. 

d'Astronomie (Precis du cours) Utr. 1 d. 
fol. 1828. 

Annales des travaux publics de Belgique, 
5 V. 1845 a 1817. 

Adres, aan Zijne Majesteit ingediend door 
Directeur en Docenten. 

Almanak ten dienste van zeelieden. 1825. 
5 Stukken van het tijdschrift 1818, en het 

lc stuk van het 5e deel, en lijst der door 
haar uitgegeven werken. 

Baud, (F.) 

Baud, (F.) 
Bazaine, 

Blackwell, 

Blanken Jz., (J.) 

Brade, (W. G.) 

Verhandeling over de Binominiaal Goefli-
cient. 1810. 

Bibliolhèqnes seientifiques industrielles (de 
la necessity de créer des) Paris 1848. 

Proeve van eenen cursus over de water-
bouwkunde. 1850. 2 d. en atl. 

Idem. 
Traité élémentaire du calcul différenticl. 

2 d. 1825. 
Demonstration du principe des vitessesvir-

tuelles. 1852. 
Introduction a l'étude de la statiqne syn-

thOtinue. 1830. 
Supply of water to London , by means of 

the Henley and London waterworks and 
navigation. 

Memorie van geschiedkundige aanteekenin-
gen over de vroegere hinnendijksche 
water-ontlastingen enz. 1851. 

Idem. Eerste vervolg. 1855. 
Bijdragen over de boven- en beneden-rivie-

ren. 1858. 
Barometer. (Instructien voor deofficierender 

militaire verkennings-brigade, belast met 
het doen van waarnemingen metden) 1825. 

Verhandeling over algemeene rivier- en 
water-staalkundige ontwerpen. 1850. 

Idem. 
Handboek der waterbouwkunde, of beschrij-

ving dei* voornaamste kanalen in Neder-
land. 1844. 1 d. en atl. 

SCHENKERS. 

Z. K. IL Pr. v. Oranje. 

G. Simons. 
Amst. dep. der Ned 

Maatscn. ter bevor 
dcring der uijv. 

F. W. Conrad. 

Gebr. van Cleef. 

Min, van Binn.Zaken. 

Z. K. 11. Pr. v. Oranje. 

Hlackwell. 

Z. K. II. Pr. v. Oranje, 

Min. van Binn. Zaken. 

Gebr. van Cleef. 
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SCI IR IJ V ERS, 

BoonMeseh(A.II.v.d. 
en van Hall (A. II.) 

Bruin, (W. A. de) 

Clermont, (\Y. 

T 1 ï E L S. SCHENKERS. 

Collot d'Escury. 

Conrad, (F. W.) 

Conrad Sr., (F. W 

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid. De Maatschappij. 
t 1-2" d., 2", 7e en 'r stuk; 1.7 <1., 1" st. i 

Voorlezingen over de artillerie. 2 d. j Kempers. 

Uittreksel uit het proces-verbaal van de 2' ! 
jaarlijksche algeineene vergadering, ge- ! 
houden te Aken, den 2G Junij 1848, i 
dor Aken-Maastrichtsche spoorweg-maat- j 
schappij. - W. Clermont. 

Hollands roem in kunsten en wetenschap-
pon. 10 d. 2e druk. 1825—1844. \ Z. K. 11. Pr. v. Oranje 

Beschrijving van het hulpspoor nabij Delft, j F, NV. Conrad. 
De afdamming en daarstelling van de brug 

over de poldervaart. j » » 
Eene beknopte beschrijving der drie eerste 

sectien van den lloll. ijzeren spoorweg. 
De noodzakelijkheid eener bepaling tot voor-

loopige in bezit stelling bij de wet op de 
onteigening ten algemeene nutte. 

Bapport omtrent de onteigening der lVe 

sectie van den ijzeren spoorweg, zijnde 
het gedeelte tusschen 's Gravenhage en 
Botterdam. 

.Memorie over het al of niet voordeelige 
voor Delfland, van eene uitwatering in 
de Noordzee te Scheveningen. 

Verslag omtrent den ijzeren spoorweg van ; 
Amsterdam naar Botterdam , uitgebragt 
in de algemeene vergadering van 5 x\pril 
1818, met de balance en eene nota ter 
toelichting. 

Handboekje voor den machinist-geleider van 
locomotieven. 

Verslag omtrent den ijzeren spoorweg van 
Amsterdam 

naar Botterdam, sllau'o 1811) • 
Twee verzamelingen van eigenhandige brie-

ven , van verschillende waterbouwkun-
digen cn geleerden. 

Verhandeling over de Bijnlandsche Slaper- • 
dijk, bij Spaarndam. 

Prijsverhandeling, betreflende het leven en i 
de verdiensten van C. Brunings , met ! 
een voorberigt van .1. 11. van der Palm. 1 

sGravenhage 1827 en atl. 

\ \ \ u 

SCHRIJVERS. 

Conrad Sr., (F. W.) 
Blanken Jz.,(A») en 
Kros, (S.) 

Correard, (.1.) 

E&. 

Delprat, (J. P.) 

Departem. van Binn. 
/aken. 

T I T E L S SCHENKERS. 

I 

Dost rein. 
Diggelen,(B.P.G.)van 

Droinet, (F.) 

E . 

Emy, (A. B.) 

F . 

! Faujas de Saint-Fond, 
(B.) 

J Fer rand, (J. H.) 

Min. van Binn. Zaken 

Bapport wegens het onderzoek omtrent eene 
uitwatering te Katwijk-aan-Zee, gedaan , 
in 1802. " | F. W. Conrad. 

Catalogue de la librairie militaire maritime ! 
et politechnique. | (ïebr. van Clee 

Beginselen der mechanica, voor de kadetten | 
der artillerie en genie. 2e dr. Breda 1848. ! «I. P. Delprat. 

Begister der peilingen, behoorende tot de ; 
kaart der rivieren , de Nedcr-Bijn , de | 
Lek en nieuwe Maas, van den hoofddam 
te Pannerden tot Brielle. 

| Register der peilingen, behoorende bij de | 
kaart van den Boven-Bijn , de Waal , ' 
Merwe , Oude en gedeelte der Nieuwe • 
Maas, van Lobith tot Brielle. » >» 

| Traité de mécanique. 1 d. i°. 1820. Z. K. H.Pr .v . Oranje, 
a. Eenige beschouwingen over de afdam- ; 

ming van het Sloe. Middelburg 1813. ; B.P.G. van Diggelen. 
b. De afdamming van het Sloe nader aan- i 

geprezen. Middelburg 1846. >» » 
e. Voorlezing, bevattende eeniije beschou- i R) ' O 

wingen betrekkelijk den physieken toe- | 
stand der lage bodems m ons vaderland j 
enz. Zwolle 1843. 

(L Verhandeling over de verbetering van 
het Zwolsche diep. Zwolle 1843. 

Drie brochures, zijnde: 
a. Notice biographique sur Antoine Lipkens. 
b. c. Brieven aan de inwoonders van Leiden, 

over het draagbaar iras. Droinet. 

Manuscript over de beweging der golven 
en dezeewerken. Vertaald uit hel Fransch 
door F. W. ('onrad. 1831. 

Natuurlijke historie van den St. Pietersberg 
bij Maastricht. Uit het Fransch , door | 
J. D. Pasteur. Amsterdam 1802. 2 d. 

Memorie over de verdecling der wateren 
van den Boven-Rijn. 

F. NV. Conrad 

W. C. Pasteur. 

Min. van Binn. Zaken. 
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sen un V KUS T I T E L S 

• 
; Froger, (W. A.) 

I Fijnje, (II. F.) on Con-
rad, (M. H.) 

ijnje, (II. F.) 

SCUKMvKliS, 

I Fijnje, (II. F.) 
Funch. 

Verslag, betreffende eenige voorname ver-
beteringen aan de ophaalbruggen enz. 
Met 2 teekeningen, voorgesteld door Jhr, 
.1. G. W. Merkes van Gendt. 

Uitgebragt advies over verschillende ont-
werpen van waterleiding , om de stad 
Amsterdam van verseh drinkwater te 
voorzien. 1 d. 185 5. 

Natuurkundige verhandelingen vandeMoll. ! 
maatschappij van wetenschappen, te Haar-
lem, 2e verzameling, 5,; deel, stuk, 
bevattende o. a. eene bekroonde verhan- j 
deling van II. F, Fijnje, ing. 1' kl., ter 
beantwoording van de prijsvraag: welke 
van de bekende middelen tot het opbren-
gen van water door stoomkracht bewogen, 
bij het droogmaken van het Haarlemmer- j 
meer, de voorkeur zouden verdienen. 

De kwel. 
Proeven over het eikenhout, bij denhouw 

der schepen in gebruik. 1 d. 1852. 

Forsiner v. Dambenov. 

M, IL Conrad en 
11. F. 

Gendt, (J. G. van) en 
Warnsinck, (J.j 

Rapport aan Z. Exc. den Minister van Jus-
titie, aangaande de verbeteringen, welke 
in den laatsten tijd in Engeland en Schot-
land , betrekkelijk de gevaugenisbouw j .1. G. van Gendt en 

11. F. Fijnje. u 
Gebr. van Cleef. 

zijn ingevoerd. Manuscr. 
Genootschap van vrieri- Jaarboekje voor liet hertogdom Limburg, 

den van wetenschap-, Maastricht 1810. 
pen, letteren en kun-i 
sten te Maastricht. 

Verhandeling over de waterweeg-en water-
loopkuude, toegepast op de rivieren. 
Mei tabel. 

Verslag wegens de proeven, genomen met 
de middelen van Kyan, Bumett en Payne, 
tegen de vervuring van het hout. 

! Gocvic, (E.)en Jansen,! Dictionnaire historique et raisonné français 
hollandais, de marine et de l'art militaire. 
1 d. 18 U . 

Rapport wegens het onderzoek omtrent het 
gebruik van sommige in Duitschland 
voorhanden steensoorten. 

Geus, (de) 

; Glavimans. (C. <L) 

(II. G.) 

Goudriaan, (B. II.) 

.1. Warnsinck. 

Gen. van vrienden van 
wetensch., letteren 
eu kunsten. 

Min. van Binn.Zaken. 

C. .1. Glavimans. 

Gebr. van Cleef. 

Min,van Binn, Zaken. 

.v\!\ 

SCHRIJVERS. 

Goudriaan, (A. F. 

T I T E L S. 

Beantwortung der Frage: Wie das Y am 
Pampus by Amsterdam durch einen mit-
schleussen versehenen Deich absudämmen 
sei. Berlin 1852. 

HanegraafV, (A.) de 
Leeuw, (P.) en Kros, 
(J.) 

Hasselt, (Mr. van) 

Herschel, (J. F. W.) 

[Holtzapffel, (C.) 

Beschouwing van de droogmaking van het 
Haarlemmermeer, in betrekking tot Rijn-
lands waterstaat. 4859. J. Kros. 

Lijsten der werken van de Nederlandsche 
maatschappij ter bevordering van nijver-
heid, te Haarlem. 

A preliminary discourse on the study of na-
tural philosophy. London 1845. 

Turning and mechanical manipulation in-
tented as a work of general reference and 
practical instruction on te lathe and the 
various mechanical pursuits followed by 
Amorton (to be comprised in six volumes). 
Vol. I, and II. London 1810. 

SCil F.N KERS. 

F. W. Conrad 

B« 

Institution of Civil 
Engineers. 

Instituut te Petersburg, 

Genoemde Maatsch. 
Graaf Van Limburg 

Stirum. 

Z. K. H. Pr .v. Oranje. 

JU 

Jansen, (11. G.) 

Transactions of the Institution of Civil En-
gineers, vol. 1, II and 111, 1836—1842. 

MinutesofProccedinçssassions, 1842-184 4, 
vol. II and III. 

Cours de construction à l'usage de l'Insti-
tut des ingénieurs des voies de commu-
nication ùSt. Petersburg, 1 d. fol. 1827. 

Precis du cours de minéralogie enseigne 
à l'Institut des ingénieurs des voies de 
communication à St. Petersburg, 1 d. 
fol. 1828. 

Precis du cours de l'Astronomie, etc. 1 d. 
lui. 1S28. 

Précis du cours de mecanique appliquée, 
etc. 1 d. fol. 1828. 

Cours de physique, etc. 1 d. fol. 1828. 

Proeve over het eikenhout bij den bouw 
der schepen in gebruik. Naar het Deensch 
van D 11. Funch. 1842, 1 d. 

Inst, of Civil Engin. 
Londen. 

Z. K. IL Pr.v.Oranje. 

Gebr. van Cleef 
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SCHRIJVERS, T I T E L S 

Kock, (P.) 

Kommers Pz., (A.) 

SCHENKERS. 

Kummer, (M 

Kun,(L. J .A. van der 

L . 
Laboulaye, (M.C.) 

Laurent de l'Ardèche, 
(P. M.) 

m . 

Maatschappij ter bevor 
derinuç der bouvvk. 

Proeve van beschouwing wegens de verbete-
ring van het Katwijksche kanaal. Manuscr. P. Kock. 

De ontworpene kanalisatie van Drenthe 11ît J 
het ware oogpunt beschouwd en in hare 
waarde geschetst. j A. Kommers Pz. 

De middelen tot het , door besproeijing, | 
vruchtbaar maken van heide en andere 
gronden, in verband beschouwd met de 
kanalisatie in Drenthe en Assen, 1S19. 

a. Rapport à M. le ministre des travaux 
publics, sur le degré d'avancement et 
la coordination du projet de canalisation 
dirriuatiou et de défrichement des bruvè-y . 
res de la Campine. Bruxelles 1840. 

h. Défrichement des bruyères de la Cam-
pine, mémoire sur l'invention projectée 
du Gouvernement. Bruxelles 1845. 

Memorie over de spoorwijdte der IJzeren 

SCHRIJVERS. 

L. J. A. van der Kun. 

Meijer, (Cornelis) 

Mentz, (D.) 

Merkes van Gendt , 
(Jhr. J. G. W.) 

Mitchell, (Alexander) 

Moléon, (de) 

Moll, (G.) 

wegen. 
Idem. Idem 

I Maatschappij Holl. 
IJzeren Spoorweg. 

Idem. 

Dictionnaire des arts et manufactures , 
2 d. , 1847. 

Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruvter, 
1607—1670, 2 d. Met platen. 

Geschiedenis van Keizer Napoleon. Teeke-
ningen van Horace Vernet. Vrij gevolgd 
naar de Iloogduitsche uitgave. 

Bijdragen tot de kennis van spoorwegen, 
1 % 2e en 5" stuk, 1847—1848. J. C. Loman. 

Min. van Binn. Zaken 

Van Gleef. 

Gebr. J. en H. vai 
Langenhuysen. G . 

Al de bouwkundige bijdragen door haar uit-
gegeven , 1", 2", 3e en 4e jaargangen P en 
2e en 5e stuk, 5 jaargang. 

Verzameling van bouwkundige ontwerpen, 
l e , 2(' en 5e aflevering. 

Wetten der gemelde maatschappij. 
Verslag omtrent de geldmiddelen van de 

maatschappij. 
Verslag omtrent den IJzeren Spoorweg van 

Amsterdam naar Rotterdam. 

Maatsch. ter bev. der] 
bouwkunst. 

Motz, (J. P>. E. von) 

Muller, (D. G.) 

P . 
Pasteur, (J. D.) 

Perk, (J. C.) 

'ijtak, (G. G. W 

F. W. Conrad. Potier, 

T I T E L S SCHENKERS 

Traité des moyens de rendre les rivières 
naviguables, Paris 1695. 

Pro memoria iiber einen vorlaufigen Ent-
wurf zur verbesserung des hafens, zu 
Hamburg 1810. 

Essai sur les différentes methodes de con-
struire les murs de revêtement. Traduit 
du Hollandais et annoté par U.C. Gaubert. 
Paris 1841, avec atlas. 

Ou sub marine foundations, particularly the 
se re w-pile and moorings, London 1811. 

De uitgekomene deelen van de: Descriptions 
des expositions industrielles et artisti-
ques en France depuis leur origine, tot 
n°. 40. 1838—1846. 

Catalogus van alle kaarten , ons vaderland 
betreffende, welke te vinden zijn in de 
groote en algemeene verzameling van 
kaarten, nagelaten aan de Utrechtsche 
hoogeschool en geplaatst in hare biblio-
theek , door wijlen de lloogleeraar 
G. Moll. 

Stukken en verbalen betrekkelijk den staat 
van eenige onzer hoofdrivieren , van 
1699—1749. 

Verhandeling over de Electriciteit des damp-
krings op zee en nadere beschouwingen 
der afleiders aan boord van 's rijks sche-
pen, met bijhooreude memorie. 

Handboek voor de officieren van het korps 
Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs, Zutphen 
1825, 4 d. 

Plan en reglementen der Brandwaarborg 

F. W. Conrad. 

n » 

Jhr. Merkes v. Gendt. 

Black well. 

Min. van Binn. Zaken. 

L. A. Reuvens. 

J. B. E. van Motz. 

D. G. Muller. 

W. C. Pasteur. 

J. C. Perk. Maatschappij Archimedes. 
Bouwkundig woordenboek of verklaring van 

de meest gebruikelijke technische bena-
mingen, voorkomende bij de burgerlijke 
bouwkunde, waterbouwkunde en spoor-
wegen, 1e en 2 ' aflevering,'s Bosch 1818. i G. C. W. Pijtak. 

Physique (Cours de), Utr. 1 d. fol. J828 . 
Traité de geometrie descriptive 1X17. 
Application de la géometriedescriptive 1817. 

Z.K.H. Pr. v. Oranje 
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SCIIRIJVEBS. 

o . 

T I T E L S. SCHENKERS, 

Quatremêre de Quirn y, 

«t. 

République Occiden-
tale, 

Roest, (C.) 

Hose, (AV. N 

Hueb, (A. S.) 

S . 

Scherpenzeel Heuscb, 
(F. Baron van) 

Schokker, (H. W.) 

Schölten Hkzn.,(J. A 

Histoire de la vie et des ouvrages des plus 
célèbres architectes 2 d. 18ÔO. 

Rapport ;'t la société positiviste par la commis-
sion charcée d'exarniner la nature et le — 
plan de l'école positive. Paris Mars 1810. 

liet marine stoomwerktuig alphabetisch be-
schreven. Amsterdam 1813—1848. 

Afbeelding van het nieuwe ziekenhuis te 
Rotterdam. 

Ter nagedachtenis van W. Wenekebach 
Math. mag. Phil. nat. Doet. overleden 
2 Ja nun rij 1847, uitgesproken in het na-
tuurkundig gezelschap te Utrecht, op den 
15 Januari] 1847. 

Twee exemplaren van een werkje, getiteld: 
«Het stelsel van wateropvoering in toe-
passing gebragt te Dreumel, uitgevonden 
door II. F. Fijnje, 1817. 1 Fransch en 

•1 Hollandsch exemplaar. 
Rrandig hout zuurijzer , of middel tegen het 

vervuren van hout, naar het Fransch van 
Roucherie, 1 d, 1842, 

Reschouwing van de Schie in derzelver be-
trekking ais boezem voor de ontlasting van 
de polderlanden, 

Algemeen verslag van de doorbraak in de 
droogmakerij van Bleiswijk en Hilligers-
berg, voorgevallen den 20 Dec, 1855, 

Beschrijving van een verbeterd scheprad-
watermolen , benevens ontwikkeling van 
een plan voor molens met ijzeren rader-
werken, 

Proeve ter beantwoording der 75e vraag van 
het Rataafsche genootschap der proefon-
dervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. 

Gedachten over de wind- of stoombemaling 
voor polders. 

Z. K. II. Pr. v. Oranje 

Graaf van Limburg 
Stimm. 

G. Roest. 

Maatschappij ter bev 
d. bouwk. 

F. W. Conrad 

Baron van Scherpen-
zeel lleusch. 

Gebr. van Cleef. 

J. A. Scholten Hkzn. 

SCHRIJVERS 

M. 11. Conrad De weeghdaet. 1580. 
De beginselen der weeghconst. 1580. 
De beginselen des waterwichts. 1580. 
Nieuwe verhandelingen 0"' deel, l estuk zijnde 

eene verhandeling over de sloombemaling 
van polders en droogmakerijen. 

Ontwerp met plan, opstand en doorsnede 
van eene nieuwe sluisdeur, gen. spoordeur. 

Over de scheepvaart in Salland en Twenthe, 

De Overijsselsche wateren. Zwolle, 1818. 
Verslag over den toestand der Berkel en ont-

werp tot verbetering van die rivier. Met 
3 kaarten 1845. 

Verslag van den toestand der rivieren en af-
wateringen in het Zutphensche en ontwer-
pen tot verbetering van dieri toestand. Met 
eene kaart in vier bladen 1847. 

Opmerkingen aangaande de sluisfunderin-
gen. 1848. 

De bevordering der bouwkunst, in verband 
met de zedelijke beschaving der bouwlie-
den, uitgesproken in de bijeenkomst der 
Maatschappij ter bevordering der bouw-
kunst, den 25 Maart 1845. 

Simon Stevni 

Simons, (G.) en Grève 
van proefonderv 
Wiisbeer. te Rott. 

Maring, (W.) en 
Stieltjes, (T. J 

Naring, (W.) en 
Stieltjes, (T. .1 

Btaring, (W.) 
S tarin 

S tarin 

Storm Buysing,(D. J.) 

Stuart, (A. A.) 
I). J. Storm Ruijsin 

[Toll Poussin, (G.) 
ou exécutées par le gouvernement général 
des Etats Unis d'Amérique, Paris 1834, 
I Dh 4°. en Atlas. 

De instandhouding onzer monumenten. 
Een exemplaar van alle de werken, door 

het tweede genootschap dier stichting uit-
gegeven , 21 deelen in 4°. 

Thym ,(J. J. Alberdink) 
Tyler s stichting te 

Haarlem. 
Directeuren der stich-

ting van wijlen de 
heer 1\ Tijier van 
der Hulst, te Haar-
lem. 

Twee exemplaren der verslagen over eene 
brochure van den heer J. A. Scholten, 
ten titel voerende: Gedachten over de 
Wind- en Stoombemaling voor polders. 

Verdam, (G. J.) Del-
[>rat,(J.P.) en Stam 
kart, (F. J.) 

SCHENKERS. 

Bataafsch genootsih. 

XXX I I I 
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T I T E L S . 

Wiebeking, (von) Analyse descriptive historique et raisonnée 
des monuments de l'antiquité des rivières 
et caneaux navigables, 5 d. 4°. m. atlas. 

Von den Wissenwurdigsten und Mitzlich-
sten des Wasserbauk., 3 d. 4°. met atlas. 

Min. v. Binn. Zaken, 

» » t 

H A A H T O * PLATB^ EN TEEKE^IKGEl*. 

Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland 
door KRUCKÏUS 1 7 2 0 M. 11. CONRAD. 

Kaart van de provincie Drenthe door J. C. 
B R A U X S , opgemaakt onder toezigt van den 
H o o f d- lngenieur van den Waterstaat, A. 

KOMMERS P Z A . KOMMERS P Z . 
Etappe kaart van het koningrijk der Ne-

derlanden , op de schaal van "C>QQ Q Q Q 

in het zwart gedrukt Min.^van Oorlog. 

Idem met roode lijnen 
Het blad Breda van de topographische kaart 

des rijks op de schaal p 5 0 0 0 • • • 

liet blad Arnhem van dezelfde kaart . . » 
Kaart van de Anna Paulowna-polder . . D E L E E U W . 

Kaart van een ontwerp tot droogmaking van 

X X X * 

het Haarlemmermeer door J A K O B BARTELSZ. 
Veris. 1841 F. W. CONRAD 

Een oude kaart van den loop der rivieren de 

Maas , de Waal , de Merwede en de Lek 

met eigenhandige kantteekeningen van 

MELCHIOR BOLSTRA » 
Waterstaatkundige kaart der rivieren in 

Nederland in 4 bladen door den Insp.-
Gen. J . BLANKEN * 

Vier bladen van de kaart behoorende bij de 
Overijsselsche wateren w 

Kaart van de Zeeuwsche stroomen . . . Min. van 
Binn. Zaken. 

Kaarten van de Hoofdrivieren in Nederland, 
vervaardigd op last van Z. Ex. den Minister 

van Binnenlandsehe Zaken onder Directie 

van den IIoofd-lngr. van Algemeene dienst. 

B . I i . GOUDRIAAN » 
24 gelithographieerde teekeningen van den 

Holl. Spoorweg F. W. C O N R A D . 
Plan topografique d'Athènes et de ses envi-

rons dressé par F. ALDENHOVEN . . . G . PSICHA. 
Plan d'Athènes 

11 platen , zijnde bouwkundige ontwerpen 

uitgegeven door de Maatschappij tot be-

vordering der bouwkunst genoemde Maatsch. 

Grondrisz. von Hamburgs häfen mit entwurf 

zur Verbesserung D . MENTZ F . W . CONRAD. 
Een stel teekeningen van een ontworpen 

ijzeren brug over de rivier de Narew , door 

SINGELS SINGELS. 
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2 Teekeningen van verbeterde ophaalbruggen 
door W. A. FROGER le Luit.-lng. . . FORSTNER 

V A N DA.MBENOY. 

Teekening eener rolbrug gebouwd over de 
gracht te Breda , volgens plan van den 
Kapt.-lng. VAN LIMBURG STIRUM . . . Graaf VAN LIMRURG 

STIRUM. 
Teekening van eene ijzer- en traliebrug wijd 

ei 
1 1 . 7 5 volgens het plan van B O R Z I G te 
Berlijn L. J . A. v. D KUN. 

Plan d'uue passerelle en fer , système Neville » 
T» teekeningen van de Goltzschtalbruek . . K U T . 
7> teekeningen van de peristyle van het groot 

Theater te Bordeaux H. F. G. A. CAMP. 
Teekening van een watermolen met staand 

scheprad in doorsnede en plattegrond . F . W . C O N R A D . 

N O N R M J ^ , H O A S T F R S . 

Modellen van cilinders in pottenbakkerswerk Jhr. M E R K E S VAN 
GENDT. 

1 stuk veerkrachtige gevulcaniseerde of ge-
metalloïzeerde veerkrachtige gom . . . V A N G E L N S . 

Monsters hardsteen uit de groeven van de 
Main en den Neckar . B U D D E . 

W X VIL 

I, IJ S T 
DER 

V E R H A N D E L I N G E N 

VAX HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
(ALI'H.VBETISCK GERANGSCHIKT. ) 

C O N R A D . ( F . W.) Beweegbare bruggen in den Hollandsehen spoor-
weg (ijzeren kraanbruggen), mei eene plaat. 

» » Over het afzagen van palen onder water en het 

maken van pennen aan dezelve, met eene schels. 
i» » Stoomwerktuig voor de bemaling van de polders 

Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk, opgerigt door de Holland-
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij aan het staiion te Rot-
terdam, met eene schels. 

» » Aantcckeningen bij de bemaling der genoemde 
polders van 10 Jnlij tot 18 December. 

» » Ontwerp van eene brug over het IJ te Amster-
dam, met 2 platen. 

D I X O N . ( J O H N) Spoorwegen, nieuw stelsel van vertakkingen, mei 
eene schets. 

FIJNJE, (11. F . ) CONRAD, (M. H.) en CONRAD. ( F . W.) llapportover 
het ontwerp van een kanaal ter vereeniging van de rivieren 
den Donau en de Theiss, van Pesth naar Szsgedin in Hon-
garije 9 met 4 platen. 

GENDT (J. G. VAN) en WARNSINCK . (J.) Rapport aan Z. Ex. den 
Minister van Justitie, aangaande de verbeteringen, welke in 
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den kuitsten tijd in Engeland en Schotland, betrekkelijk den 
gevangenisbouw, zijn ingevoerd. 

(«LAVIMANS ( C . J.) Over verschillende houtsoorten, afkomstig uit 
de kolonie Suriname. 

Tafel N°. 1. Uitkomsten van proeven te Rotterdam in 1838 
genomen, ter bepaling der sterkte van eenige soorten van Su-
rinaamsch hout. 

Tafel A7°. 2. Overzigt van de gemiddelde uitkomsten der 
proeven te Rotterdam in 1838 genomen, ter bepaling dei-
sterkte van eenige soorten van Surinaamsch hout. 

Tafel N°. 3. Opgaven, afmetingen en geaardheid van ver-
schillende soorten van West-Indisch hout. 

C . U N M I A A X . (I». II.) Rapport van een gedaan plaatselijk onderzoek, 
omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhanden 
steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche 
en Vilvoordsche steenen (uitgebragt aan den Minister van 
Rinnenlandsche Zaken.) 

U A R T Z . ( G . C . ) Inventaris eener verzameling van verschillende hout-
soorten door den Kapitein I \ F . G . S T O L Z , gedurende zijn 
meer dan elfjarig verblijf in de kolonie Swrinawcbijeengebragt, 
van 1816 tot en met 1827 (medegedeeld.) 

O O H D T . (J. W . L . VAN) Over de zamenstelling der drijvende drooge 
dokken, met I plaat. 

O H T T (J. R.) en K O O L . (J. A.) Draaibruggen over het kanaal van 
Luik naar Maastricht, met 3 platen. 

P I E P E R S . ( M . C . J.) Beschrijving van vaste spoorwisselingen op den 

HoIIandschen spoorweg, met I plant. 

\ \ M \ 

L IJ S ï 
DEK 

UITTREKSELS UIT VREEMDE TIJDSCHRIFTEN, 
TEN WENSTE DER LEDEN VAN HET 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 

E E R S T E S T L ' K . 

Over de dikte der bekleedingsmuren aan de haven en kaai van 

St Luurent-les-Maeon. 
De kokerbrug van Conway. 
I »ruggen met holle ijzeren draagleggers. 

Over de verbetering van spoorwcgleggers en hunne langere duur-
zaamheid. 

Idem. Nader berigt. 
< )vcr het breken van assen bij spoorwegwagens. 

HANDELINGEN VAN WETENSCIIAlTELIJtvE MAATSCHAPPIJEN. 

Instituut run Ingenieurs, werktuigkundige. 
De hydraulische dommekracht, 

t cilinder boor-machine. 

Jacquard. Doorslag-machine. 

Koninklijk Instituut van Drilsche bouwkundigen. 2 i Januarij. 

Idem 7 Februarij. 

Over de gaz-zuivering. 

Instituut van civiele Ingenieurs. 
Vervaardiging van kunststeen. 

Afwatering en reiniging van Rristol. 
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Maatschappij van kunsten te Louden. 
Over de oude Grieksche vazen. 
Over de veelhoekige versieringen. 
Koninklijke Schotsche maatschappij van kunsten. 
Beschrijving van een zee-hydrometer. 

ld. van een glasblazers-toestel, 
ld. van cene hijsch-machine. 

Lijst van nieuw uitgekomene boekwerken. 

TWEEDE STUK. 

Proeven omtrent het draagvermogen van brugleggers uit ge-
smeed ijzer, naar het traliewerkstelsel vervaardigd. 

Kokerbrug van Conwatj, in den spoorweg van Holyhead naar 

Chestcr. 
Stoomwerktuig van den heer W I C K S T E E D . 
Beveiliging tegen verrotting van hout, touw en lijnwaad. 
Over het turf stoken , bij stoomtuigen. 
Over het turf stoken, bij locomotieven. 
1 Iydraulische dommekracht. 
Over de toepassing der beeldhouwkunst en het gebruik van ge-

beeldhouwde versierselen in de bouwkunde. 
liet stelsel van verwarming en lachtverversching in de model-

gevangenis te Pentonville. 
Over de kenmerken en de eigenschappen van de gutla-percha. 
Iets omtrent het bouwen met santorin-mortel. 
Zamengestelde bestrating. 
Toepassing der wijze van afdamming met loodregte ribben oi 

naalden op bruggen van aanmerkelijke spanning, en voor 

opstuwingen van groote hoogte. 

XLL 

HANDELINGEN VAN WETENSCHAPPELIJKE MAATSCHAPPIJEN. 

Instituut van civiele Ingenieurs. 
Koninklijk Instituut van Britsche bouwkundigen. 
Koninklijke Schotsche maatschappij van kunsten. 
Naamlijst van boeken, uitgegeven in 1818. 
Nota der laatste in Engeland uitgekomene boeken. 

DEBDE STUK. 

Over de middelen ter wering van vochtigheid in muren. 
Beschrijving der geoctroijeerde stoomhei van James Nasmyth. 
Korte beschrijving der rolbrug over de rivier de Arun, in den 

spoorweg tusschen Brighton en Clichester. 
Werktuig lot het doorprikken van teckeningcn. 

Bestrating van steen met hout. 
Het etablissement van John Gockerill te Seraing in België. 

BRITSCHE VEREENIGING TOT BEVORDERING DER WETENSCHAP. 

Aanwending der gassen, ontwikkeld uit fornuizen met blaas-toe-

stellen (blast-fumaces — denkelijk hoog-ovens), tot verwarming. 

Gutta-percha-fabrijken, door den lieer Whishaw. 

Proeven met cement. 
Gesmeed-ijzeren boogpees-leggers voor bruggen. 
De groote Viaduc over de Dee in de vallei van Llangollen. 
De Brittannia of Menai en Conwav bruggen. 
Booten van gutta-percha. 
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HANDELINGEN VAN WETENSCHAPPELIJKE MAATSCHAPPIJEN. 

Instituut van civiele Ingenieurs. 
Koninklijke Schotsche maatschappij van kunsten. 
Laatst uitgekomene boeken in Nederland. 
Laatst uitgekomcnc Engelsche boeken. 

VIERDE STUK. 

Iets over de nieuwste inrigtingen der brood-bakovens in Frankrijk. 
Artesische putten in Belgie. 

Regels in acht te nemen, betrekkelijk de plaatsing van kust-lichten. 
Stoombemaling. 

Reauregards geoctroijeerd stoomwerktuig. 
Nieuwe soort van wagens voor het vervoer van vee over spoorwegen. 
Aanvoer van water door den nieuwen rooden zandsteen. 

Reizigers-locomotieven voor zijtakken. 
Nieuw electriek licht. 
Laatst uitgekomene boeken in Nederland. 
Laatst uitgekomene boeken in Engeland. 

n J O T U I i E U r 

DER 

VERGADERINGEN. 

R. Het K o n i n k l i j k Instituut van Ingenieur* 
»telt y.ich niet verantwoordelijk voor de 
bijzondere Mellingen en ineeningeii, die 
door de verschillende Meden, zoowel in 

«Ie Vergaderingen, al» in de medegedeelde 
» t u k k e n , zi jn voorgestaan. 
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NOTULEN 
OER 

V E R G A D E R I N G , 
v » n I * «1 li li i j 1 H 4 8 . 
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V E R G A D E R I N G 

VAN HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DER AKADEMIE TE DELFT, 

01» DINGSDAG, DEN 1 5 JU NU 1 8 4 8 . 

Tegenwoordig: De heer F. W. Conrad, Voorzitter; de heeren 
G. Simons, van Limburg Stirum, Forstner van Dambenoy, van 
Gordt, Storm Buysing, Greve, van Meurs en van der Kun, leden 
van den Raad; 

De heeren M. II. Conrad, Bcntinck, J. W. Bake, Verheyen van 
Sonsbeek, Ferrand, Scheller, Mathijsen, Glavimans, Dixon Jun r . , 
Wenckcbach, van der Lee, van Diggelen, van Rappard, Rijster-
borgh, Lobatto, Bleekrode, van der Leeuw, Keurenaar, Dixon S r . , 
Ledeboer, Bayly, Goudriaan, Piepers, Outshoorn, J. Enthoven, 
Mazel, J. P. van den Berg Jzn., A. L. Tromp, Musquetier, C. 
K. de Geus, W. A. Scholten, Rose, Baart de la Faille, II. F. G. 
N. Camp, .1. Kros, N. II. Boerrigter, J. Ortt van Schonauwen, 
Kempers, Verhoeven, van Gendt, Tetar van Elven, Itotz, Warn-
sinck, Pierson, Vrecde, Overduijn, Hartz, A. C. Reuther, Droinet 
en P. Schmitz, alle leden van de eerste en tweede klassen. 

En de heeren van Brederode, G. Bruyn, Schade van Westrum, 
A. II. C. Roest, Nieuwenhuysen, Mouthaan, Uoyer, Linse en 
Methorst, leden van de 4e klasse. 

De vergadering geopend zijnde, worden de notulen der verga-
dering van 9 Mei gelezen en zonder aanmerking goedgekeurd. 

Hierna leest de Voorzitter het algemeen verslag der werkzaam-
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heden van het Instituut in het afgeloopene tijdvak van 4 Februari] 
(ut 13 Junij 1848. (Dit verslag is afzonderlijk gedrukt en aan de 
leden gezonden.) 

Door den Penningmeester wordt vervolgens rekening en verant-
woording gedaan. 

Tot 6 Junij 1848 (zie Bijlage N°. I.) hebben de ontvangsten 
bedragen f 795.00 

De uitgaven beliepen in dat tijdvak eene som van - 513.01* 

Zoodat de rekening sluit niet een batig saldo van . f 281.38* 

Door den Voorzitter wordt eene commissie benoemd om de reke-

ning op te nemen. 
Deze commissie, bestaande uit de heeren Glavimans, Lobatto en 

Pierson, verwijdert zich met den Penningmeester. 
Bij hare terugkomst stelt de commissie aan de vergadering voor, 

(un de rekening goed te keuren en den Penningmeester te dechar-
geren , waaraan bij acclamatie wordt voldaan. 

Vervolgens doet de voorzitter de aankondiging van de navolgende 

giften: 
1°. Van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, het 

nommer van April 1848, van het Engclsche maandwerk *the Me-
chanica Magazine,» en een ballotage kastje met bijhoorende. 

Van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst: 
a. Al de bouwkundige bijdragen door haar uitgegeven, zijnde 

1°, 2", 5e en 4° jaargang compleet en 5° jaargang l estuk. 
h. Verzameling van bouwkundige ontwerpen , 2* en 3C 

aflevering. 
e. afbeeldingen van het nieuwe ziekenhuis te Rotterdam, 

dooi' \ V . N . R O S E . 
d, Wetten der evengemelde maatschappij 

5°. Van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijs-

begeerte te Rotterdam. 
Nieuwe verhandelingen 9' deel, 1" stuk, zijnde eene verhande-

ling over de stoombcinaling van polders en droogmakerijen 
door G . SIMONS en A. GKEVE. 

1". Van de Gebroeders J. EN II. VAN L A N G E M I U Y S E N , Boek-
drukkers, Steendrukkers en Uitgevers te 'sGravenhage. 

a. Het leven van Michel Adriaanszoon de Ruyter 1007—1076. 
Twee doelen met platen. 

f f . Geschiedenis van Keizer Napoleon door P. M. Laurent de 
L'Ardöche, teekeningen van IloraceVernet, vrij gevolgd naar 
de Hoogduitsche uitgave, zijnde beide werken zoo wel wat 
tekst als platen en houtgravuren betreft op de inrigting van 
de inzenders vervaardigd. 

5°. Door den lieer G. R O E S T , kapitein ter zee, inspecteur van 
s Rijks stoomvaartdienst is de aanbieding toegezegd van een door 
ZEd. uit te geven werk onder den titel van : 

«liet Marine stoomwerktuig alphabctisch beschreven.» 

Een door den Raad van bestuur, in voldoening aan art. 47 van 
het algemeen reglement ontworpen huishoudelijk reglement, wordt 
voorgelezen. (Zie Bijlage N°. 11.) 

De Voorzitter geeft aan de vergadering in overweging deze huis-
houdelijke verordeningen voorloopig voor een jaar goed te keuren, 
ten einde de ondervinding te kunnen raadplegen om in de vergade-
ring van Junij 1849, dit reglement finaal vast te stellen. 

De heer van D I G G E L E N vraagt of dit huishoudelijk reglement aan 

al de leden zal worden medegedeeld. 
Op het antwoord van den Voorzitter dat hetzelve zal worden ge-
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drukt en rondgezonden , wordt het gedane voorstel hij acclamatie 

aangenomen. 

Hierna wordt gelezen een brief van den heer J. O R T T VAN 
S C H O N A U W E N , waarbij aan het Instituut worden aangeboden* 

1°. l)e maandelijksche staten van weerkundige waarnemingen, 

welke te Ilcldcr door den provincialen opzigter G. VAN DER S T E R R , 
G. L. K. Inst. I. , van lü . September 1845 tot ultimo Maart 1848 

zijn gedaan. 

2°. De tabellen der gemiddelde uitkomsten over de jaren 1845, 

1846 en 1817; en 

5°. Eenige toelichtingen betrekkelijk de instrumenten, waar-

mede de bovengenoemde waarnemingen zijn gedaan. 

In de overtuiging van de groote naauwgezetheid en naauwkeu-
righeid, waarmede deze waarnemingen door den heer C. VAN D E R 
S T E R R worden gedaan en van de voortreffelijkheid der daartoe ge-
bezigde instrumenten , koestert men de hoop dat deze bijdragen 
belangrijk genoeg zullen geoordeeld worden, om, niet alleen in de 
bibliotheek van het Instituut te worden gedeponeerd, doch ook om 
hij gelegenheid geheel of gedeeltelijk bij de verhandelingen van het 
Instituut te worden opgenomen. Zoo dit verlangd wordt, zullen in 
liet vervolg maandelijks de staten der weerkundige waarnemingen 
te Helder aan het Instituut worden opgezonden. 

Ka de toelichtingen, hiervoren sub 7\ vermeld, te hebben voor-

gelezen, geeft de Voorzitter aan de vergadering te kennen, dat 

al deze stukkeu, overeenkomstig het bepaalde bij art. 45 van het 

reglement, in handen eener commissie van drie leden zullen wor-

den gesteld. 

Door den Voorzitter wordt vervolgens voorgelezen een rapport 

van den heer I1. VAN D E R S T E U R , wegens eenen ouden weg, muur 

of bijzondere grondsoort, vroeger ontdekt en onlangs wedergeven-

9 

den in den ingedijkten polder, genaamd Waarden Groet, in Noord-
Holland. 

In een werkje, in 1776 te Legden uitgegeven door Mr. 11. PALL -
I U M S , vindt men een berigt omtrent eenen ouden muur of weg 

van duifsteen in en buiten den Wieringerwaard, gevonden over 

eene lengte van meer dan 1300 roeden. Omstreeks 1775 heeft 

P A L I D A N U S zich veel moeite gegeven om dien muur op te sporen en 

eene schetskaart van zijne bevindingen gegeven. 

Hij het verkavelen van den onlangs ingedijkten polder Waard en 

Groet werd eene harde specie ontdekt, d i e m e n met de gewone 

gereedschappen niet kon verwerken. De heer VAN D E R S T E R R ver-

moedt dat het een gedeelte van den muur is, waarvan P A L L D A N U S 
spreekt. Hij heeft de specie onderzocht en meent dat het tuf- of 

duifsteen is. 

Eenige monsters van die steen worden aan de vergadering voor-

gelegd . 

Hoezeer niet stellig durvende beslissen dat het wezenlijk tuf is, 

meent de heer VAN D E R S T E R R uit verschillende aangehaalde om-

standigheden te mogen besluiten, dat het eene specie is die opzet-

telijk met een of ander doel in den polder Waard en Groet is ge-

bragt, en niet aldaar door de natuur is gevormd. 
De heer V E R H O E V E N merkt op dat de bovengenoemde specie veel 

naar oer gelijkt. 

De Voorzitter vermeent dat oer eene meer okerachtige kleur 
heeft. 

De heer P I E R S O N heeft in het rapport van den heer VAN D E R 
S T E R R van gebakken steen hooren spreken; dit brengt hem tot de 

gedachte of de bedoelde specie geen beton is? 

De heer VAN L I M B U R G S T I R U M acht zulks niet onwaarschijnlijk. 

De heer VAN O O R D T gelooft dat een chemisch onderzoek aan liet 

Instituut aangenaam zou zijn 
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De Voorzitter geelt daarop ten antwoord, dat de Itaad van Be-
stuur een commissie van onderzoek kan benoemen. 

Hierna wordt voorgelezen eene nota van den heer H. F. G. N. 
C A M P , omtrent de constructie, welke gevolgd is bij den bouw van 
de peristyle van het groote theater te Bordeaux. Deze nota wordt 
als Bijlage N°. 111 bij deze notulen gevoegd. 

Tijdens een kort verblijf in die stad, in den zomer van 1847, 
heeft voornamelijk de platte overdekking der kolonnade van den 
hoofd-ingang de opmerkzaamheid van den heer CAMI» opgewekt. 

De hoofd-ingang wordt gevormd door twaalf Corintische kolom-
men van 0,974 el middellijn aan de basis, 9,74 el hoog met een 
entre-kolonnement van 2,92 el. 

De bouw van dit trotsche théatcr werd aangevangen in het jaar 
1774 en voltooid in 1780, volgens de plannen en onder de leiding 

1 O 
van den bouwmeester J. V. Louis. 

Het gelukte deze, door eene geestige vinding en stoute onder-
neming, de uiterste kolommen te stellen zonder zigtbare steunsels 
of versterking aan te brengen, niettegenstaande zij eene massive be-
krooning te dragen hadden, waarboven zich nog boven elke kolom 
eene acrotère met voetstuk bevindt, tot het dragen der twaalf beel-
den, waarmede de hoofd-ingang is versierd. 

Ten einde den druk van het architraaf naar de uiterste kolom-
men en naar de vleugels of het begin der zijmuren zooveel mogelijk 
te verminderen, heeft de bouwmeester een zeer eenvoudig middel 
uitgedacht tot het vinden van den geschikten vorm aan de steenen 
te geven, waaruit de overdekking moest worden zamengesteld. 

Dit middel wordt door den heer C A M P in drie uitvoerige teeke-
ningen en bijhoorende beschrijving aan het Instituut kenbaar ge-
maakt 

! i 

Door den Voorzitter wordt vervolgens gelezen een brief van den 
heer C . GÉBEL te Sclievenïngen. (Zie bijlage N ° . IV.) 

Het is op verzoek van den heer G É B E L , dat deze mededeeling 
aan het Instituut wordt gedaan , en dat eenige monsters gegalvani-
seerd ijzer aan de vergadering worden aangeboden. 

De heer S I M O N S oppert de bedenking of het wel tot de bemoei-
jenissen van het Instituut behoort, omtrent voorwerpen als de on-
derhavige een onderzoek in te stellen. 

De heer U O S E deelt aan de vergadering mede, dat twee daken met 
gegalvaniseerd ijzer overdekt, zich te Botterdam , sinds twee jaren 
zeer goed hebben gehouden. Het gebruik van dit materiaal zou, bij 
lagcren prijs , zeer voordeelig zijn. Voor de deugdzaamheid is het 
van groot belang op welke wijze het ijzer is gegalvaniseerd, liet 
komt hem voor, dat de monsters van den heer G É B E L niet ZOO glad 
van oppervlakte zijn , als liet te Rotterdam verwerkte ijzer. 

De heer B A A R T D E LA F A I L L E merkt op, dat het gegalvaniseerde 
ijzer, hetwelk door den heer VAN H O U T E N wordt afgeleverd, ook 
veel gladder is. 

Ka discussien waaraan eenige leden deel nemen , wordt nog door 
den heer P I E U S O N opgemerkt, dat het gegalvaniseerde ijzer van den 
heer G É B E L , aan de visscherspinken wordt gebruikt, en het als eene 
y.eer belangrijke daadzaak is te noemen, dat het door liet zeewater 
niet wordt aangetast. 

De voorzitter acht een onderzoek van belang en zal aan den raad 
van bestuur voorstellen , daartoe eene commissie te benoemen. 

Hierna wordt gelezen een brief van den heer J. G . W . F I J N J E , 
omtrent eene op te maken statistiek. (Zie bijlage n°. V.) 

De voorzitter is van gevoelen, dat dit voorstel van den heer F I J N J E , 
overeenkomstig art. 45van het reglement, door den raad aan eene 
eomnrissie ter beoordeeling zal worden voorgelegd. 
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D E heer VAN D I G G E L E N ondersteunt dit gevoelen , hij wenscht 

eene commissie benoemd te zien , niet alleen om eene statistiek van 
ons land op te maken, maar ook om het geognostiseh en geologisch 
te beschrijven. Eene algemeene geologische kaart zou opgemaakt 
moeten worden. Het Instituut bevat alle elementen, om een voorbeeld 
van statistiek te geven. Niet alleen moet deze de waterstaats-voor-
werpen beschrijven. Zij kan veel algemeener zijn. 

De voorzitter acht het raadzaam , ook dit voorstel aan de beoor-
deeling eener commissie te doen voorleggen. Hij noodigt den heer 
VAN D I G G E L E N uit, dat voorstel in eene nota te ontwikkelen. 

De heer VAN D I G G E L E N neemt dit gaarne aan. Hij is overtuigd , 
dat onze beschermheer, de officieren van den generalen staf, de mi-
nisters van binnenlandsche zaken en van oorlog , bereid zullen be-
vonden worden onze pogingen te ondersteunen. Hij rekent op de 
wetenschap en ijver der leden van het Instituut, om het beoogde 
doel te bereiken. Ook anderen zullen hunne kennissen wel daartoe 
dienstbaar willen maken. Het pauperismus, de kanker onzer maat-
schappij, is niet door grondwetten, maar door de wetten van onzen 
grond te bekampen. 

De Voorzitter antwoordt aan den heer VAN DIGGELEN, dat de raad 
het toegezegde , nader ontwikkelde voorstel, met verlangen zal te 
gemoet zien. 

De heer S T O K M BCJYSING doet de opmerking dat een ander we-
tenschappelijk ligchaam zich met een soortgelijk ontwerp onledig 
houdt. 

De heer VAN D I G G E L E N stemt dit toe , doch vermeent dat het In-
stituut van Ingenieurs in positie is van een meer omvattend ge-
heel te kunnen leveren. 

Aan deze discussie is hier mede een einde gebragt, en wordt 

daarna gelezen een brief van den Heer W. A. S C H O L T E N te Pnr-

merend, omtrent het gebruik van gemetalloiseerde veerkrachtige 
gom bij het togtvrij maken van ramen. (Zie bijlage n°. VI.) 

Deze medcdeeling tot geene bijzondere opmerkingen aanleiding 
ceeeven hebbende , wordt er overgegaan tot de benoeming van O O 
nieuwe leden. 

Namens Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje wor-
den door den Baad tot honoraire leden voorgesteld HII. KK. 1111 
de Prinsen Hendrik en Frederik der Nederlanden. 

De Voorzitter geeft aan de vergadering het verlangen te kennen, 
dat deze benoeming, bij exceptionelen maatregel, bij acclamatie 
moge geschieden , welk verlangen een algemeenen bijval bij de 
vergadering vindt. 

Vervolgens worden, mede namens den Beschermheer, tot Hono-

raire leden door den Raad voorgesteld : 

De Baron S C H I M M E L P E N N I N C K VAN D E H O Y E , minister van Staat, 

gouverneur der provincie Gelderland; 
De vice-admiraal R I J K , minister ad interim van Marine en van 

Koloniën ; 

De vice-admiraal LUCAS en de schout-bij-nacht ARRIÖNS. 
Op voorstel van den Voorzitter wordt er gelijktijdig over de aan-

neming dezer vier heeren gestemd en worden dezelve daarna met 
eene overgroote meerderheid van stemmen aangenomen. 

Op voorstel van den Raad worden vervolgens aangenomen; 

Tot Leden der l e Klasse. 

De heeren : Jhr. M E R K E S VAN G E N D T , majoor ingenieur, adju-

dant van Z. M . 
J . P . D E L P R A T , luitenant kolonel ingenieur, kommandant der 

militaire academie te Breda, zijnde dit lid uit hoofde zijner uitste-

kende verdiensten en als blijk van algemeene hoogachting, door de 

vergadering bij acclamatie aangenomen. 
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•I. S I N G E L S , ingenieur in Poolsche dienst, Nederlander van 

geboorte. 

Tot Leden der 2' Klasse of geassocieerde Leden. 

De heeren: W. H . L A N S , Raad van West-Indien. 

I. C. K IJSSELL , referendaris bij het Departement van Binnen-
landscbe Zaken, belast niet de 5e afdeeling B. (Waterstaat). 

L. «I. J. S E R R C R I E R , president commissaris van de Hollandsehr 
ij/.eren spoorweg-maatschappij. 

D . B O R S K I , commissaris van voormelde spoorweg-maatschappij. 

F. MELVIL, directeur van de gaz-fabriek te Amsterdam. 
G. KEUVKKAMI ' , modelmaker bij de Koninklijke Academie Ie 

Delft. 
G. G. W. PuTAK, architect bij de Aken-Maastrichtsche spoor-

weg-maatsehappij. 

•I. I». MAXWILS , bouwkundige te 'sGravenhage. 
G. H . DE V R I E S ROBBÉ , fabrijkant ie Amsterdam. 
A . R . E G E L E R , ingenieur-directeur der Haarlemsche gaz-fabrijk. 
P . H . T R O M P , commissaris van de Hollandsche ijzeren spoorweg-

maatschappij te Rotterdam. 

Tot Leden der 4® Klasse of buitengewone Leden. 

W . C . P A S T E U R , technisch beambte bij de Aken-Maastrichtsehe 
spoorweg-maatschappij. 

J. G . VAN DEN B E R G H , technisch beambte bij evengemelde 
spoorweg-maatschappij. 

J . VAN S T R A L E N , 
L . A . R E Ü V E N S , 
A . GILDEMEESTER , 
J W . M . VAN DE P O L L , 

M . J . SCHRAM, 
allen studenten aan de Academie te Delft, en 
W. F. A. B E U E R I N G K , élève Ingenieur bij de werken van het 

Haarlemmermeer. 

Hierna gaat de vergadering over lot het stemmen voor de be-
noeming van negen leden van den Baad. iMen besluit dat de s t em-
ming zal plaats hebben bij beslotene briefjes, bevattende gelijktijdig 
de namen van negen leden, zullende tot leden van den Baad worden 
benoemd diegene, welke «Ie meeste stemmen op zich vereenigen. 

De Voorzitter benoemt eene commissie van stein-opnemers, be-
staande uit de heeren VAN O O R D T , .1. W. B A K E , VAN DEN BERGH 
en SCHEFFER. 

De heer G. S I M O N S neemt geen deel aan de stemming, omdat 
voor de negen leden gelijktijdig wordt gestemd. 

Bij de opening der briefjes blijkt dat de stemmen zich volgender 
wijze hebben verdeeld: 

De heer G. S I M O N S . 55 stemmen. 
» L . J . A . VAN DER KUN . 5 5 
» F . W . CONRAD 5 4 » 

» ». VAN LIMBURG STIRUM . . 5 2 
» VAN OORDT 4 9 

VAN MEURS I S 
» * FORSTNER VAN DAMBENOY 4 4 
» • STORM BUYSING 4 4 » 
M » GREVE 4 5 > 
» » WARNSINCK I I » 
»» » ROSE F> » 
» M GL AVI MANS 5 » 
>» » PLERSON 4 » 

De heeren LOBATTO, VAN DIGGELEN en BAART DK LA FAILLE 
elk 3 stemmen. 



H> 

IUt heeren DELPHAT en TKTAR VAH KLVEN i stemmen. 
De lieeron DIXON Junr., THOMI' , VAN GENOT, HKUMNCX, OHTT, 

AI. <;. BKIJEHINCK , UEIJERS , ZOCHEH , VAN HEUHN ei» Vwi 
VAN V U S S I N G E N elk eene stem» 

Bij gevolg zijn de negen leden van den afgetreden Itaad van 

Bestuur op nieuw herkozen. 
l)e heer F . W . CONHAI> betuigt, ook namens zijne medeleden 

van den Baad, hoezeer zij gevoelig zijn aan dit blijk van ver-
trouwen, hun door de vergadering gegeven. Hij vleit zich, dat 
de vereenigde en onvermoeide pogingen van den Baad zullen kun-
nen strekken, om het Koninklijk Instituut van Ingenieurs tot die 
hoogte op te voeren , waarnaar wij allen streven. Daartoe is het 
noodig dat de Baad niet alleen ondersteuning, maar ook mede-
werking bij al de leden ondervinde en dat eene ruime schat van 
mededeelingen, memorien en verhandelingen bij den Baad wor-
den ontvangen. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van 

l i September 1818. 
& 4P. 

President. 
pan 

r ÏÏfért ?*, 
Secretaris. 
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K o n i n k l i j k Ins t i tuu t 
\ a u I n g e n i e u r s . 

1818. 

REKENING rn VERANTWOORDING, opgemaakt 
in voldoening van art. 29 ra/ i Reglement 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
voor het dienstjaar eindigende met de Vergade-
ring van Junij 1818. 

ONTVANGSTEN. 

Entrée cn Diploma-geld van 159 der 203 Leden, volgens 

art. 19 van het Reglement, vijf gulden van elk 

lil ij ft 

UITGAVEN. 

1. Schrijf behoef ten, druk- en graveerwerk. 
1. Papier, karton en een Notelenboek f i9|GÜ 
2. Het drukken, met bijlevering van papier, van : 

a. Ontwerpen tot Reglement, het Reglement en Al- (! 
phabetische Lijsten der Leden II 185 

b. Circulaires, diplomas, kantbesehikkingen metgra- i 
vure, enz jj 86|80 

c. Korte berigten van het verhandelde in de Verga-
deringen 

d. Uittreksels uit vreemde tijdschriften 

20 

28 00, 
oo!oo; 

II. Zegelen van gedrukte Circulaires ter verzending . 
111. Port van verzonden en ontvangen brieven en pakken. 

f 115 
\Ö 

9 MD • 

O. M. 
T I I I I I I I I I I V ' I I W «W «-•'«' ' » * ' — --J 

van circulaires 

f 1 
15 28! 

8 
5 197,1 «li 

IV. Uitgaven van verschillenden aard. 
Vertalingen voor de uittreksels uit vreemde tijdschriften . . . . 

Geheele Uitgaaf . . . . 
In Kas . . . . 

>0 
181 

20 (H) 

1 ƒ513 
1 281 

Gl 4 
58 fc 

f 195 UO 

Het slot is al zoo batig cn bedraagt de soin van twee honderd 
een en tuchtig gulden, acht en dertig en een halve cent. 

'sllage, den 1> Junij 1818. 
Bc PeuningiTieestcr, 

M . D . VAN STIRUM. 

Goedgekeurd door den Raad van Bestuur. 
Delft, 15 Junij 1848. 

F. W. CONRAU, 
Pies. 

L. J. A. VAN DER Kl!N, 
Secr. 
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VERORDENINGEN, 
INGEVOLGE ART. 4 7 VAN HET REGLEMENT 



KONINKLIJK INSTITUUT 
VAN 

INGENIEURS. 

V E l t O I t D E i l I f t G E * , 

INGEVOLGE AHTIKEL 4 7 VAN HET REGLEMENT 

I Van de Algemeene Vergadering 
Art. 1. 

De Vergaderingen worden geopend een kwartier uur na den 
daarvoor beschreven tijd. 

Art. 2. 
De Raad van Bestuur neemt zitting aan eene afzonderlijke tafel. 

De Secretaris plaatst zich regts van den President, de overige leden 
van den Raad links en regts naar rang van ouderdom van dienst 
als raadsleden. Bij gelijken diensttijd, heeft de oudste in jaren den 
voorrang. 

Art. 5. 
Wanneer de Beschermheer de Vergadering bijwoont, wordt 

Zijner Koninklijke Hoogheid de plaats aangeboden, tusschcn den 
President en het oudste lid van den Raad. 

Art. 4. 
Voor de Honoraire leden zijn afzonderlijke zitplaatsen bestemd 

Art. 5. 
Ieder lid, dat de Vergadering komt bijwonen, teekent zijnen 



naam in een register, daartoe gereed liggende aan den ingang der 
vergaderzaal. 

Art. 0. 

Een lid, naar aanleiding van art. 41 van het Reglement, een 
vreemdeling binnenleidende, doet door dezen, in het vreemdelin-
gen-boek, eigenhandig zijn naam, woonplaats en kwaliteit invullen, 
en voegt zijn eigen handteekening daar nevens, met aanduiding van 
den datum der introductie. 

Art. 7. 

Kik voorstel tot lid, opgemaakt volgens art. 9 van het Regle-
ment, bevat eene duidelijke opgave van den naam, den voornaam 
en de woonplaats van den voorgestelde, alsmede zijne kwaliteiten 
en de gronden, waarop hij aanspraak maakt om als lid, geasso-
cieerde of buitengewoon lid te worden voorgesteld, opdat de ver-
gadering over zijne verkiesbaarheid kunne oordeelen. 

Art. 8. 

liet voorstel tot honorair lid wordt ingcrigt naarmate het onmid-
dellijk door den Raad gedaan wordt of op voordragt van 15 leden, 
volgens art. I \ van hel Reglement. In elk geval worden duidelijk 
de naam, voornaam en kwaliteiten van den voorgestelden opgegeven 

Art. 9. 

De Raad van Bestuur beoordeelt het voorstel om eenig lid van 
de eene in de andere klasse te doen overgaan (art. 15 van het 
Reglement). Wanneer de Baad vermeent geen gevolg aan het voor-
stel te kunnen geven, worden de vijf leden voorstellers verzocht 
de voordragt terug te nemen. Zoo zij daartoe ongenegen zijn, 
brengt de Raad dit voorstel, met zijne consideratien en advies, in 
eene algemeene Vergadering, en wel uiterlijk in die van Mei, opdat 
daaromtrent beslist worde in de Vergadering van Junij. 
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Art. 10. 

Hetzij de stemming over eenig voorstel geschied bij ballottage, 
bij gesloten briefjes of bij luider stemme, altijd worden de stemmen 
opgenomen door een der leden van den Raad, met een lid buiten 
d e n Raad, beiden door den President daartoe aan te wijzen. 

Art. 11. 
Wanneer de President eene verhandeling voordraagt, ofeeuige 

inededeeling doet, niet voortvloeiende uit zijne betrekking als Pre-
sident, wordt hij in het pra?sidium vervangen, als bij zijne afwe-
zigheid, tot dat de diseussien daartoe betrekkelijk, zijn afgeloopen 

Art. 12. 
Tot het voorlezen van verhandelingen of het doen van eenige 

inededeeling, wordt in de eerste plaats aan hen het woord gegeven, 
die vooraf aan den President hun voornemen hebben kenbaar ge-
maakt, en wel naar orde van den tijd van kennisgeving. De Pre-
sident heeft het regt, het doen van voorlezingen, zoo de Vergade-
ring er te zeer door verlengd zou worden, tot de eerstvolgende uit 

Ie stellen. 
Art. 15. 

Bij het openen van eenige discussie, of het opnemen van stem-
men, vraagt de President eerst het gevoelen van den Secretaris, 
vervolgens dat van de verdere leden van den Raad, naar rang van 
zitting, daarna dat van de overige leden der Vergadering, naar de 
orde, waarin zij hebben plaatsgenomen, te beginnen met de eerste, 
bank en van de linker naar de regter hand gaande; eindelijk brengt 
de Voorzitter zijne stem uit, daarbij, in geval van staking der stem-
men, gebruik makende van zijn regt van beslissing. 

Art. 14. . 

De stempel van het Instituut wordt gezet op al de stukken hetzij 

handschriften, teekeningen of drukwerken , welke het eigendom 

zijn van het Instituut. 



28 

li. Van de uit te geven Mo tulen, Tijdschriften, Mei nonen, enz 
Art, 15. 

Naar aanleiding van art. 45 van het Reglement, worden de goed-
gekeurde notulen gedrukt, en zoodra mogelijk, aan de leden 
rondgezonden. Achter de notulen worden ter voldoening van 
art. 58 van het Reglement, (le punten van behandeling voor de 
eerstvolgende vergadering opgegeven. 

Art. 1G. 

Van tijd tot tijd worden gedrukt, en aan de leden rondgezonden, 
vertalingen en uittreksels van belangrijke stukken uit vreemde tijd-
schriften. De keuze en redactie der stukken zijn opgedragen aan 
cene Commissie , bestaande uit den President en twee leden van 
den Raad. Rij deze uittreksels wordt gevoegd eene aankondiging 
der nieuw uitgekomen druk- of plaatwerken , beschrijvingen van 
belangrijke publieke werken , en worden andere mededeelingen 
gedaan betrekkelijk het vak van den Ingenieur. 

Art. 17. 

In de bundels , volgens art. 45 van het Reglement uit te geven, 
worden geene dan oorspronkelijke stukken opgenomen; vertalingen 
en uittreksels uit vreemde geschriften , door de leden aangeboden 
kunnen in het tijdschrift geplaatst worden , daarvoor bestemd. Het 
staat den Raad echter vri j , in enkele gevallen , hierop uitzondering 
te maken en ook vertalingen in de bundels op te nemen. 

Art. 18. 

De schrijver van een stuk , in den bundel opgenomen, heeftregt 

op 25 exemplaren van zijn werk. 

Art. 19. 

J)r adviserende commissien , bedoeld bij art. 45 van het Regie* 
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ment, zijn zamengesteld uit 66n lid van den Raad o 11 t w i f ^ ^ on< 
leden. Ingeval con der beide of beide benoemde gewone leden voor 
de Commissie bedanken , heeft het benoemde lid van den Raad hot 
regt , d<> commissie door andere benoemingen voltallig te maken. 

III. Van den Raad van JBestuur. 
Art. 20. 

Re benoeming van nieuwe leden voorden Raad geschiedt bij ge-

heime stemming. 

Art. 21. 
In de eerste Vergadering van den Raad, op de nieuwe benoeming 

volgende , worden gekozen de President, Vice-President, Secre-
taris , Penningmeester en Bibliothecaris. Deze Vergadering wordt 
geleid door het oudste in jaren der aanwezige leden , en de uitslag 
der keuze wordt den leden bekend gemaakt, bij de toezending van 
het verslag der werkzaamheden over het afgeloopen jaar (Art. 29 
en 45 van het Reglement). 

Art. 22. 

De Raad van Bestuur vergadert ten minste eenmaal in de maand; 

de President noodigt de leden uit, ten minste 24 uren voor de ver-

gadering. 

Art. 25. 
Van de Restuurs-Vergaderingen worden door den Secretaris af-

zonderlijke notulen gehouden. Van deze notulen mag alleen aan 
den Raad mededeeling gedaan worden. 

Art. 24. 
De leden van den Raad , wanneer zij ter Bestuurs-vergadering 

geroepen worden buiten hunne woonplaats , ontvangen schadeloos-
stelling voor reiskosten , en wel 40 cents per uur afstands. 

Art. 25. 
Voor onkosten bij de Restuurs- en de Algemeene vergaderingen 
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te maken , en voor kleine diensten , in het belang van het instituut 
door een bode te verrigten , is de Raad bevoegd jaarlijks eene som 
in rekening te brengen, niet te boven gaande twee honderd gulden 

Art. 2G. 
Wanneer , in den loop van het jaar , Bestuurs-plaatsen nmgten 

openvallen , worden deze aangevuld in de eerstvolgende Algemeene 
vergadering , doch niet dan na gedane kennisgeving. De leden van 
den Raad , dus buitengewoon benoemd , treden af op den tijd be-
paald voor hen wier plaats zij vervullen. 

IV. Van den President , Secretaris, Penningmeester 
en Bibliothecaris. 

VAN DEN PRESIDENT. 

Art. 27. 

De President begint elke Bestuurs-vergadering met het doen 
voorlezen der notulen van de voorgaande vergadering, daarna brengt 
hij de ingekomene brieven en andere stukken ter tafel, en hoort de 
voorstellen en rapporten der overige leden. 

Art. 28. 
In alle zaken , die in den raad behandeld worden , vraagt de 

President eerst het gevoelen van den Secretaris, daarna van de 
overige leden , naar rang van zitting en eindelijk brengt hij zijne O ' * 
eigen stem uit. 

Art. 29. 

Wanneer er zaken ut' omstandigheden in eene Bestuurs- of Al-
gemeene vergadering voorkomen, die de dadelijke benoeming eener 
Commissie noodzakelijk maken , doet de President die benoeming 

VAN DEN SECRETARIS. 

Art. 50. 

De Secretaris zorgt, dat de goedgekeurde notulen , zoo van de 
Bestuurs- als Algemeene vergaderingen, in orde te bock gesteld en 
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door den Voorzitter en hem Secretaris nagezien en geteekeud 

worden. 
Art. 51 

Hij zorgt dat, in elke vergadering, de beide notulen-boeken van 

het loopende jaar, en een exemplaar der Reglementen ter tafel 

liggen. 
Art. 52. 

Op de stukken, door de leden ingezonden of aangeboden, en die 
het eigendom blijven van het Instituut, wordt door den Secretaris 
de datum gesteld der notulen, waartoe die stukken belmoren 

Art. 55. 

De Secretaris verwittigd de leden, die tot eenige Commissie 
benoemd zijn, van die benoeming en den aard der Commissie door 
het toezenden van een extract uit de notulen. Hij zend de stukken 
en bescheiden, vrachtvrij aan het voorzittend lid der Commissie, 
e n verzekert zich van den ontvangst, op zoodanige wijze, als hij 
noodig acht. 

Art. 54. 

Hij bezorgt, insgelijks vrachtvrij, de convocatie biljetten voor 

alle vergaderingen. 

Art. 55. 

Hij geeft onverwijld aan den President kennis van al de stuk-

ken, die bij hem inkomen. 

Art. 56. 

Hij heeft onder zijne bewaring al de papieren en stukken van het 
Instituut, die niet onder den Bibliothecaris berusten. Hij houdt 
een inventaris der stukken en geeft niets af, dan aan de Raadsleden 
tegen behoorlijk bewijs, en aan de gewone leden op magtiging van 
den Raad. 
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Art. 37. 

Tot hulp van den Secretaris is do raad gemagtigd iemand te be-
noemen , oj> eene jaarlijksehe bezoldiging van hoogstens vier hon-
derd gulden. Bij voorkeur wordt daartoe een der leden benoemd. 

Art, 38. 

Bij aldien geen vast bezoldigd persoon aan den Secretaris is toe-

gevoegd, is liij gemagtigd schrijfloon in rekening te brengen. 

Art. 59. 

Bij afwezigheid of ziekte van den Secretaris, benoemt de Presi-

dent een der leden van den Baad tot waarnemend Secretaris. 

VAX DEN PENNINGMEESTER. 

Art. 10. 

De Penningmeester bewaart de gelden aan het Instituut behoo-

rende , in eene daartoe bestemde ijzeren kist, voorzien van twee 

verschillende sloten, van het een houdt de President, van het 

andere de Penningmeester den sleutel. 

Art. 41. 

Den Penningmeester wordt , uit de kas , eene som ter goeder 

rekening verstrekt, voor kleine dagelijksche uitgaven, zoo van hem 

zeiven als van den Secretaris. De Baad bepaalt bet bedrag dier som, 

en doet zich maandelijks de rekening daarvan voorleggen. 

Art. 42. 

De Penningmeester houdt een kasboekje en een grootboek , en 

sluit beide at' met het einde van het Instituut-jaar. 

Art. 45. 

Op het einde van ieder Instituut-jaar doet de Penningmeester 

rekening en verantwoording aan den Baad. De Raad onderzoekt de 

Rekening, geeft, bij goedkeuring, decharge aan den Penningmees-

ter, en brengt de goedgekeurde rekening, tot eigen verantwoording, 

in de vergadering van Juni j , volgens art. 29 van het Reglement. 

Art. 44. 

De Penningmeester is bevoegd schrijfloon in rekening te brengen 

VAN DEN BIBLIOTHECARIS 

Art. 45. 

Keu der leden van den Raad neemt de betrekking waar van Bi-

bliothecaris. Hij is bevoegd , onder goedkeuring van den Raad , 

uit de gewone leden zich een Adjunct te kiezen 

Art. 40. 

De Bibliothecaris bewaart , in de lokalen daartoe bestemd , de 

boekwerken, tijdschriften en modellen, die het eigendom zijn van 

het Instituut. Hij zorgt voor een alphabetischen catalogus der boe-

ken en tijdschriften , waarbij tevens zijn aangewezen de datum van 

ontvangst en de wijze waarop zij het eigendom zijn geworden van 

het Instituut 

Art. 47 

De leden van het Instituut kunnen boeken of teekeningen ten 

gebruik ontvangen. De afgifte geschiedt tegen reçu en voorden tijd 

van uiterlijk veertien dagen, welke tijd evenwel, met toestemming 

van den President, kan verlengd worden. De Bibliothecaris houdt 

aanteekening van de uitgeleende werken , met vermelding van den 

tijd der afgifte en der terugzending , en van den staat, waarin zij 

zijn terug ontvangen. 

De aanvraag en de verzending heen en terug geschieden buiten 

kosten van het Instituut 

Art. 48. 

De Bibliothecaris geeft jaarlijks, in de maand Mei, aan den 

Raad van Bestuur een verslag van den staat der verzameling. 

Art. 49. 

Hij is bevoegd schrijfloon in rekening te brengen 



V. Algemeen Artikel. 
Art. 50. 

Het Bestuur heeft de vrijheid in de Algemeene Vergadering van 

Junij, ten aanzien van deze bijzondere verordeningen, bijvoegingen 

of veranderingen voor te stellen. 
Wanneer een der gewone leden verordeningen verlangt, moet 

hij die, minstens een maand te voren, opgeven aan den Raad, opdat 
deze het voorstel, behoorlijk toegelicht, in de Vergadering van 
Junij kunne voordragen. 

Omtrent zulke verordeningen of bijvoegingen , wordt bij meer-

derheid van stemmen , beslist. 

B I J L A G E N ° . III 

Tijdens een kort verblijf te Bordeaux, in den zomer van het jaar 
1K17, is mij onder de bijzonderheden, welke ik in die hoofdstad 
aantrof, als opmerkenswaardig voorgekomen de constructie, welke 
gevolgd is bij den bouw van de péristyle van het groote theater, 
en wel voornamelijk de platte overdekking van dekolonnade, welke 
don hoofdingang vormt, welke bestaat uit twaalf Corinthische ko-
lommen, van 5 Fransche voeten (0,971 el) middellijn aandebazis, 
50 voet (9,71 el) hoog, met een entre-kolonnement van 6 modulen 
of 9 voet (2,92 el) enz. 

De bouw van dit trotsche gebouw, werd aangevangen in het jnar 
1771 en voltooid in 1780, volgens «I*» plannen en onder de leiding 
van den bouwmeester J. V. Louis. 

Men had vóór den bouw van dit monument, nog geen kolonnade 
gezien, van zooveel kolommen in het front, van zulke groote afme-
tingen, welke eene bekrooning dragen, die uit platte banden is 
zamengesteld, die niet aan de uiteinden door koppelingen of derge-
lijke versterkingen staande gehouden worden. Het was een vraag-
stuk voor den bouwmeester, waarvan het al of niet gelukken eener 
constructie, tot dien tijd zonder voorbeeld, van zijne gelukkige 
denkbeelden afhing. Het gelukte hem echter door eene geestige 
vinding en stoute onderneming, de uiterste kolommen testellen 
zonder zigtbare steunsels of versterkingen aan te brengen, niette-
genstaande zij eene massive bekrooning te dragen hebben, waar 
boven zich nog, boven elke kolom eene acrotère met voetstuk be-
vindt, tot het dragen der twaalf beelden, van 7 voet (2,27 el) 
hoogte, waarmede de hoofdingang versierd is. 

Louis begreep, dat het niet voldoende was, gebruik temaken 
van ijzeren trekkers, en dat eene zoodanige versterking, door lengte 



van tijd aan roesten onderhevig zijnde, aanmerkelijk zou verzwak-
ken , waarbij nog komt den grooten afstand, waarop die trekkers 
moesten geplaatst worden; dit waren beweegredenen genoeg, eene 
andere dan de gewoonlijk gevolgde construetien uit te denken. 

Ten einde den druk van bet architraaf, naar de uiterste kolom-
men en naar de vleugels, of het begin der zijmuren, zooveel mo-
gelijk te verminderen, heeft de bouwmeester een zeer eenvoudig 
middel uitgedacht, tot het vinden van den geschikten vorm aan de 
steenen te geven, waaruit de overdekking moest worden zamenge-
stcld. (lij beschrijft kwart cirkels, waarvan de middelpunten ge-
legen zijn, iu het midden van den voorgevel-muur en in derigting 
van de assen der voorlaatste kolommen, met het midden der daar-
achter staande pilasters. Deze kwart cirkels bevatten dus den regten 
hoek, gevormd door de vlakken, gaande door de assen van ge-
noemde voorlaatste kolommen en de daarachter staande pilasters, 
met het vlak door het midden van den gevel-muur gebragt loodregt 
op het horizontale vlak. Stralen van dezen kwart cirkel geven de 
rigting, aan de voegen van den gehouwen steen. 

Door deze constructie wordt de zijdelingsche drukking, welkt 
hij eene platte overdekking, uit verschillende stukken steen zamen-
gesteld, altoos bestaat, en wel hier voornamelijk die der platte 
banden, zooveel mogelijk naar de gevelmuur en voorlaatste kolom 
overgebragt. 

De overgelegde teekeningen met verklaringen, zullen gezegde 

-constructie duidelijk maken, terwijl de schets welke bij deze notu-

len is gevoegd, lot hetzelfde einde op eene verkleinde schaal is 

overgebragt. 

o t 

YLUKLAKLV; DKH PLAT KA ( I ) 

Fig. 1. 

Constructie van de platte banden en overdekking aan de 
uiteinden der péristyle. 

Dit plan is genomen boven het architraaf of ter hoogte van de 

bindsteenen der platte banden en van het bovenvlak der over-

dekking. 
A. Voorgevel muur. 
B. Platte banden in het front, waarvan de bindsteenen van 

boven te zien zijn, met zwaluwstaarten in elkander gewerkt, welke 
tot op */3 der hoogte verborgen zijn. 

(i. Platte banden welke gaan van kolom naar pilaster, waarvan 

de bindsteenen ie zien zijn even als in B, en op dezelfde wijze iu 

elkander zijn gewerkt. 
a. Sleutels of slotsteenen van de platte banden. 
D. Tusschen gewelf. 
të. Gewelf aan het uiteinde der péristyle. 
(>. Ankers der kolommen. 
c. Ankers van den voorgevel muur. 
(I. IJzeren trekkers van kolom naar kolom. 
e. IJzeren trekkers van kolom naar pilaster. 
f . IJzeren trekker volgens den diagonaal. 
ff. Koppelingen of verbindingen van de trekkers. 
Nota. Dit plan duidt aan al de voegen van boven te zien, zoowel 

van de bindsteenen der platte banden, als van de steenen waaruit 
het strekgewelf is zamengesteld. 

(1) De gedetailleerde teekeningen liggen bij de Bibliotheek van 
liet Instituut van Ingenieurs ter dispositie van de Leden. 



Fig. II 
hit figuur stelt voor het jdan der platte handen en 

gewelven van onder te zien. 
A. Kolommen waarvan er 12 in het front. 
AJ, Hoek-kolom. 
B. Kapiteelen. 
C. Pilasters. 
Ü. Platte banden van kolom naar kolom. 
E. Idem van de hoek-kolom naar de geëngageerde kolom 
F. Platte banden van kolom naar pilaster. 
G. Streksche gewelf. 
H. Streksche gewelf aan het uiteinde der peristyle. 
а. Ankers der kolommen. 
б. Ankers van den voorgevel-muur. 
c. Groote steenen welke de bindsteenen ter zijde onderstutten 
Nota. Dit figuur stelt voor de voegen van het gewelf, en van de 

platte banden van onderen te zien. 
Fig. 111. 

Opstand van de bekroont ng niet aanwijzing der buitenste voegen. 

A. Kolommen van 2'/2 voet (0,8 lm) middellijn aan het boven-

gedeelte der schacht. 
B. Kapiteelen. 
C. Platte banden van kolom naar kolom waarvan de zigtbare 

voegen regt loopen, terwijl de verbindings-steenen met verborgen 
zwaluwstaarten, in elkander zijn gewerkt, zoo als in lig. IV te zien is. 

D. Schoorsteenen (sommiers). 
E. Bol fries. 

Fig. IV. 
Uwars-doorsnedc der péristyle over het midden 

van de platte handen 
A. Gevel-muur. 
B. Kolom 

r>\) 
a. Bindsteenen van de platte banden met zwaluwstaarten in el-

kander gewerkt. 
h. Sleutel of slotstee«. 
c. Ankers der kolommen. 
d. Ankers van den gevelmuur. 
e. IJzeren trekkers gaande door de bindsteenen. 

f . IJzeren trekkers gaande over de bindsteenen. 

C. Terras, over de geheele péristyle. 
1). Ledige ruimte tusschen het terras en het gewelf der péristyle, 

welke over de geheele lengte doorloopt. Deze ruimte wordt door 
twee vallichten aan de uiteinden der peristyle verlicht. 

g. Goot voor het afloopen van het regenwater. 
Fig. V. 

Doorsnede over de lengte der péristyle. 
A. Gevelmuur. 

1». Doorsnede over de platte banden , welke gaan van kolom 

naar pilaster. 
C. Grootesteenen ter onderstutting der bindsteenen, van ter zijde. 

I). Platte band aan het einde der péristijle. 
E. Streksche gewelf aan het uiteinde der péristijle. 
a. Gaten tot het doorlaten der ijzeren trekkers. 
b. IJzeren trekkers over de bindsteenen heen. 
F. Terras. 
e Doorsnede der leuning. 
11. Massief van het terras ; bestaande uit *. eene vloer van gehou-

wen steen zamengesteld , waarover eene bemetseling van mergel-
steenen en eindelijk tot dekking , eene vloer uit vierkante vloertegels 
samengesteld , welke tegen elkander gemastikeerd zijn. 

Rotterdam , H. F. G. N . CAMP. 
10 Mei 1848. L. K. Inst. (. 



40 

B I J L A G E , iV'. I \ 

Scheveningen, den 2:2 Mei 1848. 

Wel Edel Geboren Heer! 

Volgens afspraak neem ik de vrijheid UWEG. eenige proeven 
van gegalvaniseerd ijzer toe te zenden, hetgeen alle voorwerpen 
zijn behoorende tot den bouw van onze visschers pinken, en sedert 
drie jaren met het beste gevolg in gebruik. Gaarne zoude ik de 
prijs dier werkzaamheden gelijk stellen met het buitenland, maar 
de weinige aanmoediging van mij met werk te begunstigen heeft 
mij tot heden hierin verhinderd, zoodat ik in al dien tijd dat ik die 
bewerking heb uitgeoefend er jaarlijks veel verlies op heb geleden, 
doch om het gebruik van gegalvaniseerd ijzer aan te moedigen, heb 
ik den prijs slechts / 2 op de 1000 pd. Nederl. honger gesteld dan 
dat hetzelve daarvoor te Duinkerken verrigt wordt, waar de 100 pd. 
Nederl. ƒ 2 0 , en bij mij f ±1 beloopt. 

Ik heb mij bevlijtigd om in deugd en netheid dier bewerking 
der buitenlander op zijde te streven, en dit zoude mij nog meerder 
gelukken, indien de werkzaamheden daarvan menigvuldiger wier-
den, daar ik slechts maar nu en dan die kunstbewerking verriat. ö O " 
en deze werkzaamheid om zich te bekwamen ecne onafgebroken 
oefening vereischt. 

Wel Edel Geboren Heer! de algemeenebekendheid, dat UWEG 
ai wat de nijverheid kan bevorderen, met alle kracht wilt 
voorstaan en helpen handhaven, verbiedt mij om al te zeer op 
UWEG. medewerking aan te dringen, daar ik mij overtuigd houd 
dat waar l WEG mijne onderneming kunt begunstigen ter uitbrei-

ding van een algemeen nut, gaarne alles zult aanwenden wat in 

UWEG. vermogen is te doen. 

Met de meeste hoogachting, heb ik de eer mij te noemen, 

Wel Edel Geboren Heer, 

UWE. Gestrenge Uw. Dienaar, 
C. GÉBEL. 

Den Wel lulel Geboren Heer V. W. GONHAO, 
Ingenieur Directeur der Spoorweg-
Maatschappij te 's Graven hage. 



BIJLAGE, N°. V. 

Aan den Heer F. W. CoNRAD, 
te 's Gravenhage. 

Wel Edel Gestrenge en Geachte Heer! 

In de aanstaande Vergadering van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, niet tegenwoordig kunnende wezen, wenschte ik even-
wel het voorstel te doen of het Instituut zich niet zou kunnen of 
willen belasten met het uitgeven der statistiek over het geheele 
Bijk, op de wijze zoo als reeds door den heer S T A R I N G de pro-
vincie Overijssel en een gedeelte van Gelderland, met veel naauw-
keurigheid, is behandeld geworden. Ook in andere provinciën zijn 
reeds vele statistieke opga'ven, waarvan de meesten echter niet met 
die naauwkeurigheid zijn bewerkt, als ik mij voorstel van zooda-
nige opgaven, koude vereischt worden. 

Zonder te willen treden op welke wijze deze belangrijke zaak 
zou moeten behandeld worden, vermeen ik echter in korle trekken 
te moeten opgeven, welke opgaven in zoodanige statistiek zouden 
verlangd kunnen worden; welke opgaven natuurlijk afhankelijk 
zijn van de gesteldheid der provincie, de geaardheid van het ter-
rein , enz.; en alzoo bevatten moeten de ligging en grenzen der 
heemraadschappen, polders, enz.; de verdeeling, de gesteldheid, 
de hoofdrivieren met de waterkeeringen, dijken enz.; de wegen, 
de boezem-wateren, de wijze van bemaling en drooghouding of de 
inrigting der waterloozing, de sluizen, duikers enz.; de voor-
naamste geschiedkundige voorvallen, die op de verdeeling der 
polders, bemaling, watermolens, enz , hunnen invloed gehad 
hebben; zoo mede van doorbraken, enz.; van de oude loop der 
rivieren, kanalen en verdere zaken De grootte der polders, dé 
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hoogte van opvoer, de inrigting der molens, als ook de vaste mer-

ken of hakkelbouten, alles betrekkelijk vastgestelde peilen; einde-

lijk met toelichtende kaarten en teekeningen. 
Daarvoor zoude eene uitgebreide opneming en vele waterpas-

singen vereischt worden, welke betrekkelijk belangrijke kosten 
zouden vereisehen; deze kosten kunnen welligt doorbel Instituut 
niet gedragen worden, doch het algemeen en de Provinciale Gou-
vernementen, zullen op uitnoodiging van het Instituut, misschien 
de kosten willen dragen, waarvoor ook geschiktemenschen moeten 
benoemd worden, om die werkzaamheden met de meeste naauw-
keurigheid uit te voeren. Evenwel moet ik opmerken, het van het 
grootste belang moet geacht worden, er in alle declen des Bijks, 
met overeenstemming en als het ware volgens een zelfde voor-
schrift gehandeld worde, waarvoor eene algemeene commissie zou 
moeten benoemd worden, die belast zoude zijn, met het opmaken 
van het algemeen verslag der verschillende werkzaamheden. Op 
deze wijze zouden, als het w a r e , de werkzaamheden van wijlen 
den generaal K R A U E N Ü O F F , op eene uitgebreide schaal worden 
voortgezet, waarvan de uitgegevene werken algemeen zoo zeer 
geacht zijn, dat eene tweede druk thans als hoogst noodzakelijk en 
nuttig moet beschouwd worden. 

Ik neem de vrijheid UWE. Gestrenge beleefdelijk te verzoeken, 

dit voorstel op de Vergadering te doen, terwijl ik de eer heb met 

de meeste hoogachting te zijn, 

Wel Edel Gestrenge Heer, 

Uw Edel Gestrenge D\v. Dienaar, 

Utrecht, 10 Junij 1848, J. G. W. F U N J E . 



BIJLAGE N°. VI 

Purmerend, 12 Mei 18 IS 

Wel Edel Gestrenge lieer! 

In het najaar van 1817 heb ik, op authorisatie van het stedelijk 
Bestuur der stad Zaandam, den heer L E G U T , opzigter aldaar, ver-
zocht, om den WEd. heer VAN GEUNS te Haarlem te schrijven, 
eenige rollen gom-elastique te zenden naar eenen bepaalden vorm, 
tot het water- en winddigt maken van de draairamen aan het door 
mij aldaar gebouwde stadhuis. Voornoemde ramen hadden veel te 
lijden van storm en regen aan de zuid westzijde, welke het aldaar, 
zonder de minste beschutting, uit de Voor/aan en het IJ ontvingen. 

In het eerst dacht ik hetzelve met kurk te doen en dus gebruik 
te maken van deszelfs veerkrachtige grondstof tot aansluiting, en 
van de suberine, die dezelve bevat, tot afsluiting; doch deze proeve 
mislukte door de moeijelijkheid, om dezelve in grooter lengte als 
plus minus 0 .50 el te verkrijgen, en de moeijelijkheid van derzelver 
bewerking, hetgeen mij bij de middelen, die mij daar ten dienste 
stonden, onmogelijk viel; hierna kwam ik op het idéé de gom-^ 
elastique te gebruiken, hetwelk aldus tot bovengemeld schrijven 
aanleiding gaf. 

De gom-elastique heeft daar niet voldaan en wel om twee redenen. 
De eerste en voornaamste was, dat de gom te veel kleefde, zelfs 

bij eene temperatuur, welke men gepasseerde najaar doorgaans in 
de naherfst heeft gehad, en daardoor aan stukken raakte. 

De tweede bestond in de minder doelmatige wijze, waarop de-

zelve toen was aangehragt. 

Tot mijn leedwezen ben ik te laat met de gevulcaniseerde en ge-

metaloiseerde gom bekend geraakt, zijnde dit eerst geweest op onze 

eerste vergadering, op welk tijdstip mijne werkzaamheden aan het 
stadhuis aldaar reeds geëindigd waren. Thans zoude ik voorslaan 
hetzelve bij draairamen op de navolgende wijze te verrigten. 
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De bijgevoegde schets maakt alles waarschijnlijk duidelijk ge-
noeg; de gom zoude ik alsdan eerst te zamen drukken en vervolgens 
dezelve met ecnc klevende en verhardende stoffe in de zwaluwstaar-
ten brengen, de reepjes moeten dus niet te zwaar genomen worden 
omdat het anders teveel krachtsinspanningzoude vereischen dezelve 
te sluiten 
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deze wijze aaugebragt, vlei ik mij, dat deze ramen volkomen 
digt zonden wezen; de scharnieren hebben weinig te lijden, dewijl 
de drukking van beide zijden geschiedt, en al verliest de gom in 
vervolg van tijd deszelfs veerkracht, zoo zoude dit toch de juiste 
sluiting geenszins verminderen. 

Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zijn. 
UWE. Gestrenge Dw. Dienaar 

W. A. SCHOLTEN. 

Aan 
den We/ Edel Gestrenge heer CONRAD, 

President van hei K. Inst. v. I. te 'sGravenhage 
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NOTULEN 
DER 

V E R G A D E R I N G 
wan 1 2 S e p t e m b e r 1 8 4 8 . 



VERGADERING 
VAN HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DER AKADEMIE TE DELFT , 

OP DINGSDAG DEN 12 SEPTEMBER 1848. 

Tegenwoordig : de heer F. W. Conrad, Voorzitter; de beeren 
G. Simons, Forstner van Dainbenoy, Storm Buysing, van Oordt, 
van Meurs , Greve, en van der Kun , leden van den Raad ; 

L)e beeren : Scheffer , Bleekrode, van Scherpenzeel Heusch , 
Rose, Kempers, II. F. G. N. Camp, II. A. Jansen, Lobatto, 
Musquetier, de Keth, C. Roest, Munnich, von Huguenin , 
,1. A. Beijerinck, Wenckebach, J. Muller, «I. Dixon, Droinet, 
Kaiser, Verheijen van Sonsbeeck, P. Schmitz, Overduijn, leden 
der P' en 2® klasse; en de beeren: G. Bruijn , van Brederode, 
Bakker Korff, A. M. C. Boest, Schade van Westrum, Methorst, 
en Hoijer , buitengewone leden. 

De Voorzitter opent de vergadering door ecne korte toespraak. 
De notulen der vergadering van I~> Junij 1848, wordendoor 

den Secretaris gelezen , en daarna goedgekeurd. 
Overeenkomstig artikel 17 van het reglement, wordt door den 

Voorzitter eene Commissie benoemd tot het introduceren van de 
nieuwe leden, die de vergadering wensehen bij te wonen. 

Door de heeren van Meurs en Storm Buijsing , die deze Com-
missie hebben uitgemaakt , worden binnengeleid de heeren 
Lans , Singels , Maxwils , W. F. A. Beijerinck , Reuvekamp , 
de Vries Robbt?, en van Stralen. 
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De Voorzitter spreekt hen toe onder de termen hij evengemeld 
art. 17 voorgeschreven , waarna de nieuwe leden in de verga-
dering plaats nemen. 

De Voorzitter geeft hierna te kennen , dat bij het Instituut de 
navolgende giften zijn ontvangen : 

Van den heer T. .1. S T I E L T J E S : 
Travaux d'améliorations intérieures projetées ou exécutées par 

le gouvernement général des États Unis d'Amérique , par 
G" . T E L L POUSSIN. Paris 1 8 3 1 . 1 DL. en Atlas. 

2°. Van den heer A. KOMMERS P Z . 
a. De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oog-

punt beschouwd en in hare waarde geschetst, door A. 
KOMMERS P Z . 

lt. Kaart van de provincie Drenthe, opgemaakt onder toezigt van 
den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat A . K O M M E R S Pz., 
door J . C . B R A U N S , opzigter bij 's Itijks Waterstaat. Te 
Groningen bij «I. OOMKENS & ZOON 1845. 

3 * . Van den heer G E O R G E P S I C H A , Ingenieur in Grieksche 
ilienst : 

a. Plan topographique d'Athènes et de ses environs, dressé 
par FERDINAND ALDEMIOVE. 1 8 5 7 . 

h. Plan d'Athènes, (op grootere schaal) 1 8 5 7 . 
4 ° . Van den heer D . J . STOK M BUIJSING : 
Opmerkingen aangaande de sluisfundccriugen door D . J . S T O R M 

B U I J S I N G , uitgegeven iu het tijdschrift der eerste klasse van 
het koninklijk Aederiandsche Instituut vau Wetenschappen, 
letterkunde en schoone kunsten. 1 8 4 8 . 

5°. Van den lieer J. B . E. VON MOTZ : 
Stukken en verbalen betrekkelijk den staat van eenige onzer 

hoofdrivieren ; van 1099—1749. 
6°. Van den heer W . S T A R I N G : 
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De Overijsscische wateren door W I L L E M S T A K I N G en T. J. 
STIELTJES , luitenants der Artillerie. Zwolle. 1818. 

7°. Van den heer C. BOEST : 
liet Marine-Stoomwerktuig alphabetisch beschreven , door C. 

H O E S T , kapitein ter zee , Inspecteur van 's Rijks Stoomvaart-
dienst. Amsterdam 1845. 1818. 

8 ° . Van den heer G . J . V E R D A M : 
Twee exemplaren der verslagen , ingediend aan de eerste klasse 

van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschap-
pen, over cene brochure van den heer J. A. S C H O L T E N , ten 
titel voerende «gedachte over de wind en stoombemaling 
voor polders, benevens eenige opmerkingen omtrent het 
stoomtuig de Leeghwater» door de heeren G . J . V E R D A M , 
J . P . DELPRAT en F . J . STAMKART. Amsterdam 1 8 1 8 . 

9 ° . Van den heer W . C L E R M O N T , President der Aken-Maas-
trichtsche Spoorweg-Maatschappij ; 

Uittreksel uit het proces-verbaal van de tweede jaarlijksche 
algcineene vergadering , gehouden te Aken den 20 Junij 
1848. 

1 0 ° . Van de G E B R . VAN CLEEF : 
Catalogue de la librairie militaire maritimc et Polytechnique 

de J. CORREARD. IUie Christine n°. 1 a Paris. 
1 1 ° . Van den heer 11. F . F I J N J E : 
Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche maatschappij 

van wetenschappen te Haarlem , 2°. verzameling, 5U. Dl., 
l u . Stuk, bevattende o. a. eene bekroonde verhandeling van 
I I . F . F I J N J E , Ingenieur der eerste klasse van den Waterstaat, 
ter beantwoording van de prijsvraag: Welke van de bekende 
middelen tot het opbrengen van water, door stoomkracht 
bewogen , bij het droogmaken van het Haarlemmermeer, 
de voorkeur zouden verdienen ? 
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12°. Van het «InsUtutïon of Civil Engineers« te Londen : de 
vroeger toegezegde werken , zijnde : 

a. Minutes of Proeedings Sessions 1812—1814. Vol 11 and 
111. (Het eerste deel zal later volgen.) 

b. Transaction of the Institution of Civil Engineers. Vol 1 
II. and III. 185G. 1842. 

1 3 ° . Van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst . 
Bouwkundige bijdragen , vijfde Jaargang. 2<\ Stuk. 
1 4 ° . Van den heer D . G . M U L L E R . 
Verhandeling over de electriciteit des dampkrings op zee; en 

nadere beschouwingen der afleiders aan boord van 's Hijks 
Schepen, met bijhoorende memorie door 1). G. M U L L E R , 
Bidder der orde van den Nederlandschen leeuw, Beferen-
daris bij het Departement van Marine. 1818. 

1 5 ° . Van den heer J . C. LOMAN te Amsterdam : 
Bijdragen tot de kennis van spoorwegen 4e. en 2e . Stuk. 1847. 

1848. 

10°. Van den heer EDWARD F. STARBUCK ESQ. te Londen: 
Monster van de granietsteen, welke gebruikt wordt bij den 

bouw van de groote ijzeren kokerbrug over de Menai. 
17°. Van den heer F. W. CONRAD : 

a. Handboekje voor den machinistgeleider van locomotieven. 
1818. 

b. Plan, opstand en doorsnede eener nieuwe sluisdeur, ge-
naamd spoor deur , uitgevonden door J. C. SINGELS , Inge-
nieur bij de Poolsche bank, oud ambtenaar bij den Wa-
terstaat in Nederland. 

Het is den Voorzitter aangenaam hierna aan de Vergadering 
te kunnen mededeelen , dat drie leden van het Instituut van 
Ingenieurs onlangs bij het Bataafsch genootschap van proefonder-
vindelijke wijsbegeerte te Rotterdam zijn bekroond , namelijk: 

1°. De heer J. A . BEIJERINCK te Leijden, die de gouden me-
daille heeft erlangd voor eene prijsverhandeling ter beantwoording 
der vraag : 

«Een voldoend ontwerp tot regelmatige vergrooting der Stad 
Rotterdam, met eene gelijke beveiliging derzelve tegen liooge 
vloeden, zonder dat de Scheepvaart daardoor belangrijke ver-
hindering ondervinde:» 

2°. L)e heer J . A. SCHOLTEN H . K Z N . te Rotterdam, die de 
gouden medaille heeft erlangd voor «eene Statistieke opgave en 
beschrijving van den Alblasser waard en de Vijf IIeer en Landen» en 

5 ° . De heer M. G. BEIJERINCK te 's Gravenhage, die de dub-
bele zilveren medaille heeft erlangd, voor eene Statistieke opgave 
en beschrijving van Del/land en van den Krimpenerwaard. 

Vervolgens worden gelezen: 
Eenige beschouwingen van den heer II. F . F I J N J E over de 

gedane waarnemingen bij het Stoomwerktuig voor de bemaling 
van de Polders Cool, Schoondcrloo en Beukelsdijk (1). 

De heer J . A . B E I J E R I N C K opent de discussien. Spreker acht 
het moeijelijk om de juiste opgebragte hoeveelheid water in ver-
band met de daartoe aangewende kracht, bij berekening te be-
palen. 

Het neerslaan van het water achter het scheprad is niet wel 
voor eene dadelijke meting vatbaar. Ook het aantal paardenkrachten 
benoodigd om de traagheid en de wrijvingen der werktuigen te 
overwinnen, is, bij verschil der hoogte van opbrengst van het 
uit te malen water, geenszins geëvenredigd aan die hoogte. 

Het stoomtuig te Spaarndam heeft dit volkomen bewezen, en 
doen zien hoe die kracht zeer aanmerkelijk kan zijn, niettegen-
staande de hoogte van opbrengst zeer gering is. 

(1) Deze beschouwingen zijn in handen eener Commissie, in vot-
doening aan art, 45 van het reglement. (Noot der Red.) 
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De paardenkracht als eenheid aangenomen, is alzoo eene onge-
schikte maatstaf, om daarnaar de uitwerking van verschillende 
waterwerktuigen, die in verschillende omstandigheden zijn ge-
plaatst, onderling te kunnen vergelijken. Eene andere bepaling 
te dien aanzien is wenscbclijk. 

De Voorzitter ondersteunt dit gevoelen, daar het nuttig effect 
meestal een verschil met het nominaal vermogen, in paarden-
krachten uitgedrukt, oplevert. 

De heer SIMOJTS stelt op den voorgrond, dat er altijd eene 
eenheid moet zijn , die als maatstaf dient voor de uit te oefenen 
kracht, en het komt hem voor, dat de bepaling van paarden-
kracht daarvoor niet zoo verwerpelijk is. Men verstaat toch door 
paardenkracht de kracht die vereischt wordt om een bepaald ge-
wigt in een bepaalden tijd, op eene bepaalde hoogte op te ligten, 
en de gebruikelijke eenheid schijnt wel geschikt voor het daar-
mede beoogde doel. 

De heer VAN O O H D T merkt op, dat het nuttig effect bij de 
stoomwerktuigen en de kracht die vereischt wordt om dat effect 
voort te brengen, bij de aangenomene uitdrukking van paarden-
krachten, niet juist is bepaald. Omstandigheden komen daarbij 
in aanmerking, die bij de gewone wijze van krachts-uitdrukking 
worden over het hoofd gezien. 

Na eenige wetenschappelijke discussien , waaraan de heeren 
G R E V E , VAN G O R D T , S I M O N S , F O R S T N E R , C . H O E S T , J . A . 
BEMERINCK , VAN DER K I N en STORM BUWSIXG deel nemen , 
wordt door laatstgenoemd lid opgemerkt, dat het neerslaan 
van het water achter het scheprad , niet als geheel ten na-
deele van de opbrengst moet in berekening gebragt worden. 
Immers de snelheid die het achtcrwater door het neerslaan 
verkrijgt, werkt ten voordeele; echter worden de schoepen 
minder gevuld , en de inhoud van de zoogenaamde waterkrul is 
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kleiner. Bij schepraderen met zeer veranderlijke hoogte van 
achterwater wordt wel het achterwater zoodanig afgesloten, dat 
het slechts bij de onderste schoepen toegang vindt. Dit water 
stroomt toe met eene snelheid , afhangende van de drukhoogte 
van het achterwater tegen de opening, en daardoor wordt groo-
tendeels het verlies, door de hoogere opbrengst,veroorzaakt, 
vergoed. 

Het ware zeer wenschelijk, dat ons geacht medelid J . A. 
B E I J E R I N C K aan het Instituut de belangrijke proeven mededeelde, 
die te Spaarndam worden genomen. 

De heer J. A . B E I J E R I N C K is daartoe bereid , doch betreurt 
dat de voorboezem bij het stoomgemaal te Spaarndam op te ge-
ringe schaal is aangelegd , om voldoende proeven te kunnen 
nemen. 

De heer S I M O N S is van oordeel dat hierin kan worden te ge-
moet gekomen , door vele proefnemingen tot eene gemiddelde 
uitkomst te herleiden. 

De verdere discussien over dit onderwerp worden hierna ver-
daagd , tot na het ontvangen van het rapport der Commissie, be-
noemd ingevolge art. 45 van het reglement en die omtrent de 
onderwerpelijke zaak moet dienen van berigt cn advies. 

Twee mededeelingen met bijhoorende teekeningen, ontvangen 
van de medeleden Jonkhr. J. B . T. O R T T en J. A . KOOL, be-
trekkelijk de draaibruggen over het kanaal van Luik naar Maastricht, 
worden vervolgens aan de vergadering medegedeeld. 

De heer S T O R M B U Y S I N G kan hier bijvoegen dat hij de be-
schrevene bruggen heeft zien werken, en zij zeer goed voldoen. 
Welligt was het raadzaam , dat de keuspot wat minder om de 
spil sloot , want bij gebrek aan speling loopt de spil gevaar vari 
door te buigen. 

De Voorzitter merkt op, dat dit systema in principe eeriige 
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overeenkomst heeft met- en zeer goed voldoet bij eenige der 
laatste gemaakte draaischijven van den Hollandsehen Spoorweg , 
waarbij hetzelve tegenwoordig is toegepast. 

De heer S T O R M BUYSING verhaalt nog als eene bijzonderheid, 
dat de kop van de spil hol is , terwijl het binnen oppervlak van 
de keuspot bol is. Door deze inrigting kan men beter de olie 
bewaren tusschen de aanrakingsvlakken; door eene klep in het 
dek is gelegenheid de olie van tijd tot tijd aan te vullen. 

De heer U O S E vindt er bezwaar in , dat cr speelruimte tus-
schen de spil en de keuspot worde gelaten. Bij groot verschil 
van evenwigt tusschen het voor- en het achterdeel der brug, kan 
zulks tot een gevaarlijk ongerief aanleiding geven. Hoe naauw-
keurig ook eene draaibrug in evenwigt worde gesteld , en met 
hoeveel zorg het zwaarte punt van het geheel in de as van de 
spil, bij den bouw, worde gebragt, kan men niet beletten, dat 
het alzoo verkregen evenwigt, door afwisselend weder, door voch-
tigheid , door sneeuw, worde verbroken. 

Hierna wordt medegedeeld eene nota van den heer 13. P. G. 
VAN D I G G E L E N , omtrent eene algemcene statistiek. 

(Zie Bijlage n°. VII.) 

Deze lezing geeft tot geene bijzondere opmerkingen aanleiding. 

De Voorzitter geeft te kennen , dat dit stuk zal worden gezon-

de m aan de benoemde Commissie betrekkelijk de statistiek. 

Wordt gelezen eene rapport van eene Commissie, benoemd in-
gevolge art. 45 van het reglement, ter beoordeeling van eene 
door den heer HOLZAPFEL te Londen aan den Beschermheer 
toegezondene teekening, en beschrijving van een elliptisch snij-
werktuig. (EIHplical Culiimj frame.) 

(Zie Bijlage n°. VIII.) 

De teekening stelt niets anders voor dan eene gewone draai-
bank , waarop tevens schroeven kunnen gesneden worden, zoo 
als er vele bestaan , en algemeen bekend zijn. De Commissie is 
door de toegezondene beschrijving te weinig voorgelicht, om een 
bepaald advies uit te brengen over de meer of minder betrekke-
lijke waarde van dit werktuig. 

Deze mededeeling geeft tot geene opmerkingen aanleiding. 

Na eene korte schorsing der werkzaamheden , onderwerpt de 
Voorzitter namens een lid dat ongenoemd wenscht te blijven , 
de volgende vragen aan de Vergadering: 

«Zoowel hier als buiten slands wordt het gas, dat tot de 
verlichting wordt gebruikt, als de oorzaak opgegeven van het 
kwijnen en sterven der hoornen , die langs de kaaijen, straten en 
wandelwegen zijn geplant, en in wier nabijheid de gasbuizen liggen. 

Men vraagt: 
1° Is deze bewering juist, zoo ja! op welke gronden berust zij? 
2° Welke middelen kunnen aangewend worden om het in den 

grond gedrongen gas, voor de planten in het vervolg onscha-
delijk te maken ? en 

3° Wat moet cr gedaan worden om het kwaad te voorkomen, 
op die plaatsen , waar later gasbuizen moeten gelegd worden ? 

Door den Voorzitter wordt aan de vergadering medegedeeld , 
dat de heer A. E G E L E R , Ingenieur Directeur der gasfabriek te 
Haarlem, in de volgende vergadering eenige rapporten omtrent 
de gasontsnapping uit de geleibuizen zal overleggen. 

De heer VAN S C H E R P E X Z E E L H E U S C H merkt op, dat het kwijnen 
en sterven van boomen bij degaspijpen, te Rotterdam op eene ruime 
schaal plaats heeft. Dit kan voor een groot deel worden toege-
schreven aan het afhakken der hoofd wortels, bij het leggen dergas-
pijpen, waardoor de bronaderen der boomen worden weggenomen. 



58 

Ook de weinige diepte waarop de pijpen gelegd worden is 
nadeelig. Het gegoten ijzer is poreus en laat gas door. Dit is 
ook het geval bij de zamenvoegingen der pijpen. Ypenboomen 
zijn zeer opslurpend , en trekken het waterstofgas tot zich. De 
boom krijgt hierdoor uilslag of ebolutie , de bast valt af , en de 
boom kwijnt of sterft; hiertegen is geen middel denkbaar. De 
spreker acht de tweede vraag de belangrijkste. Bij het planten 
van ypen , eiken of olmen , moet men den grond opdelven , en 
om den boom eene vierkante el ter diepte van eene el omzetten. 

Zooveel de lokaliteiten het toelaten , moeten de gasbuizen eene el 
diep liggen. De ontsnapping van gas zal hierdoor niet worden belet; 
daarom moeten de buizen na gemenied te zijn , met beste leem 
worden omkleed. De leem van Woerden is daartoe de geschiktste. 
Hierdoor zal de schade het best te voorkomen zijn. 

Voor de reeds kwijnende boomen is spreker geen redmiddel 
bekend. Als landbouwkundige heeft hij vermeend , deze opmer-
kingen aan zijne medeleden niet te mogen onthouden. 

De Voorzitter verzoekt den heer VAN S C H E R P E N Z E E L H E U S C H , 
zijne denkbeelden later in geschrift aan het Instituut mede te dee-
len. Dit verzoek wordt niet welwillendheid aangenomen (1). 

(1) De Heer VAIN SC.HERPENZEEL HEUSCH heeft aan den Secretaris 
medegedeeld dat de geschrevene notulen, waarvan aan ZKd. inzage 
is verleend , al bevatten wal hij wenschle le zegden opziglens de voor-
gestelde vragen ten onderwerp hebbende: den schadelijken invloed 
der gas-pijpen op den plantengroei ; zoodal ZEd zich daarbij zal 
bepalen. Alleen veroorlooft zich de heer VAN SCIIEBFENZEEL HEUSCH de 
planting van linden in slede van andere boomen bijzonder aan te 
bevelen, l omdat deze boomsoort hare wortelen minder verspreidt, 
2° ook minder opslurpende is en 3°, ofschoon de linde op minder 
goede , ook wel op liooge gronden , voortkomt, hel uit een bota-
nisch oogpunt beschouwd , ontegenzeggelijk is , dat de ilottandsche 
grond voor derzelver groei zeer voordeelig is te achten, door zijne 
geringe verhevenheid hoven den waterspiegel. Dat dit de ware bodem 
voor de linde is , hierin komen alle schrijvers over de boschbeplan-
ling overeen. (Noot der Hed.) 
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De heer L)ROIXET erkent dat het gas voor de stadsverlichtingen 
(gekooide waterstof-gas) uit welke voorwerpen ook getrokken , 
nadeelig werkt op alle planten , die er mede in aanraking komen. 
Zeer onlangs heeft spreker daarvan een bewijs gehad in den Ne-
derlandschen t uin of) het Singel te Atnsfcrdutn. Houten candela-
bres waren in gereedheid gebragt om gasbekken te ontvangen , 
en waren hier en daar geplaatst in de levendige haag, die het 
ronde park van den tuin omringt. Koperen geleibuizen , waarvan 
sommige defect waren , liepen door de houten candelabres, om 
het gas naar de daarop gestelde lantaarnen te voeren. Na gedu-
rende drie of vier avonden te hebben gebrand , bespeurde men 
gasontsnappingen : zij deden zich kennen door het verkwijnen en 
het afvallen der bladen van de boompjes in den omtrek der can-
delabres , waarin de ondigte koperen buizen waren ingesloten; 
een der boomen was zelfs van alle bladeren beroofd , ten gevolge 
van eene gasontsnapping aan den voet van dien boom. 

Deze daadzaken laten bij spreker geene onzekerheid overig om-
trent de nadeelige werking van het gas op de planten. Zij be-
vestigen zijne meening dat boomen , in de nabijheid van gas-
pijpen geplaatst , altijd veel van deze schadelijke nabuurschap 
zullen te lijden hebben , zoo deze al niet tot den dood van de 
boomen aanleiding geeft Deze meening wordt ook bevestigd door 
hetgeen heeft plaats gehad bij het in werking stellen der gas-
verlichting op de boulevards en in de champs elysées te Parijs. 

Indien de gasbuizen zoo volkomen waren afgesloten , dat zij 
niets van de daarin voortstroomende vloeistof doorlieten, indien 
het mogelijk was de buizen in dien staat te behouden, niette-
genstaande de vele ert verschillende ongevallen, waaraan zij zijn 
blootgesteld, dan zouden de boomen en planten, hoe na ook 
bij de pijpen geplaatst, geene schade lijden, dewijl het gas, 
alleen door zijne aanraking, de oorzaak van het kwaad is. On-
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gelukkig is zulk eene volmaakte afsluiting der gaspijpen, naar 
liet oordeel van spreker, met geene mogelijkheid te verkrijgen. 
Om er zich van te overtuigen behoeft men slechts na te gaan 
hoe de zaak zich toedraagt; men plaatst eene nieuwe gasleiding; 
de ondernemer heeft er het grootste belang bij, het werk met 
de uiterste zorg te doen verrigten : de gasleiding is dan ook 
aanvankelijk van alle scheurtjes of openingen bevrijd, maar de 
alles vernielende tijd, die overal sporen van zijnen invloed nalaat, 
is ook hier werkzaam. Een schok, eenige beweging in het terrein, 
afwisselingen van temperatuur, waardoor het ijzer beurtelings 
wordt uitgezet of zamengetrokken, komen vroeg of laat eenen 
onzigtbaren doortogt aan het gas openen; eene ontsnapping van 
het gas heeft plaats, en voortdurend door eene onuitputbare 
bron gevoed, verspreidt zich deze vloeistof in de omliggende 
gronden, waar zij lang verborgen blijft, en aan de wortelen van 
hoornen en planten haren schadelijken invloed mededeelt. 

Men heeft voorgesteld om dit kwaad voor te komen door eene 
laag leem , die om de gaspijpeu zou worden gelegd : spreker 
oordeelt dit middel onvoldoende voor eene algemeene toepassing, 
het is aan vele bezwaren bij de aanwending onderhevig, al was 
het alleen bij het aanbrengen van zijdelingsche vertakkingen der 
pijpen, waartoe men elk oogenblik de buiten leembekleeding zou 
moeten doorbreken, om tot de hoofdpijpen te komen. Welligt 
zou men het kwaad uitstellen dat men wenscht voor te komen, 
doch vroeg of laat zou men er altijd de nadeelige gevolgen van 
ondervinden, en in allen geval er slechts in kunnen slagen , het 
gas tijdelijk in zijn omhulsel in te sluiten. 

Eene leembekleeding is volgens spreker alleen op eene zeer 
kleine uitgestrektheid, met voordeel in aanwending te brengen, 
hi j voorbeeld : zoo men de gaspijpen langs een zeker punt wenscht 
te leiden , dat men bijzonder beschermen wil , en dan nog zou 
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men volkomen van de ondoordringbaarheid van de leemlaag , 
moeten overtuigd zijn. Het kan eene voorzorg , doch nimmer een 
volkomen behoedmiddel zijn. 

Zoo men dit middel langs de kaden onzer steden gebruikte, 
zou men nog grootere zwarigheden ontmoeten , doordien de in 
regte lijnen gcplantte boomen , meestal eene parallelle rigting met 
de pijpen volgen , en het voor onmogelijk is te houden , het 
ontsnappen van het gas over de geheele uitgestrektheid van zulk 
eene lijn voor te komen. Er valt hier ook niet aan te denken, 
zoo als spreker meent te hebben hooren voorstellen , om de gas-
pijpen met eene tweede pijp te omkleeden. Niet alleen toch zou 
de tweede pijp kostbaarder dan de eerste zijn , omdat zij grootere 
afmetingen moet hebben, maar even als gene zoude zij aan de-
zelfde ongevallen blootgesteld blijven , en bijgevolg dezelfde na-
deelige gevolgen na zich slepen. 

Bovendien , hoe zoude men voor het verlichten van particuliere 
woningen , zijtakken op de hoofdbuis aanbrengen , zonder de bui-
tenbuis zoodanig te verstoren , dat zij buiten staat geraakte aan haar 
doel te beantwoorden? 

Het aangevoerde brengt spreker tot het besluit , dat men voor 
het tegenwoordige , want niemand kan voor de toekomst instaan , 
zich moet vergenoegen , door verdubbelde zorg , de gaspijpen zoo 
volkomen sluitbaar, als mogelijk is , te maken en te vereenigen , 
ten einde de schadelijke uitstrooming van gas, vooral iu de nabijheid 
van beplantingen die men behouden wil, voor te komen , en moet 
men zich getroosten de fraaiheid der kaden en publieke wandelingen 
hij dag , min of meer aan hunne verlichting bij nacht op te offeren. 

De heer DE KETH deelt mede , dat ook te Utrecht hetzelfde ver-
schijnsel van het sterven van boomen bij de gaspijpen is waarge-
nomen. 

De heer KOSE zegt, dat te Rotterdam die sterfte zoo zeer toe-



noemt, dat weldra geen boom zal overig blijven. De boomen zijn 
bij herhaling herplant, doch telkens met dezelfde uitkomst. De 
grond bij de gaspijpen was zoo sterk met gas doordrongen , dat 
het op G ellen afstand van de pijpen nog merkbaar was. Op som-
mige plaatsen heeft men bij de boomen 4 a G kubieke ellen gronden 
uitgehaald , en toch was de grond nog niet genoegzaam zuiver. 
Men heeft jonge boomen geplant op 6 & 7 ellen afstand van de gas-
buizen en niet te min zijn zij allen gestorven. Tusschen boom en 
bast bespeurt men eene mergachtige stof, waarin eene soort van 
zwarte tor zich voortplant en den boom doet kwijnen. 

Zonder vrucht heeft men beproefd , om door ontgraving het 
gas te laten ontsnappen , en de geopende gaten daartoe gedu-
rende eenige weken open gelaten. 

De vraag doet zich voor of het gas in den grond niet kan 
worden opgelost, en zoo ja ! of het daartoe te bezigen middel 
niet te kostbaar is. Welligt zou een goede keuze der soort van 
te planten boomen van gunstigen invloed kunnen zijn. Ook blijft 
het een op te lossen vraagstuk , op welke wijze en waarmede 
de buizen te omkleeden, om alle gasontsnapping door scheurtjes 
en reeten voor te komen? Klei is daartoe niet voldoende; door 
opdrooging is zij aan scheuren onderhevig. Ontsnapping van gas 
is bij de ijzeren buizen algemeen. De te lood gegotene zijn de 
beste, dewijl de horizontaal gegotene meer poriën aan de gas-
ontsnapping aanbieden; dit is spreker bij ondervinding gebleken. 
De gebruikelijke zamenhechting der gasbuizen is onvoldoende. 
Ook de dreuning der rijtuigen veroorzaakt kleine openingen en 
scheurtjes. Het opgegeven vraagstuk, zoo het noch botanisch, 
noch chemisch, is te beantwoorden, zal alleen voor eene technische 
oplossing vatbaar blijven. Het is eene allerbelangrijkste zaak, die 
de aandacht van het Instituut overwaardig is. 

De heer van S C H E R P E N Z E E L H E U S C H gelooft, dat de leem kan 
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barsten, wanneer de buizen slechts 50 Ned. duim onder den grond 
liggen, doch op 1 el diepte is dat minder te verwachten; daar is de 
bodem altijd vochtig en het bezwaar dus voorgekomen; of evenwel 
de gasontsnapping niet meer zal plaats hebben, is eene andere 
vraag. 

De heer SCHEFFER deelt mede, dat te Maastricht glazen gasbui-
zen, uit de fabriek van den heer H E G O U T , worden gebruikt, waarbij 
men eene soort van leem tot verbinding der buizen aanwendt. 

De heer S T O R M B U Y S I N G zegt, dat hij de bedoelde gaspijpen heeft 
zien leggen, en dat men een witachtig deeg, naar pijpaarde gelij-
kende, bezigde tot zamenvoeging der stukken. Hij heeft niets met 
zekerheid kunnen vernemen aangaande de zamenstelling van dit 
deeg, doch volgens geruchten zoude dit deeg in den grond wel 
eenigzins stijf, maar niet geheel hard worden. 

De heer VAN S C H E R P E N Z E E L H E U S C H heeft vernomen, dat men te 
Maastricht een achtste levendige kalk bij de leem of klei voegt, en 
men zich daarbij zeer goed bevindt. 

Dit geeft aanleiding tot eenige discussien, waaraan de heeren 
KOSE, VAN MEURS en STORM BUYSING deel nemen. 

De heer .1. D I X O N is van oordeel, dat gaspijpen , die onder eene 
behoorlijke drukking zijn beproefd, en waarvan de zamenvoegingen 
met de vereischte zorg zijn bewerkt, in de nabijheid van boomen 
kunnen gelegd worden, zonder eenig nadeel aan derzelver groei 
toe te brengen. 

De heer D K O I N E T bestrijdt dat gevoelen. 
De heer H U S B A N D acht het niet raadzaam de ijzeren gelcipijpen 

te omkleeden met eene zelfstandigheid, die bij eene temperatuurs 
verandering eene ongelijke uitzetting of inkrimping met het ijzer 
ondergaat, zoo als ook het geval met de verbindingen der pijpen zal 
zijn, indien deze verbindingen op de gewone wijze plaats hebben. 
Om in de genoemde zwarigheid te voorzien, vermeent de heer 



H I J S B A N D te kunnen aanbevelen, om de pijpen in de nabijheid van 
hoornen, in riolen te leggen, waardoor het ontsnapte gas zal genoopt 
worden in de hoogte te stijgen, zonder zich zijdelings uit te sprei-
den of eenig nadeel aan de vegetatie toe te brengen. De verbindin-
gender pijpen zouden zijns inziens, geschikt door eene in pakking 
schuivende geleiding, op geschikte afstanden plaats kunnen hebben. 
Het ontsnappen van het gas geheel voor te komen, zal misschien 
onmogelijk zijn. 

De voortzetting der discussien, wordt hierna tot de volgende 
vergadering uitgesteld. 

Door den voorzitter worden aan de leden ter inzage overhandigd, 
de medegedeelde weerkundige waarnemingen van het medelid 
G . VAN DER S T E U R , over de maanden Junij en Julij 1 8 4 8 . 

Door den Voorzitter wordt vervolgens voorgelezen een uittreksel 
uit het ontvangen programma , van de Nederlandsche maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid over 1818, 

(Zie Bijlage n°. IX.) 
De Voorzitter vindt zich aangespoord tot deze voorlezing, dewijl 

onlangs bij een ander genootschap de verhandelingen van drie leden 
van het Instituut zijn bekroond geworden, en dit de medeleden moet 
aansporen ook pogingen tot het bereiken van zulk een loifelijk doel 
aan te wenden. 

Na overeenkomstig het reglement, de leiding der vergadering 
aan den Vice-President G . SI.MONS te hebben overgegeven, leest de 
Heer C O N R A D een opstel, betrekkelijk eene door hem ontworpene 
vaste hoitlen kokerbrug, over het IJ, voor de stad Amsterdam (1). 

Deze lezing wordt door uitvoerige teekeningen toegelicht, die 

(1) Deze nola is gesteld in handen eener commissie, ingevolge 
art. 45 van tiet reglement. 

(Noot der Red.) 
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met de meeste belangstelling, door deleden worden nagezien. 
De Heeren S T O R M B L Y S I N G en VAN DER K U N , maken eenigeaan-

merkingen omtrent de hoogte, waarop de brug volgens het plan 
zoude gelegd worden. 

De Heer S T O R M B U Y S I N G merkt op, dat de opgegevene hoogte 
van de masten der schepen, wel geeft de onderkant van de brug, 
maar dat de hoogte van het bovenvlak der brug, nog zoo veel hooger 
zal komen te liggen, als de dikte der leggers en der dekken zal 
vorderen. Verder meent hij zich te herinneren, dat men bij den 
aanleg der Buiksloter-haven veel te kampen heeft gehad, met de 
slapheid van den grond, en dat alzoo het opwerpen van een' dijk, 
van 25 el hoogte op dat punt, niet zonder bezwaar zal zijn. Hij be-
sluit met den wensch dat dit stoute, en met zoo veel zorg behan-
delde ontwerp van den Heer F. W. C O N R A D , tot goede uitkomsten 
moge leiden. 

De Heeren J . A . B E I J E R I N C K en VAN D E R K U N , herinneren ten 
aanzien van de slapheid der gronden, hoe bij den bouw van het 
Noord-Hol la ndsche kanaal tegen over Amsterdam, een aardendijk 
van slechts weinige ellen hoogte, die des avonds op de volle hoogte 
was opgewerkt, des anderen daags tot maaiveldshoogte geheel was 
weggezonken. 

De Heer C O N R A D stemt de juistheid der opmerking omtrent de 
hoogte der brug toe, en zal daarvan op zijn tijd gebruik maken. Hij 
beaamt overigens ook geheel de aanmerkingen omtrent den slappen 
grondslag, doch hij meent dat hierin, door het maken van aardwul-
ven,ofandere technische middelen, wel zal kunnen worden voorzien. 

De Heer S C H E F F E R vermeent, dat welligt hier eene nuttige toe-
passing zoude te maken zijn, van den ijzeren schroefpaal, waarop 
de aandacht sinds eenigen lijd zoo zeer is gevestigd. 

De Heer C O N R A D kent alleen den schroefpaal door hetgeen hij 
daarvan gelezen heeft. Hij is met de uitwerking niet genoegzaam bij 
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ondervinding bekend, oin daaraan meerder vertrouwen, dan aan dt 
hier te lande gebruikelijke goede, gewone paalbeheijing te scheuken. 

De Heer K O S E vraagt hoe men voornemens is, het groote ge-
vaarte op deszelfs plaats te brengen, dat door eene brug van 200 
ellen opening, zal worden aangeboden. 

De lieer C O N R \ D deelt de noodige inlichtingen mede, omtrent 
het vaksgewijze timmeren, en op de plaats brengen der brug, die 
ook in de teekening reeds waren aangegeven; hij zal eene nadere 
schriftelijke bijdrage, omtrent dit ontwerp aan het Instituut aan-
bieden. 

Na de leiding der vergadering wederom op zich (e hebben geno-
men, worden door den Heer Co M U D , namens den Heer J. D I X O N 
Senr., ter bezigtiging aangeboden, twee monsters toebereid katoen, 
ter vervanging van het gebruikelijke doorschijnend papier, lot het 
aftrekken of calqueren van teekeningen bestemd. Dit bereid katoen 
is te verkrijgen te Londen bij den Heer W A T E R LA w, (London Wall). 
De aangebodene monsters worden door de leden bezigtigd, en schij-
nen aan het beoogde doel volkomen te zullen beantwoorden. 

De bij den aanvang dezes vermelde manuscripte memorie ovei 

de electriciteit, aan het Instituut aangeboden, door den lieer D. G. 

M U L L E R , Referendaris bij het Departement van Marine, wordt hierna 

voorgelezen (1). 
De Heer VAN OORDT doet namens den schrijver de opmerking, 

dat dit manuscript alleen aan het Instituut wordt aangeboden, om 
de aandacht der leden, op dit belangrijke onderwerp te vestigen. 
Van het geschrift kan zoodanig gebruik gemaakt worden, als het 
Instituut zal geraden oordeelen. 

(I) Deze memorie is gesteld in handen eener commissie, infto-
voltfe art 45 van hel reglement (Noot der Bal.) 
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De Heer W E N C K E B A C U merkt op, dat reeds vele gebouwen op 
«Ie aanbevolene wijze zij»» beveiligd. 

De Heer VAN O O R D T herhaalt, dat het doel van den schrijver al-
leen is, de aandacht van bouwkundigen, meer speciaal op het on-
derwerp te vestigen. 

De lieer J. M U L L E R leest hierna eene nota, over het remmen of 
tVeiueu der raderen van rijtuigen op spoorwegen. 

(Zie Bijlage N°. X). 

Hierna wordt de vergadering, onder dankbetuiging voor de mede-
werking der aanwezige leden, door den Voorzitter gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd, in de vergadering van 10 

October 1818. 

W . ^ n x a J , 
President. 

S e c r e t a r i s . 
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HM LAGE N". VII 

NOTA. 

Do waarde, die te hechten is aan de bevordering der weten-
schap en kunst van den Ingenieur, wordt bepaald door de vruchten, 
die hiervan tot vermeerdering der volkswelvaart te trekken zijn. 

l)e oefening van den Ingenieur moet zich alzoo niet enkel bepalen 
tot het beschouwende der wetenschap of bij het constructive gedeelte 
der kunst, maar vooral, zooveel mogelijk, tevens omvatten al het-
geen kan leiden tot nuttige toepassingen. Door dit denkbeeld voort 
te planten en aan te kweeken, zal het Instituut van Ingenieurs, zoo 
wij ons vleijen, in overeenstemming met de bedoelingen vandcn 
Hoogen beschermheer en der oprigters, in zich vereenigen den 
glans van een wetenschappelijk genootschap, met het nuttige eener 
instelling van practisehe strekking. 

Tot het doel van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, om-
schreven in art. '2 van het Reglement voor dit Instituut, kan, in 
overeenstemming met het boven ontwikkelde beginsel, niets worden 
geacht meerder bevorderlijk te zijn , dan de kennis der natuurlijke 
gesteldheid van den bodem des Rijks, en zoowel van den aard-als 
de werking der middelen, die zijn aangewend tot deszelfs inrigting 
en verbetering voor ge-rijf van den landbouw, de scheepvaart en den 
handel, met alle verdere takken van volkswelvaart in het algemeen, 
of uit het oogpunt der militaire defensie. Op de volledige bekendheid 
hiermede kan de studie worden gebouwd van al hetgeen tot het be-
lioud en de verdere verbetering van dien bodem nog, ondej'de ver-
schillende inzigten, is aan te wenden 

Hiermede is ons volksbestaan op hei naauwst verbonden, en de 



welvaart der ingezetenen is daarvan almede in de eerste plaats af-

hankelijk. 

Om de kennis, zoo der natuurlijke gesteldheid van onzen bodem, 
als van de statistiek der publieke werken zooveel mogelijk te bevorde-
ren , komt het ons wensehelijk voor, dat het Instituut van Ingenieurs 
in de eerste plaats geraakt in het bezit van: 
(i. Eene naar het doel van het Instituut ingerigte kaart des Itijks. 

Van deze kaart, die, tot in de minste bijzonderheden, de juiste 
voorstelling zoowel van den vasten bodem, als der rivieren, 
stroomen, zeeboezems en wateren des Kijks op groote schaal 
zoude bevatten, behooren de staatkundige, adininistrative of ge-
regtelijke indeelingen, in het algemeen, alle denkbeeldige lijnen 
te worden weggelaten. 

Hierop dient wijders al datgene te zijn aangegeven hetwelk 
betrekking heeft op de indeeling van het Rijk, in polders en 
waterschappen, op de middelen van afwatering en inundatie, de 
gemeenschapswegen te water en te lande, de havens, en alle 
werken of gebouwen, die kunnen geacht worden eenige aandacht 
te verdienen, met de resultaten van alle zoodanige opnemingen 
als welke strekken kunnen om het algemeen overzigt mogelijk te 
maken van het buitenvlak der aarde, voor zooverre dit tot ons 
Dijk behoort. 

b De kennis zoo van de onderlinge betrekking der hoogten van 
het terrein , zoowel binnen 's lands en langs de oevers der 
rivieren , stroomen, beken , meren , boezems met al derzelver 
bodems, als langs de zeekusten inet die der onderscheidene 
waterstanden , die hier en daar worden aangetroffen. 

•. De kennis met den gewonen of afwisselenden jaarlijksehen 
afvoer der stroomende wateren , zoowel voor zooverre betreft 
de vloeistof, als vaste en mestende specien , uit hoofde van 

de aanwending, die hiervan, tot aanwinst of vruchtbaarma-
king van land , te maken is. 

d. De naauwkeurige bekendheid met den aard der korst en van 
de grondlagen , zoowel van den vasten wal als der bodems 
van de verschillende wateren , hoezeer dan ook slechts tot 
nader te bepalen , maar mindere diepten dan zouden vereischt 
worden tot eene eigentlijke geologische kaart. 

Dit onderzoek moet worden geacht te zijn van het aller-
hoogste belang, zoowel tot beoordeeling der inrigting van 
allerlei werken , als om de aandacht te bepalen op die ver-
schillende zamenstcllingen welke alhier , voor het constructive 
gedeelte van werken en gebouwen kunnen te pas komen. 

Vooral ook is deze kennis ten uiterste aangelegen , omdat 
die zal voeren tot eene grondige beoordeeling der hulpmid-
delen, welke onze bodem velerwege in zich zelven bevat, tot 
tegemoetkoming in de kosten voor den aanleg van velerlei 
werken , of om eenige derzelve zelfs geheel te bestrijden. 

Van zoodanige werken , waartoe dan alleen zulke subsidie s 
behoeft en kunnen verstrekt worden , als welke de wezen-
lijke voorstelling zijn van den prijs, die hierin door het al-
gemeen belang te stellen is, kan de uitvoering in de eerste plaats 
raadzaam worden geacht. Derzelver daarstelling doet op nieuw 
weldadigen arbeid geboren worden op ongezochte wijze , en 
strekt dus in wezenlijkheid als middel tot wering der armoede. 

Het gouvernement wordt hierdoor gevrijwaard tegen het 
nemen van onzekere proeven , ter oplossing van het groote 
Europeesche vraagstuk, tot stuiting van het pauperisme, en 
niet blootgesteld aan alle die miskenningen als welke anders, 
blijkens de ondervinding, meermalen volgen op de uitvoering 
van werken ten algemeenen nutte, die niet door zich zelve 
kunnen bestreden worden. 
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Op de toejuichingen van het oogenblik, waarin lot zoodanige 
werken besloten wordt, volgt later het misnoegen der natie, 
wanneer uit de gewone belastingen moeten gevonden worden 
de renten der verwerkte kapitalen of de kosten tot onderhoud en 
exploitatie benoodigd. Het publiek vergeet meermalen de wel-
dadige inzigten der regering en doet alsdan verwijtingen aan de 
besturen , die met de beste inzigten werkzaam waren. 

Gebrek aan bekendheid met de omstandigheden kan evenwel 
de beste inzigten doen falen, en van eene verkeerde keuze der 
middelen, waarmede men vermeent het algemeen welzijn te be-
vorderen, kan het gevolg zijn dat er in vele gevallen juist toe 
bijgedragen wordt om de natie te belasten, ten gunste van enkele 
bevoordeelde standen of individuen. 

Wanneer intusschen eene geologische kaart, door de zorg van 
anderen eenmaal vervaardigd is, kan die zeer gevoegelijk met 
de hier bedoelde grondboringen worden verrijkt , of ook, om-
gekeerd de diepere boringen zouden, met de, van wege het 
Instituut bestemde hoogten der terreinen in verband gebragt 
zijnde, bij haren arbeid kunnen opgenomen, en alzoo in beide 
gevallen volledigheid bevorderd worden. 
De volledige kennis der werking van de stroomen en getijen , 
zoo onmiddellijk langs den buitenzoom onzer kusten, als in-en 
binnen de zeegaten, langs de verschillende havens, zee en oever-
werken , met den invloed van die stroomwerking, op den toe-
stand der havens, kusten en oevers in het algemeen. 

Door het bovenstaande zullen , in verband met al hetgeen 
wi jders in een bepaald uitgewerkt programma nader kan worden 
aangeduid en omschreven , de noodige bouwstoffen worden ge-
leverd tot het zamenstellen . 

Eener statistiek eter publieke werken in het algemeen, bevattende 

alles zoo wel hetgeen behoort tot het vak der civiele als mili-

taire of maritime Ingenieurs , der Architecten , enz. 

Zoodanige beschrijving zoude kunnen vergezeld gaan van opmer-
kingen om, zoowel de met die werken primitief beoogde strekking 
te verklaren , alsook om aan te tonnen in hoe verre die bedoe-
lingen bereikt zijn , of dat al dan niet, door veranderde omstan-
digheden , alsnog door de werken wordt voorzien in de behoeften. 
Wijders kunnen de verbeteringen of uitbreidingen worden aan-
gegeven , die aan zoodanige werken zouden zijn aan te brengen en 
de middelen, welke daartoe kunnen dienstbaar zijn, onder verdere 
mededeeling van al hetgeen betrekkelijk een en ander wetens-
waardig voorkomt. 

Uit dit alles zullen zich noodwendig ontwikkelen , tallooze on-
gezochte aanleidingen tot het uitschrijven van prijsvragen, waarvan 
de beantwoording en behandeling het tweeledige nut kan stichten 
door de toepassing der te ontwikkelen denkbeelden tot verbetering 
onzer physieke gesteldheid , en dat der oefening voor de jongere 
Ingenieurs, of die welke daartoe worden opgeleid. 

De middelen welke lot de bereiking van het bovenomschreven 
veelomvattende doel behooren te worden aangewend , zijn van 
tweederlei aard als : 

a. De verzameling der groote menigte gegevens welke bereids 
voorhanden zijn , zoowel in de archieven der verschillende 
administratien , als bij wetenschappelijke genootschappen in 
uitgegeven werken, of welke door leden van liet Instituut en 
andere Ingenieurs, Architecten met verdere deskundigen mogten 
kunnen verstrekt worden. 

b. Het volledig maken van hetgeen zal zijn verzameld. 
c. De voltooijing van het geheel door het doen der ontbrekende 

opnemingen , waarnemingen , enz. 

Eene in te stellen commissie kan, onzes inziens, met de middelen 
onder bereik van het Instituut aanvangen met hetgeen sub a ver-
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meld is. Na liet volbrengen van dien arbeid, en al naar gelang van 

hetgeen alsdan bevonden is te ontbreken, kan eerst, metgenoeg-

zamen grond, worden geoordeeld over hetgeen, tot het sub b en c 
genoemde zal zijn vereischt, doch waarvan het groote nut, naar 

onze overtuiging, allczins billijkt de daardoor noodzakelijk wor-

dende uitgaven. 
Ook deelt men voorshands geenszins het gevoelen, dat tot die 

uitgebreide opnemingen zouden worden vereischt «betrekkelijk be-
langrijke kosten,» maar, hoezeer het wel van zelve spreekt dat 
hiertoe geschikte menschen moeten worden aangewezen, zoo ge-
looft men het er toch voor te moeten houden, dat hierbij geene be-
paalde behoefte bestaat aan nieuwe benoemingen, maar slechts te 
denken is aan het in commissie stellen van heeren, die toch reeds in 
verschillende betrekkingen bezoldigd zijn; zoodat, onder gewone 
omstandigheden, alleen in de k o s t e n der opnemingen zelve, voor 
arbeiders en eenig materieel zoude behoeven voorzien te worden. 

V. DIGGELEN. 

/ i 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T TTLJLAGE VLLL. 
VAN I N G E N I E U R S . 

D E L F T , den 10 September 1848. 

De Commissie aan welke, bij resolutie van den Raad van 
Bestuur, van den 4n j l . , de teekening en beschrijving eener 
nieuwe elliptische snijmachine, namens Z. K. H. den Prins van 
Oranje aan het Instituut medegedeeld, ter fine van berigt is 
in handen gesteld, heeft de eer te berigten: 

1°. Dat de teekening niets anders voorsteld dan eene gewone 
draaibank, waarop tevens schroeven kunnen gesneden worden, 
zoo als er vele bestaan en algemeen bekend zijn. 

Dat de mechanische leunspaan (Sliding-Rest) veel minder hoog 
is dan gewoonlijk en deze bijzondere inrigting heeft bekomen, 
tot het opnemen van de eigentlijke elliptische snijmachine. 

2°. Van dat snijwerktuig bestaat geene voorstelling en de zeer 
oppervlakkige beschrijving, gevoegd bij deze teekening, geeft 
alleen aan, dat het beslaat uit een vierkant stukstaai, wat be-
vestigd wordt in het huisje, voor de vaste draaibeitel der me-
chanische stcunstok; dit stuk staal is aan het eene einde zuiver 
rond gedraaid, tot opvatting eener bronzen plaat, welke aan 
hare achterzijde van eene gegroeide schijf is voorzien. Op de 
voorzijde der plaat is eene onbeweeglijke as bevestigd, waarop 
twee goed aan elkander verbonden tandraderen geplaatst zijn 
van 24 en 5G tanden. Deze onbeweeglijke as dient tevens tot 
midden- of draaijingspunt voor eenen radiusarm op haar aange-
bragt, en welks stand geregeld wordt door eene fijn gesnedene 
schroef, waarmede hij uitmiddelpuntig wordt gesteld tol voort-
brenging der ellips. Aan den radiusarm is een bronzen steunstuk 
verbonden, waarin eene stale stang geplaatst wordt, die aan 

Aan den Raad van Pestuur van 
het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 
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haar eene einde een excentrisch snijtuig , en aan het andere 
een tandrad van 50 tanden voert, werkende op het overeen-
stemmende rad van gelijke grootte, vroeger aangegeven. 

Het stuk staal, bevestigd in de mechanische steunstok, is 
over zijne geheele lengte doorboord, tot opvatting eener stalen 
spil, die aan haar eene einde een rad van 48 tanden zoodanig 
geplaatst heeft, dat het grijpt in het rad van 24 tanden, aan-
gebragt op de onbeweeglijke as der bronzen plaat; aan het 
andere einde der spil is een rad tangent aan eene schroef ge-
plaatst , tot regeling van den schuinen stand van het snijwerktuig. 

De werking der schroef, betrekkelijk het overige mechanismus, 

is als volgt: 
Elke verdeeling van het excentrisch snijtuig, is gelijk aan 

elke verdeeling van den radiusarm, en eene halve omwenteling 
der tangent-schroef, regelt beiden tot het zuiver vormen der 
ellips, wat dadelijk zigthaar zijn zal bij de aanwending van het 
werktuig. 

De Commissie betreurt het, dat zij bij zulke geringe en on-
voldoende mededeelingen, geen advies kan uitbrengen over de 
meer of minder betrekkelijke waarde van het hier bedoelde 
werktuig. 

De Commissie voornoemd, 
P . SCHMITZ. 
G . BEUVEKAMP 
VAN MEURS 
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P D J L A G E N ° . I X . 

UITTREKSEL UIT HET PROGRAMMA 

VAN DE 

TER 

B E V O R D E R I N G V A N N I J V E R H E I D . 

sa 2HK ^ a s « » 

D E NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER nr:vounf<;nL\c, V A \ IVIJVEK-
HEID heeft, in hare een en zeventigste Algemeene Vergadering, on-
der anderen de volgende nieuwe prijsvragen uitgeschreven: 

N°. I. De Maatschappij looft hare gouden medaille, benevens 
eene remuneratie van vijf honderd gulden uit, aan hem, die, vóór 
den laatsten September 18.*>1 , zal hebben ingeleverd het meest vol-
doende plan van ontginning van een bepaald stuk heide-veld, van 
ten minste vijf honderd bunders groot, gelegen in de Nederlanden, 
door besproeijing, volgens het stelsel van den Belgischen Ingenieur 
KUMMER en in den smaak van diens memorie: Défrichemenl des 
bruyères de Ia Campine, uitgegeven te Drussel, in 1845, bij 
F . M . DEVROYE & COMP. 

De Maatschappij verlangt daarbij uitgebreide berekeningen van 
kosten en schets-teekeningen, zoo van de afwaterings- als voedings-
kanalen, als van de kunstwerken, zoo die noodig inogten zijn; als-
mede van de calculative waarde der gronden, na de daarstelling der 

G 
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werken, vergeleken met de aan te wenden onkosten, en in het 
algemeen de wijze van uitvoering. 

Dat plan zal het meest in aanmerking komen, bij hetwelk een 
terrein gekozen is, dat de minste kosten vereischt. 

N°. 2. De maatschappij verlangt, ouder uitlooving harer (jouden 
medaille, een beredeneerd overzigt : 

1°. Van de vorderingen, die er, sedert 25 jaren, zoo elders als 
in ons land, in de scheepsbouwkunst gemaakt zijn. 

2°. Wat de ondervinding, gedurende datzelfde tijdvak, omtrent 
vermeende of werkelijke verbeteringen geleerd heeft? 

3°. Wat er , in het belang van den Nederlandschen handel, als-
mede tot instandhouding en verderen bloei der scheepsbouwkunst, 
uit de lessen der geschiedenis en der ondervinding, van de laatste 
jaren, moet worden afgeleid? 

De antwoorden in te zenden vóór den laatsten September 1851. 
N°. 5. Daar het trunsparent teeken-pupier hier te lande niet ver-

vaardigd wordt, of niet in deugdelijkheid gelijk staat met het bui-
tenlandsche, zoo looft de Maatschappij hare gouden medaille uit aan 
dien fabrijkant die hier te lande transparent teeken-papier vervaar-
digt, hetwelk in deugdelijkheid, formaat en prijs, gelijk staat aan 
het best buitenlands gefabriceerde. 

Monsters in te zenden vóór den laatsten September 1850. 

De prijsvragen, waarvan de termijn van beantwoording verstreken is, 
en die op NIEUW, MET of ZONDER EENIGE VERANDERING, weder-

om worden voorgesteld, zijn onder anderen de volgende • 

N°. 1. Aan een ieder, welke eenig, tot nu toe onbekend, of niet 
algemeen gebruikelijk werktuig uitvindt of invoert, waardoor meer-
der voordeel in den landbouw verkregen wordt, en daarvan aan 
de Maatschappij het werktuig, in deszelfs ware grootte of verkleind 
model, en naauwkeurige afbeelding en beschrijving inzendt, en 

SI 

door voldoende bewijzen het nut dier uitvinding staaft, d teerste 
of tweede gouden of de zilveren medaille; n°. 17 , bl. 20. 

N°. 2. leder, dieeenig werktuig of wal gedetailleerde teekening of 
een volledig model, tot de fabrijken dienstig, zoo noodig verge-
zeld van eene beschrijving, en hetwelk tot heden binnen dit ko-
ningrijk nog niet in gebruik is geweest, bij de Maatschappij in-
zendt; het gebruik aantoont, en met proeven voldoende bewijst, 
(mits dit werktuig niet vallein de termen van beantwoording eener 
meer bijzondere prijsvraag,) zal, naar mate van de nuttigheid der 
zaak, eene aanzienlijke belooning erlangen. In te zenden, met be-
wijzen en getuigschriften, vóór of op dén laatsten September van 

ieder jaar; n°. 41, bl. 41. 

N ° . 3 . In eene fabrijk van den heer G O U D D I L L O T te Parijs, worden, 
sedert 1834, voorwerpen uit holgetrokken ijzer vervaardigd, zoo als 
ijzeren Hekken, Balusters, Stoelen, Tafels en Ledikanten, welke 
zich alle door ligtheid en deugdzaamheid aanbevelen. De maatschappij 
looft hare gouden medaille uit aan dengene, die in ons Vaderland 
zoodanige voorwerpen uit holgetrokken ijzer vervaardigt en daarvan 
monsters, met bewijzen en getuigschriften en opgaven van prijzen 
inzendt, vóór of op den laatsten September 1850; n°. 242,bl.518. 

N°. 4. De maatschappij, inziende het hooge belang om onedele me-
talen door galvanische kracht, met edele te bedekken, zoo als door 
E L K I N G T O N , I I U O L Z en anderen is ten uitvoer gebragt, looft hare 
gouden medaille uit aan dengene, die, in het groot, metalen voor-
werpen, maar vooral voor wetenschappelijke einden, met zilver, 
goud en platina bekleedt, en zulks bijzonder op ijzer en staal 
van toepassing maakt. Proeven met de noodige bewijzen en ge-
tuigschriften, in te zenden vóór of op den laatsten September 
1850; n°. 245, bl. 519. 

N°. 5. Verscheidene medailles en premicn , zoo te zamen als afzon-

derlijk, zullen jaarlijks, naarmate der verdiensten en het gewigtder 
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zaak , ter beoordeeling van de Algemeene Vergadering, uitgedeeld 
worden aan die scheeps-officieren, stuurlieden en alle andere per-
sonen , in dit koningrijk, welke de beste waarnemingen van nut-
tige /aken , nuttige ontdekkingen of de naauwkeurigste proefne-
mingen , met nuttig uitgedachte middelen , de verbetering der 
zeevaart en visscherijen betreffende, hebben gedaan, en dezelve, 
zooveel mogelijk met getuigenissen of bewijzen gestaafd , zullen 
hebben medegedeeld. De opgaven, met bewijzen of getuigschrif-
ten, in te zenden vóór of op den laatsten September van ieder jaar, 
tot en met den laatsten September 1851; n°. 200, bl. 208. 

N°.6. Opwelke wijze zoude men het ontstaan van hetvuur(drij-rot) 
in het eikenhout, dat tot den aanbouw van schepen en andere wer-
ken gebezigd wordt, kunnen afweren ; kan dit doel, door gemak-
kelijk aan te wenden mechanische of chemische middelen bereikt 
worden? zoo ja, welke zijn die middelen en hoedanig is de wijze, 
waarop zij moeten worden aangewend ? 

De Maatschappij begeert geen enkel theoretische verhandelingen, 
waarin deze vragen beantwoord worden, maar verlangt dezelve door 
proeven bewezen, en, door overlegging van stukken bereid hout, 
vergezeld te zien ; moetende bij de verhandeling steeds ouder het 
oog worden gehouden, dat de voorgeschrevenc w ijze van toepassing 
kan zijn op het hout, bij den aanbouw van schepen benoodigd, en 
dus stukkeu van belangrijke afmetingen. 

De Maatschappij biedt, voor de voldoende beantwoording dezer 
vragen, hare gouden medaille aan; terwijl, indien doorproeven, 
door de Maatschappij of hare bemoeijingen genomen , het vol-
doende der voorgestelde middelen, ter voorkoming der vervuring 
van het eikenhout bewezen zal worden , den inzender nog eene 
gouden medaille zal worden ter hand gesteld. De antwoorden in 
te zenden, met bewijzen en getuigschriften, vóór of op den laat-
sten September 1855; n°. 160, hl. 210. 

De prijsvragen, van ivelke de termijn van beantwoording MET HET 
EINDE VAN SEPTEMBER EERSTKOMENDE JSJlfgcloopen, en waarop 

antwoorden kunnen worden ingezonden, zijn de volgende: 

N°. 1. Voor een werktuig of toestel, ter aanwijzingyan den 
afgelegden weg van een schip of stoomboot, in onderscheidene 
rigtingen , waardoor men in staat zal zijn een volkomen bestek 
op te maken ; de gouden medaille en f 500. 

Behalve deze uitloving, zal door de Maatschappij aan hem , 
die belangrijke verbeteringen in de reeds bekende middelen mogt 
aanwijzen , zoodanige belooning worden toegestaan , als zij zal 
vermeenen te behooren; n° 200 , bl. 511. 

N°. 2. Turf, als brandstof, voor technisch gebruik bezigen, in ver-
gelijking met steenkolen of andere brandstoffen ; de gouden me-
daille en f 500; 1849 , n° 258 , bl. 340. 

N°. 5. Aan hem, die van uit gultapercha en jentawan vervaardigde 
stoffen , de bewerkingen en verhoudingen naauwkeurig opgeeft 
en zijne opgaven door voldoende monsters bewijst; de tweede 
gouden medaille; 1850 , n°. 275 . bl. 500. 

N°. 4. Aan dengene, die eene naauwkeurige landhuishoudkundige 
beschrijving, van iedere Provincie van ons vaderland , levert, 
de gouden medaille; en indien de verdienste van het stuk daartoe 
grond treeft, eene remuncratie; 1851 , n°. 2 0 7 , bl. 557. 

Alle de hiervoren , bij uittreksel, medegedeelde Prijsvragen , 
met de voorwaarden , waarnaar men zich , bij het beantwoorden 
hehhe te gedragen, zijn in haar geheel, met een dqorloopend 
nommer, bij de drukkers der Maatschappij de ERVEN LOOSJES , 
te Haarlem , te bekomen in afzonderlijke stukken , tot en met 
het jaar 1844; terwijl die over de jaren 1845, 184G en 1847, 
geplaatst zijn in liet Tijdschrift der Maatschappij, Xlle deel l r stuk, 
en daarenboven alle in het jaarlij ksch PROGRAMMA te vinden zijn. 
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B I J L A G E N ° . X . 

OVER HET HEMMEN OF FRE1NEN DER RADEREN VAN 
RIJTUIGEN 01' SPOORWEGEN. 

Verschillende wijzen om de snelheid van beweging der voer-
tuigen op spoorwegen , op bepaalde oogenblikken tegen te gaan 
en te beletten, zijn voorgesteld en ingevoerd geworden, waardoor 
men tot het bestaande stelsel is gekomen , dat wel aannemelijk 
wordt bevonden , doch niet geheel aan onze wenschen en eischen 
voldoet. 

Geen wonder dan ook , dat het door S T E P H E N S O N uitgedacht 
stelsel luide werd toegejuicht. In afwachting dat de tijd ons zal 
leeren of dit stelsel geheel aan de verwachting beantwoordt, heb 
ik gemeend eene wijze van remming , die mij voorgekomen is 
gunstige uitkomsten te beloven (1), aan dit Instituut ter beoordee-
ling te mogen inededeelen , ten einde , zoo mijne meening door 
ui. gedeeld wordt, deze tot algemeen nut zou kunnen strekken. 

De wijze waarop thans de remming aan de rijtuigen geschiedt, 
berust op het beginsel, om door middel van klemming der raderen 
de wrijving te vermeerderen, en zoo doende de beweging te ver-
tragen. Het middel, waardoor dit doel bereikt wordt, geschiedt 
door tusschenkomst van schroefdraden, die door middel van eene 
kruk of zwengel bewogen worden. 

De menschelijke kracht, die aangewend moet worden om de be-
weging te doen verminderen, is aanmerkelijk en om eene volstrekte 
en plotselinge staking in de beweging der raderen te veroorzaken, 

( 1 ) Deze wijze van remmen is in 1 8 4 4 door GALY-CAZALAT aan-
gegeven. (Moot der lied.) 
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is dezelve ontoereikend; de schroefdraden lijden door die gewel-
dige krachtsaanwending veel; het gebruik maakt de wrijvende 
aanrakingsvlakken glad en vermindert hun vermogen , terwijl 
eindelijk de hoegrootheid van de aangewende poging tot vertraging 
van de beweging onmeetbaar is voor den dagelijkschen gebruiker. 

In deze nadeelen geloof ik dat door de volgende handeling zou 

kunnen voorzien worden. 
Onder eene der wagens bijv. van den tender brengt men twee 

cilinders aan, aan het voor- en achtereinde voorzien van openin-
gen. Naast elk dezer cilinders plaatst men eene buis van gegoten 
ijzer, van dezelfde doorsnede als die van den cilinder, waarin 
men eene kraan aanbrengt, waarvan de opening ook dezelfde 
capaciteit behoort te hebben als die van de buis. 

In de cilinder beweegt zich eene zuiger, waarvan de stang 
door eene verbindingstaaf verbonden is aan eene kruk, of excen-
triekring op de assen, die met de raderen omwentelen, zoodanig dat 
de omwenteling der raderen, de voor- en achtcrwaartsche bewe-
ging der zuigers veroorzaken. De zuigerstang behoort stoom of 
waterdigt door de deksel des cilinders te bewegen, terwijl de kraan 
evenzoo hermetisch sluitend moet kunnen bewogen worden. 

Wanneer alles zich in dezen staat bevindt, wordt de ruimte in 
den cilinder, voor- en achter den zuiger, even als de buis, geheel 
met water gevuld. 

Bij de beweging des zuigers, wordt nu het water van de eene 
zijde des zuigers, door de opening der kraan naar de andere zijde 
heen en weder gedrongen, doch zoodanig dat alle ruimte steeds 
met water gevuld blijft. 

Wil men echter nu de beweging vertragen, zoo sluit men de 
kraan gedeeltelijk, waardoor het water met meerder kracht, en dus 
ook met minder snelheid, naar mate van de opening der kraan heen 
en weder gedrongen wordt. Sluit men de kraan geheel, zoo moet 
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ook de bewoging der as, en dus ook der raderen volstrekt belet 

zijn. 
Dit laatste zoude zeker aan de assen der rijtuigen, eenen aanrner-

kelijken schok veroorzaken, en behoort daarom ook slechts zelden 
toegepast te worden, doch door de verbinding van de kraan, met 
eene naald, die zich op eene wijzerplaat beweegt, kan de gebrui-
ker zich volkomen verzekeren, van de grootheid der kracht welke 
hij aanwendt, tot vertraging van de beweging. 

De bezwaren en nadeelen, aan deze inrigting verbonden, zijn: 
1". De moeijelijkheid om bij deze krachtsaanwending, de zuiger-

stang digtsluitend door de opening te doen bewegen; 
2°. Het aanhoudende kracht verl ies, veroorzaakt door het drij-

ven van het water in den cilinder van de eene zijde naar de andere; 

5°. De eerste kosten, die waarschijnlijk grooter zullen zijn , dan 

die van de gewone remtoestellen. 
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NOTULEN 
DER 

V E R G A D E R I N G , 
v a n l ö O c t o l i e r 1 8 4 8 . 
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VERGADERING 
VAN HET 

KOM M i LIJK IXSTITl UT VAN IXGEXIEüRS. 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DER AK ADEM IE TE DELFT , 

OP DINGSDAG DEN 1 0 OCTOBER 1 8 1 8 . 

Tegenwoordig : de heer F. W. Conrad, Voorzitter; de hoeren 
G. Simons, Storm Buijsing, Forstner van Dambenoij , Greve , 
van Meurs en van der Kun , leden van den Baad. 

De hoeren leden der l e en 2e klasse , Scheller, Baart de 
Ia Faille, Romein, Musquetier, Wenckebach, Munnich, Lans, 
van der Leeuw, Reuvenkamp, Muller, Piepers, M. II. Conrad, 
Singels, J. Dixon Scnr. , P. Schmitz , Bleekrode, De Keth , 
Maxwils, J . P. van den Bcrgh Jz. , H. A. Jansen, Lobatto, 
Lebret, Ovcrduijn , K. Enthoven Lz. , L. Enlhoven Lz. , II. 
F. G. N. Camp, Schneitter, Verheije van Sonsbeeck 

En de buitengewone leden , G. Bruijn, Bakker Korff, Iloijer 
en A. M. C. Roest. 

Nadat de vergadering door den Voorzitter is geopend, worden 
de notulen gelezen der vergadering van 12 September jl. Zij 
geven tot geene aanmerking aanleiding en worden goedgekeurd. 

De heeren van Meurs en Storm Buysing worden in voldoening 
aan artikel 17 van het reglement als Commissie afgezonden tot 
het binnenleiden van nieuw benoemde leden , die de vergadering 
wenschen bij te wonen 

Door deze Commissie worden binnengeleid de heeren buiten-
gewone leden J. W. M. van de Poll en A. Gildemeester. 
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De Voorzitter spreekt hen toe onder de woorden bij even-

gemeld art. 17 voorgeschreven, waarna deze nieuwe leden in 
de vergadering plaats nemen. 

Door den Voorzitter wordt medegedeeld , dat bij het Instituut 
Je navolgende boekgeschenken zijn ontvangen. 

1°. van den heer G . C . W . P I JTAK : 
bouwkundig woordenboek of verklaring van de meest ge-

bruikelijke technische benamingen, voorkomende bij de bur-
gerlijke bouwkunde t waterbouwkunde en spoorwegen , door 
G C . W . P I J T A K , architect, hoofdopzigter bij den Aken-
Maastrichtsehen Spoorweg. l e . aflevering, 's Bosch, 1818. 

2\ Van den heer .1. C . LOMAN , J N . : 
Dijdrage tol de kennis van spoorwegen. Derde Stuk. Amster-

dam. 1818. (mi 
5°. Van den lieer VAN SCHEHPENZEEL HEUSCH : 
Twee e.\ein])laren van een werkje , ten titel voerende: «liet 

stelsel van wateropvoering in toepassing gebragt te Dreumel, 
uitgevonden door I I . F . F I J N J E , beschreven door F . Baron 
VAN SCHKHPENZEEL HEUSOH. 1817. 

Worden vervolgens gelezen de toegezegde vragen betrekkelijk 
de Lithographie. 

(Zie Bijlage n°. XI.) 
Hierna wordt dooi' den Voorzitter te kennen gegeven , dat 

met opzigt tot de voor te stellen vraag omtrent de middelen die 
zouden aan te wenden zijn om zonder vaste brug een wagen-
trein van eenen spoorweg over eene belangrijke rivier te brengen, 
bij de notulen een meer gedetailleerd voorbeeld aan de leden 
zal worden kenbaar gemaakt. 

(Zie Bijlage n°. XII.) 
Hierna geeft de Voorzitter te kennen, dat van den heer II. F. 

F I J N J E is ontvangen, de mededeeling over de kwel gedaan in de 
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algemeene Vergadering der Geldersche Maatschappij van land-
bouw, gehouden te Ti el, den G Junij IXIX. 

De Voorzitter leest dit stuk , hetwelk in de boekerij van het 
Instituut zal worden gedeponeerd en waarvan de zakelijke inhoud 
de navolgende is: 

«Het is bekend dat het kwelwater, wanneer zich dit bij ge-
zwollen rivieren door of onderdo dijken henen, met het binnen-
land vereenigt, zeer nadeelige uitwerkingen te weeg brengt. 

De ondervinding heeft geleerd , dat de toevoer der kwel bij 
de ongunstigste omstandigheden , alle denkbare middelen van 
uitmaling kan overtreffen. 

Daarom heeft de heer F I J N J E het denkbeeld opgevat, om na te 
sporen of er geene mogelijkheid zoude bestaan, om de kwaal zelve, 
zoo niet geheel weg te nemen, dan toch in zoover te matigen, dat 
zij minder schadelijk wierd, en door de gewone middelen zoude 
kunnen overwonnen worden. Zoodanig een middel beslaat, zelfs 
onkostbaar in de toepassing, en alzoo van grooten invloed op de 
verbetering van den landbouw. 

W anneer men nagaat hoe de landen, langs onze hoofdrivieren 
gelegen, ontstaan zijn, zal het blijken, dat aanhoudend aanslibben 
van klei, en ophoopen van schraal zand, l.eide door de rivieren 
aangevoerd, den grondslag gevormd, en deze steeds aangehoogd 
hebben. Vroeger evenwel was die grondslag drassig en veenachtig, 
hetgeen men niet alleen op de benedenrivieren in Holland, maar 
ook hooger op in Gelderland, waar niet zelden die veenachtige 
grondslag, bij diepe uitgravingen of doorbraken, voor den dag 
komt. 

Oorspronkelijk waren de dijken slechts lage dammen , welke 
zonder veel moeite over de hooge en zandige boorden der rivier, 
als over eenen rug werden geworpen. Thans nog ziet men, dat 
meestal de gronden, die onmiddellijk aan den dijk liggen , hoog 
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bebouwd en bewoond zijn , terwijl daarentegen de middelste ge-
deelten der polders laag zijn, en veelal overlast van water hebben. 

De onafgebroken zandlagen onderdo dijken, welke ten gevolge 
harer vorming eene afdragende helling hebben van de rivierboor-
den naar het binnenland, veroorzaken dat het water midden in 
het veld opborrelt, en zich hoofdzakelijk daar vertoont, waarde 
bovenliggende kleilaag weinig dikte of zelfstandigheid heeft. 

De ondervinding leert, dat de meeste kwel bestaat langs, en 
in de hoogste velden , die boven het meeste zand bezitten , en 
dat zelfs bij schaardijken, waar de rivier onmiddellijk langs den 
teen van den dijk eene groote diepte heeft, veelal minder kwel 
aanwezig is. 

Het afsnijden der boven bedoelde zandlagen moet dadelijk de 
uitwerking van de kwel beletten, of ten minste matigen. 

Volgens waarnemingen door den heer F I J N J E gedaan, bedraagt 
de dikte van die zandlagen doorgaans een tot twee ellen, onder 
de oppervlakte. Ten einde van de kwel, zoo niet geheel dan toch 
grootendeels te worden bevrijd , zou men dus niets anders te 
doen hebben, dan langs de buitenzijde van den dijk en waar het 
niet anders zijn kan, langs de binnenzijde eene geul te graven , 
van f>0 tot 75 duim breedte, en een tot twee ellen diepte, naar 
bevind van zaken, en die geul met zeer dunne lagen goede klei 
op de zorgvuldigste wijze aan te vullen, en telkens aan te stampen. 

Met voorbeelden kan de heer F I JN. ÏE aantoonen, dal deze maat-
regel door hem op eenige plaatsen reeds gedeeltelijk toegepast, 
eene gunstige uitwerking heeft gehad. Dij de kwelachtige kolken 
namelijk nabij het fort Kraijenhoff, beneden Nijmegen, alsmede bij 
de ringkade achter de Spoelsche Shus, is door het aanwenden 
van dit middel de kwel weggenomen, en thans niet meer merkbaar. 

En wat kunnen nu de kosten zijn? Eene uitgraving van 1 i el 
diepte en 75 duim breedte, bevat l m / , o o n teerling el, die voor 

aankoop > transport en verwerking gemiddeld f 0 .25 per teerling 
el zullen kosten; of wel ongeveer f 0 . 3 0 [»er strekkende cl 
en ƒ1000 per uur. 

Eene proef zoude over eene lengte van 100 strekkende ellen 
ongeveer f 3 0 kosten; en al werd ook door de ondervinding 
geleerd , dat die uitgaaf op eenige punten meer bedroeg , zoo 
was echter het nemen der proef zeer wenschelijk.» 

De heer W E N C K E B A C H vermeent, dat men zich van het kwel-
water zou kunnen ontdoen , door het doorboren der ondoordring-
bare grondlagen achter de dijken tot op de wel. Het is bekend 
dat die wel meestal lager dan het buitenwater is ; zij zoude 
alzoo het kwelwater tot zich nemen. 

De heer F. W. C O N R A D merkt op , dat eene enkele boring 
weinig uitwerking zoude hebben, en vele boorgaten benoo-
digd zijn. 

De heer W E N C K E B A C H stemt dit toe, en meent, dat men 
eene reeks van gaten zon moeten boren. 

De heer F . W . C O N U A D uit den wensch , dat het door den 
heer F I J N J E aangegeven middel moge beproefd worden. 

De heer G R E V E ondersteunt dien wensch , doch is van oor-
deel dat eene sleuf van 50 tot 75 Ned. duim wijdte niet vol-
doende zal worden bevonden. 

Strijdig met de geuitte meening door den heer F I J N J E , is de 
heer F. W. C O N U A D van gevoelen , dat er langs de dijken der 
beneden rivieren wel degelijk kwelwater wordt waargenomen , 
bij voorbeeld in den Alblasserwaard. 

De heer G R E V E is ook dit gevoelen toegedaan , en noemt de 
Lekdijken als voorbeeld van kwelachtige grondslagen. 

Dooi' den Voorzitter worden vervolgens ter inzage aangeboden 



de medegedeelde weerkundige waarnemingen van hel medelid 
VAN DEK S T E R K , over de maanden Augustus en September 
dezes jaars. 

De heer W E N C K E B A C H doet hierna eene lezing aangaande het 
boren van eenen artesischen put te Amsterdam. 

(Zie Bijlage XIII.) 

De heer GREVE, die lang aan den Ilelder is werkzaam geweest, 
heeft dStör niets vernomen van den put, waarvan in de lezing 
wordt gesproken , en die te Ilelder de eigenschap zoude hebben, 
van met het IJsselwater op en neer te gaan. 

De heer W E N C K E B A C H heeft het alleen bij gerucht vernomen. 
Het schijnt evenwel waar te zijn. 

De heer S T O R M B U I J S I N G heeft wel hooren zeggen, dat er op 
het eiland Urk een zoetwaterput zoude zijn , die gelijk met den 
Usscl rijst en daalt. 

De heer W E N C K E B A C H merkt op , dat vele zaken , al zijn 
zij minder bekend , niettemin kunnen bestaan. Zoo is het zeer 
weinig bekend , dat bij de boring van den tweeden artesischen 
put te Amsterdam , zich op geringe diepte zooveel hijdrogenium 
sulfuratum heeft ontwikkeld , dat men hetzelve tot tweemaal toe 
heeft in brand gestoken. 

De heer D I X O N S K N f . betreurt, dat er geene goede geologische 
kaart van Noord-Nederland bestaat. Zulk eene kaart zoude veel 
bijdragen tot de kennis die vereischt wordt , om bij het boren 
van artesische putten met minder moeite te slagen. 

De Voorzitter verhaalt, dat in Belyie veel zulke putten zijn 
geboord , en vele proeven dienaangaande zijn genomen. De heer 
Qi etelet heeft er belangrijke opgave van gedaan , die voor-

komen in het 6 e deel van de Anuales des travaiu publiés de 
Delyique, 1817, bladz. 251. Vele der geboorde putten in Belyie 
zijn wel geslaagd , andere zijn mislukt. Dit is onder anderen 
het geval geweest in de Provincie Antwerpen , en moet ons 
doen vreezen , uithoofde der overeenstemming dier provincie met 
ons land , dat wij ook hier met vele moeijeüjkheden zouden te 
kampen hebben. 

De heer GREVE kent een put aan den Ilelder, die niet met 
IJsselwater, maar met de zee gemeenschap heeft. liet is eene 
wel die ontsprongen is bij den aanleg van het stoomtuig bij het 
drooge dok in den jare 1813. Destijds gestopt zijnde, ontsprong 
zij in 1810 andermaal, en was zoo diep, dat eene lat van 7 
el er in gestoken kon worden. Dij den aanleg der fonderingen 
van het gebouw voor het stoomwerktuig , heeft men veel hinder 
van die wel gehad. Met bijzondere inspanning werd die fondee-
ring, in driemaal vierentwintig uren, op eene stapeling van 
kruisgewijze over elkander geplaatste balken, gelegd. De wel 
werd daardoor buiten de fondeering gebragt, en eindelijk in eenen 
koker opgevangen, of gemetseld in een der muren van het daar-
aan grenzende drooge dok , alwaar zij nog bestaat, en nog niet 
de zee op en neer gaat, of daarmede gemeenschap heeft. 

De heer W E N C K E B A C H meent, dat dit de wel of put niet is 
door ZEd. bedoeld. 

De Voorzitter noodigt de leden uit , omtrent het bestaan van 
den bewusten put narigten in te winnen en mede te deelen. 

De heer B L E E K R O D E zegt ongeveer het navolgende: 
«Bij de beschouwing der artesische putten met betrekking tot 

ons Vaderland moeten w ij onderscheiden : 

den oorsprong van het onderaardsche water, dat wij aan de 
oppervlakte als drinkbaar water willen opvoeren; en de practische 
handeling, om dit water naar de oppervlakte te brengen 
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Wat het eerste punt betreft, zoo heeft de wetenschap beslist, 
dat de oorsprong van de artesische putten — en stellig van die met 
boven de oppervlakte opspringenden straal, is het regenwater of 
liever het meteoorwater, dat door de bovenste aardlagen heen 
zijpelt, tot daar, waar de ondoordringbare zelfstandigheid eener 
laag, het verder wegzinken des waters verhindert. Men treft in 
elke formatie, ja in elke afdeeling of groep eener formatie, bij 
afwisseling meerdere doordringbare en ondoordringbare, of duide-
lijker, waterdoorlateude en watertegenhoudende lagen ; de mi-
nerale aard van de waterdoorlateude en watertegenhoudende 
lagen is natuurlijk verschillend ; maar ook zeer ongelijk zamen-
gestelde watertegenhoudende lagen bestaan er, want zij zijn nu 
eens leem, dan weer klei, hier mergel, elders kalksteen; — 
de waterdoorlateude laag is even zoo verschillend; slechts hare 
poreuse aard komt in aanmerking, zij is nu eens los zand , dan 
weer poreuse zandsteen, en ginds een kalksteen, die vele kloven 
en spleten vertoont. Voor het vormen van eenc onderaardsche 
waterverzameling is niets meer noodig dan poreusheid van lagen, 
om door te laten, en eindelijk digtheid om het water te keeren 
of gelegenheid te geven, dat het zich verzamele. 

Even als het water van boven door de aardlagen heendringt, 
zoo moet het ook zijdelings door deze heen persen — eene zaak 
die geen betoog behoeft. Waar eene diepe zee tegen de lagen der 
kuststreken perst, dringt het zoute water ver landwaarts in , 
indien deze poreus genoeg zijn. 

Met is eene dwaling , wanneer men naar eene formatie, naar 
eene bepaalde afdeeling der aardschepping zoekt, waarin drink-
baar water zoude te verkrijgen zijn. Elke formatie kan dit leve-
ren — of laat ik liever zeggen — elke formatie kan water leveren; 
zijne drinkbaarheid hangt van lokale omstandigheden af, even als 
zijne hoeveelheid en zijn opspringen 
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Ver beneden de krijtlagen heeft men den put van Crenelk ge-
boord tot in de groen-zand-formatie (gault); bij het station van 
den W'ien Raaber spoorweg (te Weenen) eindigde men na herhaalde 
afwisselingen van klei- en zandlagen, op 100 klafler (500 Ned. 
el nagenoeg) in zandsteen der Wiener Tegel formatie (middelst 
tertiair tijdvak). Bovenal merkwaardig is het voorbeeld hetwelk 
ANSTED ons mededeelt, uit een en hetzelfde terrein. Te Sheemess 
verkreeg men water in Loïulon-Claij op 500 Eng. vt. diepte; te 
Fulham was de aanvoer van water niet voldoende uit de bmdon-
Clmj en moest men 70 voeten dieper tot in de krijtformatie door-
dringen. Te HammcrsmUh moest men tot 500; te Chissicick, 
in den tuin der llortkultural-Socivty tot 550 vt. boren; maar 
in de tuin des Hertogs van Norlhumberland bij Chisswick, ver-
kreeg men water, noch aan de grens van London-Clatj cu krijt, 
noch in kr i j t , maar eerst beneden het krijt op 020 vt. diepte. 
Van de putten, die hun oorsprong hebben uit onderaardsche bas-
sins of grotten in rotsmassas, zoo als bijv. die van Tours, Vaucluse, 
wil ik maar niet spreken. 

Het opspringen is eene mechanische resultante van het terrein. 
De valkracht van het water, wordt zijne springkracht; er mogen 
enkele putten zijn, waar gasontwikkeling of vulcanische invloed 
het springen veroorzaakt, maar in deze gevallen is het opspringen, 
het verheffen boven den beganen grond , eene min standvastige 
eigenschap van den put. Hoe lager de opening van den put met 
betrekking van de plaats, vanwaar het water doorzijpelt, gelegen 
is, des te hooger zal het water er boven springen. De wrijving 
daarentegen van het doorzijpelende water door de lagen zelve en 
in den put, vermindert die hoogte aanzienlijk, kan die zelf nega-
tief maken. Boort men in eene aardlaag nabij eenen berg of heuvel 
of hoogvlakte , dan zal de resultante gunstiger uitvallen , hoe 
verder van de hoogte verwijderd, des te ongunstiger. De negativo 
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uitkomst heeft men gezocht te ontwijken , door de putten zeer 
diep te boren , niet om eene andere formatie als zoodanig te 
vinden , maar om in de diepte eene andere waterhoudende laag 
te bereiken , die naar de stratificatie der streek , op verderen 
afstand even zoo veel hooger boven peil, in den dag komt. 

Dezelfde mechanische resultante beheerscht de hoeveelheid. 
Ja men heeft meermalen op weinige ellen afstands van elkander 
geboord , en voor den een ruim water , voor den ander niets 
verkregen. Laten wij ons dus niet hechten , aan eene questie 
van formatie , maar liever aan een onderzoek; hoe wisselen 
doordringbare en ondoordringbare lagen met elkander af? en bij 
welke wisseling van lagen zal het water drinkbaar voorhanden 
zijn ? — en daarbij uit een oeconomisch standpunt — in genoeg-
zame hoeveelheid ? Zuiver valt het regenwater neör uit den Hemel 
en in het aardrijk doordringende verandert hel van eigenschappen, 
door het opnemen en oplossen van zelfstandigheden , welke in de 
aardlagen voorhanden zijn , door welke het heen zijpelt, liet 
zijn veelal organische , in ontbinding verkeerende bewerktuigde 
stoffen, d ieaanj ie t water zijne drinkbaarheid ontnemen; ook de 
zouten van het zijdelingse!) doorpersende zeewater doen hetzelfde. 
Van daar, dat in den lossen bovengrond van ons vaderland, in de 
jongere alluviale en diluviale lagen van onzen bodem, het putwater 
somtijds geheel, somtijds tijdelijk niet drinkbaar is. Van daar dat, 
hoewel men ook al oenen put diep genoeg hebbe aangelegd niet 
afsluiting van de doorzijpelende onzuivere wateren der bovenlagen, 
en van het zijdelingsch doorzijpelende zeewater, — het water toch 
niet drinkbaar is. Wij weten niet waar onze allluviale en diluviale 
lagen in de diepte eindigen; maar wij weten, dat zij uit af-
wisselende doordringbare en ondoordringbare lagen bestaan ; en 
wij weten ook , dat uit deze in vele oorden van ons vaderland 
goed drinkbaar water opwelt , in diepte verschillende , everi als 
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ik straks opmerkte , dat in landen op de vastere tertiaire formatie 
gelegen, ook het geval is. Wij staan dus daarin gelijk. Laten 
wij ons in geene bespiegelingen begeven over krijt of jura, of 
iets anders der neptunische vormingen onder onze voeten — het 
zoude bij gissingen blijven. Immers de verschillende groepen der 
formatien omkorsten de aarde niet concentrisch ; er zijn land-
streken , die vele bij opvolging bezitten ; andere die slechts eene 
enkele hebben ; nog andere missen geheele tusschen-pcriodes. 

Buiten twijfel is he t , en dit herhaal ik , dat in de diepte 
van onzen bodem drinkbaar water voorhanden is , en niemand 
zal dit in twijfel trekken. Maar men spreekt van eenen artesi-
sehen put , in den zin , dat het water boven de oppervlakte 
springc, men verlangt niet eene bron van drinkbaar water als 
zoodanig , maar eene die liet water opdrijft boven de oppervlakte. 
Daarentegen vraag ik , zal hel niet voldoende zijn , om daar , 
waar het de vraag is, om eene stad of plaats van drinkbaar water 
te voorzien , dat het nabij de oppervlakte komt, of beneden de 
oppervlakte blijve. De kennis van beweegkrachten is ver genoeg 
gevorderd , om het water , waartoe toegang op eenige diepte is 
verkregen , naar de oppervlakte te brengen en te verdeelen , 

zoo als de localiteit zal vorderen 
Zelfs in streken , waar men artesische putten bezit, zijn voor-

beelden te vinden , dat men te vreden was, met den put ge-
boord te hebben tot op eene voldoende diepte; het water ver 
beneden de oppervlakte gebleven zijnde, werd door een pomp-
tuig , zelfs met behulp van stoom verder opgevoerd. Ik herinner 
mij den put van Piccadilly te Londen, op 210 Eng. vt. geboord, 
het water bleef 80 Eng. vt. beneden de opening en werd verder 
opgepompt. 

Ik wijs op het nog meer merkwaardige van den put van 
Soutiiampton , door mij in het Jaarboekje van wetenschappen en 
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kuustoii \aa 18 17 genoemd; tot o|> 160 \t. diepte beneden den 
beganen grond is de put gemetseld binnenwerks, met eene mid-
dellijn van 9 vt. 10 dm. ; dan allengs verminderende tot 6 vt. 
op 502 § vt. diepte. In dezen put rees het water op, maar bleef 
57 voet beneden de oppervlakte , en men was toch in de fcrijt-
formatie doorgedrongen; de put leverde 21.578 cub. vt. water 
in de weck. Men begon nu te boren tot 1200 vt. diepte , en 
het water klom zeventien voet hooger, — bleef derhalve nog 
40 voet beneden de oppervlakte. Uit deze diepte nu werd het 
water opgepompt, em men verkreeg in 1815 per maand 1,5 
millioen gallons (de gallon is 4,545 liter) water, en toen men 
de inrigting gemaakt had , om het water nog dieper op te pom-
pen, zelfs 2,5 millioen gallons. 

Evenmin als het afsluiten van het onzuivere water der boven-
lagen bezwaren heeft in onzen tijd , evenmin , zeg ik , is de 
kunst van putboren mocijelijk en kostbaar. — Zij is ook geen 
geheim meer. Kceds vóór anderhalve eeuw heeft een Hollander 
de kunst bekend gemaakt, naar welke de Chinezen putten tot 
op 2 en 3 duizend voeten boren , — een werk dat slechts door 
twee man wordt verrigt. Deze Chinesche methode wordt thans 
ook in Europa meer en meer ingevoerd. 

Spreker herinnert aan het vermelde in het Jaarboekje van 
wetenschappen en kunsten over 1847; onder anderen, hoe Kixn 
in 1815 te Mondorf in Luxemburg door het vrijvallen van de 
boor, of zoogenaamde boren met percussie tol <»p 750 Ned. el 
diepte heeft geboord. Met het geheele toestel en arbeidsloon heeft 
deze boring gekost fr. 67.557 of f 32089.58. Na dien tijd heeft 
de kunst van het boren , van artesische putten vele vorderingen 
gemaakt, zoowel in Frankrijk als in België. 

J O B A R D vooral, heeft de bekende Chinesche methode nage-
bootst, waarbij touwen in plaats van stangen, en natuurlijk met 
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percussie worden aangewend. Door GOUBLET COLLET is iu Cham 
pagne naar deze wijze een put aangelegd, welke per voet gekost 
heeft 3 francs (nagenoeg f 1.42 è per el) en zulks onafhankelijk 
van de diepten ; het boortoestel kostte 500 fr. (ƒ257,50); daags 
werden 25 52 voeten (7é el & 9è el) alzoo geboord. 

In het Jaarboekje van 1848, (dat eerstdaags het licht ziet) vindt 
men nog andere voorbeelden; te weten, dat men in Duitschland 
bij Salzbronn tot 700 voeten (280 el) in 12 a 13 maanden voor 
20,000 fr. (f9500) heeft geboord; en te Saviac in 18 maanden 
tijds voor 30000 fr. (f 17050) een put van ongeveer 200 el diepte. 

Het boren van artesische putten biedt alzoo geene groote moeije-
lijkheden meer aan. Maar van eene behoorlijke toepassing, van vor-
kregene lokale kennis hangt veel af. Springfonteinen zullen hier te 
lande wel nimmer te verkrijgen zijn, maar goed zuiver drinkbaar 
water is op eene niet overdrevene diepte te bekomen, en voor de 
behoefte voldoende, zoo het maar op eene volkomene wijze van het 
onzuivere water der bovenste grondlagen wordt afgescheiden. 

Het kan zijn, dat het water soms voor eeneri korten tijd 
opspringe; en dit is de levendige kracht des waters, dat door 
den naauwen put opwelt, maar daar laat zich niet op rekenen; 
want ook waar artesische putten in den waren zin bestaan, 
bleef de hoogte van den waterstraal zelden constant, of zooals 

hij in den beginne gezien werd. 
Wanneer het ernst is, aan eene bevolking de eerste levens-

behoefte, drinkbaar water te verschaffen, dan kan de putboring 

naar de genoemde beginsels ondernomen, lot gunstige resultaten 

leiden.»» 
De heer BAART DE LA FAILLE verhaalt vervolgens, dat te Delf! 

in de constructie-winkel een put van 52 el diepte is gemaakt. Men 
heeft zeer verschillende aardlagen doorgeboord. De put geeft veel 
water, dat evenwel niet drinkbaar is. 
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Do hoor B L E E K R O D E is van oordeel dat die put niet diep genoeg 
is gelmord en ontwikkeld dit gevoelen. 

De Voorzitter vraagt, of er geene aanteekening is gehouden 
der verschillende grondlagen, welke men hij evengemelde put-
boring heeft ontmoet. 

De heer B A A R T DE LA F A I L L E zegt, dat daarvan geene zeer 
juiste aanteekeningen bestaan. 

De heer S T O U M B U Y S I N G vraagt, tot welke diepte de put is 
bekleed, ten einde den toegang van het water uit de bovenlagen 
af te sluiten. 

De heer B A A R T DE LA F A I L L E antwoordt, dat de put van boven 
el 

met eene middellijn van ongeveer 1.60 is geciterncerd, of met 
waterdigt metselwerk ter hoogte van 2 el voorzien; dat op die 
diepte een groenen houten koker is ingelaten, ter wijdte binnen-cl 
werks van 0 ,40 , tot afsluiting der veen of dcrrijlagen, die zich 

el el el 
ter diepte van 9,50, 11,00 en 11,50 opdeden. Deze koker heeft 

el 

eene lengte van 25,50. Niettegenstaande de aanwending van 3 
mudden zout, levendige steenkalk, houtskool, schelpen, zuiver 
duinzand en grove keizei, is het water niet geheel drinkbaar. 

De heer VAN DEN B E R G I I merkt op , dat men , zoover hem 
bekend is, in Delft geene wellen vindt, die goed drinkbaar water 
geven. Met goede water dat men ontmoet, is meest altijd zoo-
genaamd zakwater. 

De heer WENCKEBACII zegt, dat men tu Amsterdam hij de tweede 
putboring gelukkiger dan bij de eerste is geweest. Men is daarbij 
op 66 ellen diepte opgehouden , en heeft daar eene waterlaag 
die niet opspringt ontmoet. Het water is goed , maar de hoe-
veelheid te gering. Op die wijze kan geene belangrijke stad als 
Amsterdam, van genoegzaam drinkwater worden voorzien. 

De Voorzitter vraagt aan den heer WRNCKEBACII , of hij de 
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nieuwe door hem bedoelde wijze van boring aan het Instituut 
<jal kenbaar maken. 

De heer W E N R E B A C H is daartoe bereid , zoo het hem blijkt 
<1at de zaak genoegzaam belangstelling opwekt. 

De heer S C I I E F F E R leest vervolgens eene inededeeling over de 
aanwending van de guUa-percha bij den scheepsbouw. 

(Zie Bijlage n°. XIV.) 
Na deze lezing deelt de Voorzitter mede , dat de vergadering 

door den heer W . J . K E M P E R S wordt attent gemaakt op een artikel 
voorkomende in het Nederlandsche magazijn van 1848 bl. 125, 
waarin vermeld wordt, dat men volgens den heer H A N C O C K door de 
gutta-percha te vereenigen met de caoutchouc en eene andere 
zelfstandigheid Jintaiuan genoemd, eene elastische ondoordringbare 
en in het water onoplosbare stof verkrijgt, waaraan men gemakkelijk 
den verlangden graad van hardheid en veerkracht kan geven , 
door de hoeveelheid gutta-percha grooter of kleiner te nemen. 

Ook wordt de aandacht door genoemd lid gevestigd op een 
artikel, voorkomende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 
September 1848 , waaruit blijkt, dat de gutta-percha vermoede-
lijk in de residentie Palembanj in voldoende hoeveelheid zal zijn 
te bekomen. In die residentie wordt ook eene andere gomsoort 
gevonden , genaamd getahmala bocay, welke soort zonder omkap-
ping der boomen in groote hoeveelheid te bekomen Ls (1). 

Dc Voorzitter doet hierna de opmerking , dat eene soortge-
lijke toepassing der gutta-percha , als door den heer S C I I E F F E R 
wordt bedoeld , vermoedelijk bij sluisdeuren met voordcel zou te 
beproeven zijn. 

(1) Zie over dit onderwerp de Uittreksels uit vreemde tijdschriften 
ten dienste der leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Tweede Stuk. Augustus 1848. Patf. 74; en 3« Stuk. October 1848. 

83 en 9CJ. (lied.) 
8 
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Na twintig, minuten te zijn gestaakt worden de werkzaamheden 

hervat. 
De lieer VAN L I M B U R G S T I R Ü M neemt thans deel aan dezelve 
Wordt gelezen een rapport van den heer VAN M A U R I K met 

hijhoorende bijlagen van professor M I Q U E L , betrekkelijk het ster-
ven der boomen in Amsterdam, zoo als beweerd wordt, ten gevolge 
van het leggen der gasbuizen voor de stadsverliehting (1). 

Hierna wordt gelezen eene memorie van den heer E G E L E R , 
omtrent de vraag «welke invloed heeft de distributie van gas 
door leidingen in den grond , op den groei en het leven van 
de naburige planten?» 

Dij deze memorie worden 5 bijlagen overgelegd (2). 
De heer J . D I X O N S E N ' . zegt , in zijne jeugd de eerste proeven 

betrekkelijk de gasverlichting te hebben bijgewoond. Hij heeft de 

pogingen gevolgd , die reeds bij den aanvang zijn aangewend ter 

wering der kwaal, waarover men thans klaagt. Hieruit heeft hij 

aanleiding gevonden tot het 'doen eener mededeeling over dit 

onderwerp. 
«Elke uitvinding kan tot ongerieven aanleiding geven, wan-

neer men de zorgen verwaarloost, waardoor het nut dier vinding 
moet worden bevorderd. 

In den aanvang had de uitvinding om door middel van ge-

kooide waterstof gas te verlichten, nasporingen vereischt, om dit 

gas voor het publiek dienstbaar te maken, zonder de plantengroei 

te bcnadeelen. 
De ondervinding van vele jaren heeft bewezen , dat door de 

aan te wenden middelen de gasontsnappingen kunnen voorgekomen 
worden, en zoo men te Rotterdam of elders de ongerieven onder-

(1) Deze stukken zijn gesteld in handen der Commissie, aan welke 
hel opmaken van een eindrapport is opgedragen. (Itcd.) 

(2) Ook deze stukken zijn gesteld in handen der Commissie ia de 
vorige noot bedoeld. (Red.) 
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vindt waarvan is gesproken , moet men ze toeschrijven aan de 
zorgeloosheid van de personen, die met de voorafgaande keuring 
der pijpen zijn belast geweest, of ilie op de plaatsing, onderden 
grond, een waakzaam oog moesten houden. 

Om de bedoelde middelen algemeen bekend te doen worden , 
en ten einde de aandacht der gas-fabrij kanten hier te lande, 
daarop te vestigen, kan het nuttig zijn , dat hiervan melding 
worde gemaakt bij de werken van dit Instituut. 

Het is daarom dat hij zich veroorlooft dezelve hier te vermelden. 
Die middelen kunnen in drie verschillende verdeeld worden , 

namelijk: 
1°. De gaspijpen moeten te zamengesteld zijn uit zeer ineen-

gedrongen ijzer (du fer compact), gelijkelijk gegoten, en waarvan 
de afmetingen geëvenredigd zijn genomen, om aan eene hydrau-
lische persing te kunnen weerstaan, overeenkomende met eene 

el 

kolom water van 250 voet (70.25) hoogte. 
Wanneer de pijpen aan deze drukking zijn onderworpen en 

men de minste doorzijpeling of zelfs slechts cenige zweeting door 
de poriën van het ijzer ontwaart, dan moeten zoodanige buizen 
worden afgekeurd. Want zoo men van die minvolmaakte pijpen 
gebruik maakte, zouden de bestaande defecten al spoedig verer-
geren , ten gevolge der vochtigheid van den grond, waarin zij 
zouden geplaatst zijn. 

2°. De buizen moeten diep genoeg in den grond worden ge-
legd, om builen den invloed te blijven van de zamentrekking of 
uitzetting, ten gevolge van afwisselende temperatuur. Zij moeten 
ook zoo diep liggen, dat zware vrachtwagens, die over de be-
strating rijden, van geen schadelijken invloed kunnen zijn. 

5°. De zamenvoeging der pijpen onderling vereischt de grootste 
zorg. De rand of het uitstekende ronde gedeelte aan het einde 
der pijpen, daf in eene volgende pijp wordt ingelaten, moet de 



106 

holte dier pijp goed vullen, en door middel van 5 of 4 ijzeren 
bouten, gaande door daartoe ingerigte opstaande ooren , sterk 
aangedreven worden , tegen een ring van geteerd vlas, welke 
tusschen de twee pijpen wordt gelegd. Het zoude goed zijn de 
tusschenruimte met lood vul te gieten , en dit lood , nadat het 
koud geworden is , zou door een geschikt werktuig of hamer 
moeten aangedreven worden. Om de oxijdatie voor te komen, 
moet dit gedeelte worden overdekt met eene goede laag cement, 
bestaande uit i oneen blom van zwavel, 2 oneen sal-ammoniak, 
vooraf goed lijn gewreven en vermengd, en O pond lijn gestoten 
vijlzcl van gegoten ijzer. 

Wanneer men van dit cement wil gebruik maken, moet men de 
verschillende genoemde bestanddeelen met genoegzaam water te 
/.amen mengen, om het cement met de spatel te kunnen verwerken. 

Door al deze voorzorgen goed na te komen, zal men de nadeelen 
vermijden, waarover te regt wordt geklaagd. Men moet daarbij niet 
vergeten, dat soortgelijke zorgen ook moeten aangewend worden 
bij het leggen der kleine pijpen voor de vertakkingen der hoofd-
leidingen, alsmede voor de pijpen die het gas naar de huizen voeren. 

Op deze wijze zal noch hel publiek, noch de boomen aan den scha-
delijken invloed van het gekooide waterstofgas zijn blootgesteld. 

Hierna leest de Voorzitter eenen brief van den heer J O S E H I 
VAN K E R C K O I I I L E te Hommel, vroeger buitengewoon opzigter bij 
den waterstaat in de provincie Gelderland, waarbij aan het In-
stituut wordt te kennen gegeven, dat hij octrooi heeft gevraagd 
op de uitvinding van dubbele gasbuizen, waarvan de tusschen-
ruimte met water gevuld en ververscht kan worden, als een 
zeker redmiddel tegen de ontsnapping van het gas, en het daar-
door ontstaan van het kwijnen en sterven van boomen en planten, 
die in de nabijheid staan 
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Er hebben vervolgens eenige discussien plaats, waaraan de 
heeren S C H K F F E B , L A N S , F . W . CONUAD en DIXON deel nemen. 

De heer L A N S oppert het gevoelen, of het niet beter ware 
de gasbuizen met stoom, dan wel met de gewone hydraulische 
pers te beproeven, daar op deze wijze de hooge temperatuur eene 
vrij belangrijke uitzetting van het metaal zou veroorzaken, en 
daardoor zelfs de geringste gebreken te voorschijn komen. Er 
kunnen ondigtheden in het gietsel beslaan, die, hoewel aanvan-
kelijk geene merkbare gasontsnappingen gedogende, door oxydatie 
vergrooten en belangrijk worden; deze geheime gebreken zoude 
men door stoomdrukking het best ontdekken. Het zoude echter 
voor den waarnemer niet zonder gevaar zijn , gedurende de 
proef, de pijp van nabij te beschouwen; veiliger zoude het wezen, 
dezelve met eenige drooge stof, bijvoorbeeld krijt of kalk, te dek-
ken, alzoo de sporen der onbeduidendste stoomlekking daardoor 
lang genoeg zigtbaar zouden blijven, om over de deugdelijkheid 
der pijp te kunnen oordeelen. 

De heer F. W. C O N R A D geeft het denkbeeld aan, om de 
gasbuizen met de noodige voorzorgen, boven den grond te leggen. 

De heer DIXON SEN1'. merkt op, dat zoowel in Engeland als in 
Parijs, toen de eerste gasbuizen onder de leiding van den 
heer M A N R Y werden gelegd , vele boomen zijn gestorven , doch 
dat tegenwoordig, nu men met meerdere voorzorgen te werk 
gaat, dit verschijnsel niet meer wordt waargenomen. Spreker 
is van oordeel, dat wanneer bij de aanwending van de hy-
draulische pers blijkt, dat eenige beproefde gaspijp zooge-
naamd zweet, en dus vochtigheid heeft doorgelaten, men 
zoodanige pijp altijd moet afkeuren , want met er tijd wordt die 
buis ongetwijfeld lek. De poriën worden door de vochtigheid 
aangedaan , zij openen zich meer en meer, en laten eindelijk 
het gas door. 
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De heer VAN MEÜHS verhaalt, dat in de labrijk van Seraitig 
nabij Luik, de meeste zorg bij het gieten der gasbuizen werd 
in acht genomen. Men nam daartoe van de beste ijzersoorten. 

De beproeving had onder eene zware drukking plaats, en men 
had ook het gunstige resultaat erlangd, dat in l jaren geen lek 
was ontdekt. Ook voor de windgeleibuizen der hooge en andere 
smeltovens, had men dezelfde zorgen aangewend en dezelfde 
uitkomst verkregen , en evenmin wind als gas verloren. Som-
mige buizen waren van moffen, andere van kragen voor-
zien , om vergelijkende proeven te kunnen nemen. Men heeft 
bevonden, dat de moffen meerder gemak bij het leggen aanbieden, 
doch dat zij ondigter dan de kragen zijn. De kragen door drie 
of meerdere bouten aan elkander verbonden , geven zeer digt 
werk , men kan het leggen ook beter surveilleren , en er beter 
bijkomen om de verbindingen met mastic, beslaande uit lood 
tusschen hennep en menie gelegd, goed sluitende aan te schroeven. 

De heer DIXON S E N p . zegt, dat de kragen in Engeland ook 
in gebruik zijn, en daar onder anderen door C L E G G zijn beproefd. 
Men heeft evenwel bevonden , dat de bouten oxideren , en is 
daarom van die werkwijze afgegaan. In Frankrijk is zij nog in 
gebruik. De kragen zijn door drie bouten verbonden. Hetgeen 
spreker verhaalt is de vrucht van eigen ondervinding, van het-
geen hij zelf heeft gezien. 

De heer L A N S is van gevoelen , dat de aanmerkelijkste en 
menigvuldigste gasontsnappingen zonder twijfel uit onvolledige 
aansluiting der pijpen voorkomen. 

Men moet trachten een middel te.vinden, dat voldoende, en 
tevens zeer eeuvoudig is , opdat men zoo weinig mogelijk afhan-
kelijk zij van de zorg of de bedrevenheid der arbeiders. 

Al is het werk naar de gebruikelijke methode goed verrigt, 
dan zullen deze gebreken toch kunnen , ja moeten ontstaan. De 
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verkorting, welke de pijpen door de koude ondergaan, kan vooi 

elk derzelve slechts hoogst onbeduidend wezen. 
Maar de weerstand die door de verschillende verbindings 

(aansluitings) punten geboden wordt, kan onmogelijk dezelfde 
zijn , en de som der verkortingen van eene geheele reeks van 
pijpen, kan derhalve op een enkel zwak verbindingspunt, haar 
effect uitoefenen. 

Men schijnt dus behoefte te hebben aan een veerkrachtig ver-

bindingsmiddel. 

Dit wordt ons welligt aangeboden in de gemetalloiseerde veer-

krachtige gom. 
Om deze tot aaneenvoeging der pijpen Ie doen dienen, zoude 

het doelmatig voorkomen , de moffen kegelvormig, en de in te 
schuiven pijpeinden in dezelve passend te maken, zonder kraag. 

Een gelijkvormig stuk Caoutchouc , van bekwame dikte tus-

schen deze twee kegeloppervlakten gelegd , en door dezelve ge-

drukt wordende, zoude eene voortdurende digiheid kunnen 

onderhouden 
De heer VAN M E Ü R S kan niet toestemmen , dat de k r^on te 

veel moeite bij het leggen der pijpen zouden aanbieden. Ook de 
arbeiders kunnen voldoende worden gesurveilleerd; in elke stad 
heeft men immers architecten en andere beambten, die ook daar-
aan gaarne hunne zorgen zullen aanwenden. 

De heer D I X O N deelt in het gevoelen , dat men de arbeiders 
moet aanwakkeren. Zoo heeft men in Engeland het gebruik van 
eene uitgevondene inrigting, om zonder behulp van een stoker, 
steenkolen op de vuren der stoomketels te werpen, niet in aan-
wending willen brengen , onidat hierdoor de luiheid en zorge-
loosheid van den stoker werden bevorderd. 

Eveneens zoude het gt )legen zijn met de arbeiders bij het leggen 
van gaspijpen , want zoo men hen tot de gedachte bragt dat hun 
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oordeel en hunne grootste zorgen niet vereischt wierden om dit 
belangrijke werk te volbrengen , dan zouden ook zij , lui en 
zorgeloos worden. 

Hierna wordt door den Voorzitter aan de vergadering voor-
gesteld, om aan den Raad van Bestuur op te dragen het benoemen 
eener Commissie tot het uitbrengen van een eindrapport omtrent 
de gedane vraag betrekkelijk de gas-ontsnappingen. 

De heer S T O R M B U Y S I N G merkt op , dat leden , hier aanwezig, 
in Amsterdam woonachtig zijn , en sommige daadzaken in het 
rapport van den heer E G E L E R vermeld , in loco zouden kunnen 
onderzoeken. 

De heer Dixox SEN1*. zegt, dat te Amsterdam bij het leggen 
der pijpen te weinig zorg is gebruikt. 

De heer G R E V E oordeelt, dat het met zorg leggen der gas-
pijpen van het grootste belang is. Eene volkomene sluiting der 
moffen moet bevorderd worden. Het leggen der pijpen boven den 
grond , zou daartoe aan te prijzen zijn; dan dit levert bezwaren 
op voor de doorstrooming van het gas bij vorst of sterke koude. 
De nadoelen welke het ontsnappen van het gas veroorzaakt, zijn 
te overwinnen door do buizen bij voorbeeld iu houten kokers of 
steenen polduikers te leggen, van genoegzame wijdte, aan welke 
gemeenschap met de buitenlucht zoude gegeven kunnen worden. 

De heer F . W . C O M U D heeft de aanmerking hooren maken, dat 
de vorst van schadelijken invloed zou kunnen zijn. Dit is niet ge-
heel tegen te spreken. Welligt kan de kunst middelen aan de 
hand geven, om ook hiertegen voorzorgen aan te wenden. 

De heer R O M E I N draagt ongeveer het navolgende voor: 
«Als eene bijdrage omtrent hel onderzoek der in discussie 

zijnde kwestie, wegens den al of niet schadelijken invloed van het 
steenkolen-gas op den groei der hoornen , kan ik de vergadering 
mededeelen 
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Dat in Leeuwarden, de plaats mijner woning en mijner ambts-
betrekking als architect, in den jare 1845, de straatverlichting met 
gas van steenkolen is ingevoerd. 

Vóór die invoering was geen voorbeeld bekend, dat schoone 
krachtige boomen langzaam begonnen te kwijnen, en binnen een 
jaar na de ontdekking daarvan, reeds geheel gestorven waren, 
hetgeen met twee jaren na de invoering der gasverlichting, met 
verscheidene boomen het geval werd. 

Dit ongewone geval trok al spoedig de aandacht van velen tot 
zich; zonder dat men vermoedde, dat zulks aan het uit de 
pijpen ontsnapte gas moest toegeschreven worden. 

Bij de rooijing van de gestorvene boomen, ontwikkelde zich 
uit den opgegraven grond eene sterke reuk van gas, waaruit 
men afleidde, dat er een lek in de pijp moest wezen, hetwelk 
bij gedaan onderzoek ook bleek het geval te zijn. 

Op alle plaatsen waar in de laatste twee jaren boomen ge-
storven zijn, lagen gaspijpen op een afstand van 1 el, hoogstens 
\ § el van de boomstammen verwijderd; bij ieder gestorven 
boom werd altijd een lek bij de zamenvoegingen der pijpen 
gevonden. 

Op grachten, waar de pijpen langs de stoepen der gebouwen, 
en niet kort bij, of ten minsten op 5 of 4 ellen afstand van de 
boomen gelegd zijn, alsmede op plaatsen waar de pijpen, op 1 el 
afstand van de boomstammen liggende, na gedaan onderzoek 
zuiver sluitende zijn bevonden, is mij niet bekend dat boomen 
gestorven, noch ook dat ze kwijnende zijn. 

Uit deze opmerkingen neem ik voor zeker aan, dat het steen-
kolen gas, bij belangrijken aanvoer in den grond waar boomen 
staan, schadelijk, ja zelfs doodelijk daarop werkt. 

In hoeverre nu de bewering van sommigen, dat de poreus-
heid van het ijzer, als eenige of medeoorzaak voor den aanvoer 
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van gas uit de pijpen in den grond te beschouwen is, laat ik in het 
midden; ik geloof evenwel dat dit wat te ver gezocht wordt. 

Het komt mij voor, dal de oorzaak van het kwaad, zoo niet ge-
heel, dan toch grootendeels gelegen is in de niet naauwkeurige 
sluiting van de verbindingen der pijpen, voortvloeiende uit het 
ongelukkig stelsel, om bij aanneming te laten werken; een stel-
sel, dat, niet alleen schadelijk op den moreclen toestand werkt 
van hem, die iets bij aanneming moet doen; maar ook allernadceligst 
voor de volmaking van kunstwerken, en verspreiding van nieuwe 
uitvindingen, kan beschouwd worden. 

Het zal toch, blijkens het zoo even voorgelezen rapport van den 
heer VAN MAURIK, en hetgeen ik te Leeuwarden waargenomen 
heb, wel geloof verdienen, althans meer dan waarschijnlijk zijn, 
dat de werkman, uit zucht tot groote verdiensten, bij het leggen 
van gaspijpen te groote spoed heeft gemaakt, en dat, aangezien die 
werkzaamheden, eenig en alleen in het verbinden van de pijpen 
bestonden, doordien grooten spoed, en door het moeijelijke der be-
werking, wel eens onnaauwkeurig heeft gewerkt. Het zal dan ook 
niet vreemd schijnen, wanneer ik de kwaal eenig en alleen aan deze 

oorzaak toeschrijf. 
In deze vergadering zijn reeds eenige middelen tegen het onder-

vonden kwaad opgegeven. 

Indien ik van een derzelvc moest gebruik maken, zou ik de voor-

keur geven aan de kokers. 
Het zij mij vergund de vergadering mede te dcelen, de middelen 

die ik beproeven zal in de plaats mijner woning, wanneer aldaar 
nog pijpen langs plaatsen waar hoornen shnxn, gelegd worden. 

1°. De hoofdpijpen zoo ver mogelijk van de boomstammen te 

leggen. 
2°. Alle pijpen niet dieper te leggen, dan tot voorkoming van het 

bevriezen van het water, dat daar somtijds inkomt, noodig is. 

t l 3 

3°, Alle pijpen langs grachten, waar hoornen zijn, of langs 
plantsoenen, in gebakken buizen te leggen, waarvan de 
binnenwerksche middellijn ongeveer 10 duimen grooter is, 
dan de buitenwerksche middellijn der pijpen. 

4°. Genoemde buizen op zekere afstanden met kokers te voor-
zien , ten einde aan de buitenlucht eene vrije circulatie te 
geven in de ruimte tusschen de pijpen en de buizen — 
deze kokers kunnen langs de grachten in eene horizontale 
rigting tot door de kaai- of walmuren, en bij uitgebreide 
terreinen waar geen water in de nabijheid is, in verticale 
rigting gesteld, en tot wering van vuilnis met eene rooster 
voorzien worden. 

Door deze inrigting die, alleen aangewend wordende voor pijpen 
welke langs of kort in de nabijheid van hoornen moeten komen, 
niet zeer kostbaar, en ten allen tijde, en onder alle omstandigheden 
of rigtingen of verbindingen der pijpen uitvoerbaar is, zal het 
ontsnapte gas niet in den grond, maar door de kokers in de lucht 
komen. Behalve dat voordeel zal deze inrigting ook nog als middel 
van waarschuwing voor den fabriekant kunnen dienen, en hem 
zoo doende in de gelegenheid stellen , zijne schade eerder te 
ontdekken, dan zulks bij de tegenwoordige inrigting te doen is. 

De heer STORM BÜYSTNG zegt, dat hij in Overijssel, onder 
anderen in den weg tusschen Zwolle en Meppel, eene menigte aar-
den buizen tot afvoer van het water heeft gelegd, en dat deze buizen 
destijds nagenoeg f 1.— per strekkende el kostten. Men heeft 
reeds berekend, dat eene aanstrijking niet vloeibare asphalt, die 
slechts f 0.50 per strekkende el zoude kosten, te duur is; met 
hoeveel meer rede is zulks dus niet van de aarden buizen te 
beweren ? 

De heer R O M E I N antwoordt hierop, dat de aarden buizen thans veel 
beter koop zijn, en op f 0 .50 per strekkende el kunnen berekend 
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worden. Ook is zijn denkbeeld om slechts die plaatsen daarmede te 
voorzien, waar gasontsnappingen schadelijk voor de vegetatie kun-
nen zijn. 

De heer P . S C H M I T Z oordeelt, dat wanneer de verbindingen der 
gasbuizen goed verzorgd zijn, er verder niets noodig is om de gas-
ontsnappingen voor te komen. 

De lieer R O M E I N vermeent, dat het soldeer, waarmede de buizen 
verbonden worden, altijd min of meer zal loslaten. 

De heer S C H M I T Z gelooft, dat het leggen der pijpen boven den 
grond, in vele opzigten raadzaam is, doch vreest alsdan ook voor 
de uitwerking van de vorst. 

De heer B A A R T DE LA F A I L L E voegt er bij, dat de buizen boven 
den grond, te zeer aan kwaadwilligen zonden zijn prijs gegeven. 

Er hebben hierna eenigc discussien plaats, waaraan de heeren 
MUNNICH en SCHMITZ deel nemen. 

De heer S C H M I T Z merkt nog op, dat de beproeving van gaspijpen 
met stoom beter dan met koud water de defecten doet kennen; hij 
heeft proeven bijgewoond, waarbij de buizen met de hydraulische 
pers beproefd, werden digt bevonden, doch onder stoomdrukking 
kwamen de poriën van diezelfde buizen open, en lieten vocht door. 
Bij herhaling der proef met de hydraulische pers waren die buizen 
evenwel wederom digt. Zorg en oplettendheid bij het zamenvoegen 
der buizen, kan niet genoeg worden aanbevolen. Bij het leggen der 
glazen buizen te Maastricht maakt men voor de verbinding gebruik 
van fijn gemalen pijpaarde met engelseh zand doormengd, eenig 
hennip of vlas wordt in het mengsel gedaan, en het geheel zon-
der bijzondere zorg gelegd. Ook in zeer drooge gronden zijn de 
pijpen op die wijze gelegd. Uit hetgeen in de vergadering van 
het Instituut van 12 September jl. omtrent de glazen buizen is ver-
meld geworden, heeft een Limburgsch dagblad aanleiding gevonden 
tot het aanprijzen dier glazen buizen. 
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De heer S T O R M B Ü I J S I N G merkt op , dat sommige dagbladen 
onnaauwkeurige berigten omtrent het verhandelde in de Verga-
deringen van het Instituut hebben gegeven, en dit ook ten opzigte 
der glazen buizen het geval schijnt te zijn. 

De Voorzitter herhaalt hierna het gedane voorstel tot het be-
noemen eener Commissie, en wordt hetzelve alsnu bij acclamatie 
aangenomen , en aan de gaskwestie is daarmede voor heden een 
einde gebragt. 

De Voorzitter deelt vervolgens aan de Vergadering mede, dat 
van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te Amsterdam, 
zijn ontvangen de prijsvragen , uitgeschreven in den jare 1848. 

Als eerste en buitengewone Prijsvraag stelt de Maatschappij 
voor: Kenen Sehonwburg voor eene groote Stad, geschikt zoowel 
tot vertooning van treur- en blijspelen , als van zangspelen en 
balletten; en als tweede prijsvraag Eene Barrière voor eene groote 
Stad, bestaande uit twee gebouwen met een ijzeren hek vereenigd; 
en als derde prijsvraag De gevel van een Winkelhuis. De bijzon-
dere voorwaarden waarnaar deze prijsuitschrijving geschiedt, zijn 
vermeld in een prospectus, hetwelk in de boekerij van het 
Instituut, ter dispositie van de Leden zal worden gedeponeerd. 

Na deze lezing wordt door den Voorzitter aan de Vergadering-
aangeboden een rapport over het ontwerp van een kanaal ter ver-
eeniging van de rivieren de Donau en de Theiss van Pesth naar 
Szegedin in Hongarijen, in 1817 opgemaakt door de Ingenieurs 
van den Waterstaat H. F . F I JNJE , M. II. CONRAD en F . W. 
CONRAD. 

Nadat de eerstgenoemde Ingenieur bet lokaal zoo veel noodig 
had opgenomen, is dit rapport oorspronkelijk in het fransch opge-
steld. De vertaling die thans aan het Instituut wordt aangeboden, 
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is in hot Hollandsch overgebragt door de zorgen van den Ingenieur 

J. G . W . F I J N J E (de zoon van den eerstonderteekenaar), die tevens 

alle de teekeningen op eene verkleinde schaal heeft overgebragt. C/ fy 

Dit rapport te uitgebreid zijnde om in de vergadering te worden 
voorgelezen, zal bij den Raad van Bestuur worden ter tafel gc-
bragt, om daaraan het bij het reglement voorgeschreven gevolg 
te geven. 

Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat van den heer K. E N T -
HOVEN Lz. te 's Gravenhage is ontvangen, eene gelitographieerde 
teekening en bijhoorende beschrijving van zijne geoctroijeerde 
weegkraan. 

(Zie Bijlage N°. XV.) 

De Voorzitter leest de beschrijving, en de teekening wordt aan 
de leden ter inzage aangeboden. 

Eindelijk wordt door den Voorzitter kennis gegeven, dat drie 
personen zich tot het erlangen van het lidmaatschap hebben aan-
gemeld, een als lid der eerste klasse, een als geassocieerd lid, 
en een als buitengewoon lid. 

Hierna wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd, in de vergadering van 14 
November 1848. 

President. 

i f . ^é. 
Secretaris. 

I i 7 

BIJLAGEN, 
B E I I O O H E N D E B I J D E N O T U L E N D E R 

V E R G A D E R I N G , 
v a u l O O c t o b e i * t s t s . 
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K1JLAGE X". XI 

VUAC.KN OMTHKXT 1>K LÏTMOOUAIMUK 

1 Waaraan kan men de goede hoedanigheden kennen der litho-
graphische steenen, geschikt voor ieder afzonderlijk goiloollck in de 
lithographie voorkomende, zooals gravure, teekenen, schrijven of 
overdrukken op steen; en van welk land verdienen zij de voorkeur* 

-2. Welk voordeel heeft de lithographie hoven het op koper 
drukken, zoowel voor kunstzaken als voor den handel? 

7>. Waarom bestaat er eenc symphatie voor het koper en een 
vooroordeel tegen den steen ? 

1. Waaraan is het te wijten , dat in Nederland weinige goede 
kunstenaars in de lithographische behandeling in het algemeen 
worden gevonden , en in Frankrijk , Belgie , of Duitsehland en 
zelfs Rnslund zulke uitmuntende? 

fi. Zoude er een middel kunnen worden uitgevonden om het 
rekken van het papier bij het drukken en het nog meerder 
krimpen van hetzelve bij het droogen, te voorkomen (het papier 
moet vochtig worden gemaakt, om te kunnen drukken), waar-
door alsdan het hatelijke uit den weg zoude worden geruimd, 
van steeds gedrukte zaken te ontmoeten die van schaal of maat 
afwijken? De kracht of persing van eene lithographische pers , 
wordt thans vertikaal aangcbragt, en de steenen doorwrijving erdoor 
gehaald. Zoo men het rekken en het daaropvolgend krimpen niet 
kan vermijden , zoude er ten minste niet een middel kunnen 
uilgevonden worden, om zulks op eene gelijkmatige of gelijkvor-
mige wijze te doen plaats hebben? 

y 
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i't. Men vraagt een chemisch middel uin te kunnen cahpicemt 
op vegetaal papier, om hetzelve zonder nadeel van den steen en 
door eene drooge persing op denzelven over te brengen ; dat 
middel moet zijn donker van kleur , en eenmaal op den steen 
zich bevindende , niet gemakkelijk door den bewerker kunnen 
worden uitgeveegd, hetgeen veel tijd zoude uithalen, en eene meer 
zekere navolging zoude ie weeg brengen'' 

I 
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KIJLAGË N°. XII 

L>K .MIDDELEN AAN TE GEVEN , WELKE KUNNEN WOUDEN AANGEWEND, 
OM DEN WAGENTREIN VAN EEN EN SPOORWEG OVER EENE BELANG-

RIJKE RIVIER TE BRENGEN, OP EENE PLAATS WAAR HET 
NIET MOGELIJK I S , EENE DRUG TE ROUWEN, OF EEN 

T I N N E L TE MAKEN. 

Men heelt zich hij voorbeeld voorgesteld om een trein van 
geladcue goederenwagens , zonder overlading, over eene breede 
rivier te brengen. 

Om dit doel te bereiken, is onder anderen voorgeslagen , den 
trein op vaartuigen over te brengen. Om dezen op de vaartuigen 
te laden , bestaan er verschillende meeningen. Uit hoofde van 
den dagelijks veranderenden stand van het water en de schom-
melende beweging van het vaartuig , wordt door vele eene lood-
regte of vertikale opheffing en nederlating voor de beste gehouden, 
anderen echter hebben een ander middel bedacht, door bij voor-
beeld 5 geladcue wagens langs een hellend vlak op een daartoe 
ingerigt vaartuig af te laten , en gelijktijdig 5 andere wagens 
van een ander vaartuig tot de hoogte van den spoorweg op te 
trekken. 

Hiertoe heeft men voorgeslagen , in iederen oever der rivier 
eene kom A B C D te graven, waarin eene kleine zijhaven E 
uitkomt, breed genoeg voor twee vaartuigen , waarin het hellende 
vlak V met de uoodige sporen eindigt, en de middelen tot het 
vastleggen der vaartuigei zijn aangebragt. 
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Om de sporen die op het vaartuig zijn , met die van het hellende 
vlak te doen overeenkomen , dient een rolwagen a en b met 
wielen van ongelijke middellijnen , waarop de sporen doorloopen. 

Aan ieder oever der rivier is een stoomwerktuig, met de 
noodige trommelraderen , tot het aflaten en ophalen der wagens 
of wel eene krachtige locomotief die dat werk verrigtcn kan. 
Om een voorbeeld te geven , stelt men zich voor dat er dage-
lijks minstens 250 wagens, ieder van 4500 Ned. pond , over-
gebragt moeten worden , waarvoor bij 10 werkuren daags voor 
iedere 5 wagens op te trekken en 5 wagens af te laten , met 
aanleggen 12 minuten tijd gegeven wordt. 

Het overslepen der met den trein beladene vaartuigen van 
den eenen naar den anderen oever , kan vervolgens door stoom-
booten geschieden. 

Men moet in het oog houden dat er in de rivier een ver-
schil van waterstand van minstens 8 Ned. el bestaat , en dat 
men hierop even als op de schommelende beweging der vaar-
tuigen bij storm , acht behoort te slaan. 

Voor deze laatste omstandigheden , is welligt eene loodregte 
opheffing voordeeliger , doch langs een hellend vlak zal men 
daarentegen veel grootere lasten , in een korter tijd kunnen be-
wegen , wanneer de bestaande zwarigheden onschadelijk gemaakt 
kunnen worden. 

Men wenschte dat deze middelen overwogen , of dat er andere 

betere middelen ontworpen wierden , om het beoogde doel te 

kunnen bereiken. 

BIJLAGE , N°. XIII 

t)VKU HKT BOREN VAN EENEN ARTESISCHEN PUT TE AMSTERDAM 

De in Amsterdam bestaande behoefte aan eene rijkelijke hoe-
veelheid versch en drinkbaar water is zonder twijfel de oorzaak, 
die de menigvuldige projekten , om hetzelve aan de stad toe te 
voeren, in het leven heeft geroepen. 

De meesten derzelven hebben ten doel, om, op het voorbeeld 
van oudere en nieuwere tijden , waterleidingen aan te leggen , 
opdat het water , van af de plaats , waar de natuur hetzelve in 
ruime mate aanbiedt, naar daaraan armere streken gebragt worde. 

Groote kostbaarheid, onvoldoendheid, angstvallige zorg, ge-
brek aan vertrouwen , dikwerf ook kleingeestige tegenwerking 
hebben zeker tot hiertoe eene zaak teruggehouden , die , alleen 
om het doel derzelve, reeds de ombekrompenste medewerking 
verdiende. 

Behalve eene kostbare waterleiding, en de onvolkomene mid-
delen , waarmede tegenwoordig een reeds half bedorven water 
moet worden aangevoerd , bestaan er geene andere middelen om 
Amsterdam van versch water te voorzien , dan eene gelukkig 
doorgevoerde artesische putboring. 

Eene stad van ruim 200,000 zielen zonder versch water , 
verdient intusschen zeker in meer dan één opzigt de aandacht 
dergenen , die , wanneer ook niet de middelen , dan toch de kracht 
en den moed bezitten, om in zoodanige behoefte te helpen voorzien 

Toevallige omstandigheden hebben mij aanleiding gegeven, dit 
onderwerp nader na te gaan , en mij zeiven in de eerste plaats 
af te vragen , of er redelijker wijze eene kans bestaat, dat er 
onder ons land wateraderen liggen ingesloten, geschikt om ons 
langs den artesischen weg van water fe voorzien. 
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Urn daaromtrent tot eenigc zekerheid te geraken , zat onder-
zocht moeten worden , of die aardlagen, welke gewoonlijk de 
wateraderen in zich opsluiten , hier verwacht kunnen worden en 
in de omliggende landen te herkennen zijn. 

Beschouwt men ons land als een bassin , ingesloten door de 
hoogten van Wales, die der Ardennen , van den Ilartz , enz. , 
dan mag men verwachten : 

dat de secondaire en tertiaire formatien zich als opgeheven 
tegen die hoogten aan zullen vertoonen ; 

dat , hoewel deze aldaar als opgehevene lagen onder sterke 
hellingen mogen voorkomen, zij zich als meer of min horizontale 
lagen in golvende rigting onder ons land zullen uitstrekken , op 
eene tot nog toe onbekende diepte; zoo ze niet hij de vorming 
der Noord-zee door den Oeeaan zijn vernietigd geworden. 

Tot heden toe is voor beide gevallen geen afdoend bewijs, voor 
of tegen , voorhanden. 

Ten westen en ten zuiden van ons land is die laag , waarin 
de wateraderen gewoonlijk zijn ingesloten , de kalklaag, duide-
lijk zigtbaar. Alleen ten oosten is deszelfs aanwezigheid minder 
duidelijk uitgesproken , en buitendien nog door de uitstekende 
ruggen der zoogenaamde ,1 ura-vorming afgesneden. ÜÖ Ö Ö O 

Voor en aleer dus hierop eenigc onderneming gegrond worde, 
zoude het van aanbelang zijn, door eene proefboring in Overijssel, 
zich van het aanwezig zijn eener kalklaag te overtuigen. 

Wordt dit minder wenschelijk geacht , dan blijft eene tweede 
mogelijkheid over. 

Der zake kundige personen achten het mogelijk, ja zelfs waar-
schijnlijk, dat in het zoogenaamde diluviale terrein wateraderen 
voorhanden kunnen zijn, die, van rivieren afkomstig, tusschen 
twee ondoordringbare kleilagen ingesloten, springende water-
stralen zullen voortbrengen, zoodra zij aangeboord worden. 

1 2 5 

Eenige zwakke bewijzen, of liever geruchten, voor die meening 
pleitende, moeten daarvoor bekend zijn. Onder anderen moet 
aan den Helder eene put aanwezig zijn, waarvan het opstij-
gende water zich tot boven den beganen grond verheft, en 
waarvan men vertelt, dat het niveau mei den stand van de 
rivier den IJssel zoude veranderen. 

De daadzaak, het bestaan van den put, valt niet te betwijfelen ; 
in hoeverre intusschen hef veranderen van deszelfs waterspiegel 
eene waarheid is, is mij onbekend, en zeker in meer dan één 
opzigt een nader onderzoek overwaardig. 

Ik neem de vrijheid voor te stellen, om van wege het Instituut 
van Ingenieurs, deszelfs leden uit te noodigen tot een onderzoek, 
alle verschijnselen van dien aard betreffende, ter plaatse waar 
de respective leden woonachtig zijn en in de gelegenheid mogten 
zijn berigten daaromtrent in te winnen. 

Hoe gunstig intusschen die inlichtingen ook mogen uitvallen, 
zal men het wel als zeker mogen aannemen, dat, om Amsterdam 
van versch en drinkbaar water in ruime mate te voorzien, er 
diep, ja zeer diep zal moeten geboord worden. 

Bij diepe boringen, in gronden, die niet vast genoeg zijn, 
om eene daarin gemaakte opening te onderhouden, zal men mij 
dadelijk de zwarigheid doen gevoelen , dat de boring zeer wijd 
zal moeten worden ondernomen, om door het successivelijk in 
elkander steken der pijpen, zoodanige wijdte op groote diepte 
over te houden, dat eene boring mogelijk zal blijven; en , 

dat de kosten der daartoe benoodigde pijpen zoo groot zullen 
zijn, dat eene boring op groote diepte linantieel onmogelijk 
wordt. 

Ik vermeen intusschen het middel gevonden te hebben , om 
de eerste en ten gevolge daarvan , ook de tweede zwarigheid 
gemakkelijk te overwinnen, en wel door een middel, dat zich 
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in den exeeptionelen toestand onzer gronden , door deszeffs een-
voudigheid moet aanbevelen. 

iMogten de in te winnen berigten het welgelukken eener ar-
tesische putboring buiten redelijken twijfel stellen , en eene on-
derneming daartoe gevestigd kunnen worden, dan blijf ik gaarne 
bereid om in eene latere vergadering die methode mede te deelen, 
en aan de beoordeeling der leden te onderwerpen. 

K WENC.REBACH 

Ovtober iSiS. 

I i l 

Bil LAGE N'\ \ l \ 

OVEK EENE NIEUWE AANWENDING DEU GITTA—PEKCHA 

Sedert men de gutta-pcrcha heeft leereu kennen, wordt hei 
bezigen dezer gomsoort meer algemeen, en beijvert men zich deze 
zelfstandigheid op vele zaken toe te passen. 

Het veelvuldige onderzoek naar de eigenschappen er van, gaf den 
ondergeteekende aanleiding ook verscheidene proeven met deze 
gomsoort te bewerkstelligen, die hem geheel bevestigden inde 
overtuiging der belangrijkheid van de gutta-percha. 

Het gevolg van dit onderzoek was het denkbeeld, om dezelve 
dienstbaar te maken, tot verschillende einden in den scheepsbouw. 

Tot dusverre is de gutta-percha genoegzaam uitsluitend voor 
technisch gebruik in eenen vasten vorm gebezigd geworden. De 
ondergeteekende heeft zich echter voorgesteld de gutta-percha in 
vloeibaren staat toe te passen, daar toch chemische proeven hebben 
bewezen, dat zij alle derzelver eigenschappen behoudt. 

Het doel der proefnemingen is geweest, hout met eene laag 
opgeloste gom te bedekken, ondoordringbaar voor water, waarop 
de buitenlucht, noch omgevende vloeistoffen, bij verschillende 
temperaturen, zelfs minerale zuren, noch bijlendealcalien, eenigen 
invloed vermogen uit te oefenen , terwijl het vocht, waarin de 
gom is opgelost geworden, erkende bederfwerende eigenschappen 
bezit, en eindelijk kan de betrekkelijk geringe prijs van dit 
smeersel geen bezwaar in de aanwending opleveren. — Om deze 
gomsoort geschikt te maken voorwerpen te besmeren, en derhalve 
in eenen vloeibaren staat te verkrijgen, /i.jn aangewezen, de steen-
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koolteer-olie (oleum lithantracis,)of de gerectificeerde terpentijn-olie 
of ook wel de aether. — liet is onnoodig de gutta-percha door 
eene verlioogde temperatuur eerst tot een kneedbaar deeg te 
m a k e n ; — d e oplossing toch geschiedt, mits gezuiverd zijnde, 
spoedig tot verzadiging toe, onder eenen bepaalden warmtegraad. 

Dit is derhalve in de praktijk zeer uitvoerbaar; doch men moet 
vooral om de ligte ontbrandbaarheid der stoffen , groote voor-
zigtigheid in acht nemen. 

De gutta-percha wordt door vulcaniseren zoo vast, dat de tem-
peratuur gcenen belangrijken invloed meer op haar uitoefent, en 
daar zulks vooral in de toepassing, die de ondergeteekende zich 
heeft voorgesteld, van groot belang is, wordt de oplossing in de 
bovengenoemde oliën, gemengd met zwavel, nuttig geacht, om 
naderhand aan den damp van brandende zwavel te worden 
blootgesteld. 

Het mengsel bestaat dus uit Gutta percha, steenkoolteer-olie 
en zwavel, terwijl op die plaatsen in de schepen, waar schadelijke 
insecten zulks noodzakelijk doen zijn, operment of deuto sulphidum 
arseniei, dat smeltbaar is en goede verbindingen met zwavelbasis 
aangaat, in kleine hoeveelheid bij de compositie wordt gevoegd. 

Met deze oplossing zijn de volgende resultaten verkregen, die 
gunstig mogen genoemd worden : 

1°. Hoezeer dit smeersel niet in het hout indringt, is de 
aanhechting zoowel op droog als nat hout zeer belangrijk, terwijl 
de vastheid bij de opdrooging, die zeer spoedig geschiedt, niets 
te wenseheii overlaat. 

2°. De dampkring doet de compositie een weinig verkleuren , 
anders heeft zij, noch andere vloeistoffen, op dezelve eenigen invloed. 

5°. De steenkoolteer-olie is bederfwerend, en de gutta-percha 
oefent geenen invloed op het hout uit; —zi j sluit deze bouwstof 
slechts van de buitenlucht af. 
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iü . Door de zamenstelling kan de temperatuur geene schade aan 
het smeersel veroorzaken. 

5°. De bereiding zal niet ongunstig op de metalen werken; 
en eindelijk 

6°. Zal de bijvoeging van het vergif niet schadelijk zijn aan 
de gezondheid der equipage van een schip, want vroeger werd 
menigmaal operment in verwstoffen gebezigd, zonder merkbaren 
invloed, terwijl de behandeling van het hout van Z. M. Stoomschip 
Ilekla met kwiksublimaat ook geene nadeelige uitwerking op de 
gezondheid van het volk heeft uitgeoefend. 

De aangegevene oplossing zal zeker te verkiezen zijn, door de 
eenvoudige zamenstelling en de geringe kosten. Van belang is het de 
besmering 2 of 5 malen te herhalen.—De kosten per vierkanteNed. 
el, driemalen overdekt, bedragen ongeveerf 1,25, terwijl na verloop 
van tijd, de afgeschrapte gomlaag gedeeltelijk hare waarde behoudt. 

Op grond der goede uitkomsten vermeent de ondergeteekende 
dit mengsel te mogen aanbevelen en wel: 

1°. Ter bedekking van alle rakende oppervlakken der zamen-
stellende deelen van een schip, ten einde de mededeeling van 
kwade sappen tegen te gaan, en ook bijzonder die deelen, welke 
aan inwatering onderhevig zijn. 

2°. Ter vervanging van het vilt of mospapicr onder de koper-
huid der schepen , 

5°. Ter vervanging van het vilt tusschen de diagonale beplan-
king van raderkast-booten ; 

i° . In plaats van de zoogenaamde commotie op de koppen der 
bouten ; 

5°. De besmering van het besehietwerk der kruidkamers, om 
alle lekken en indringen van water te voorkomen; 

6°. Tusschen de houten dubbeling der waterdigte schotten in 
stoomschepen ; 
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7°. Voor de zuivere sluiting der kranen in het hoord van 
stoomschepen ; 

8". Om presenningen, regenkappen, en tenten enz. waterdigt 
te maken; 

9°. Ter besmering van kunst-vuurwerken, om ten eenemale 
den schadelijken invloed der vochtigheid van den dampkring af 
te weren; en 

eindelijk op verschillende voorwerpen aan boord der schepen, 
als voorbehoedmiddel tegen inwatering. 

De lioofd-lngenienr der Marine C . J G L A V I M A N S , medelid 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs , kon zich met het 
denkbeeld dezer nieuwe toepassing wel vereenigen , en door 
zijne bereidwillige medewerking werd onlangs een voorstel aan 
Zijne Excellentie den Minister van Marine en Koloniën ad interim 
gedaan, om proeven met de vloeibare gutta-percha op eenige 
oorlogschepen te nemen , ten gevolge waarvan de Directie dor 
Marine te Rotterdam, gemagtigd werd: 
a. Om bij het aanbrengen der dubbeling aan het stoomschip 

Curaeao aan beide zijden de helft der oppervlakte» met de 
vloeibare gutta-percha te doen bestrijken , in plaats van het 
gewone smeersel van teer en pik , en ook het dubbelpapier 
hij hel alzoo besmeerde gedeelte weg te laten ; 

/». Om bij het nieuw aan te bouwen stoomschip in het gedeelte 
der inhouten , enz. , eenige derzelve met het smeersel van 
vloeibare gutta-percha te doen voorzien; 
voorts om ook tot het waterdigt maken van presenningen en 

regenkappen , ten dezen aanzien eenige proeven hij het vak van 
uitrusting te doen nemen ; 

zullende de inspecteur der zee-artillerie almede eenige proeven 
bewerkstelligen. D 

^ oor een gedeelte is reeds aan dezen ministerieelen last vol-
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daan : de ondergeteekende behoudt zich voor om naderhand de 
uitkomsten dezer proeven aan het Koninklijk Instituut van In-
genieurs mede te deelen. 

Ii otter dam , 

25 September 1848. C. SCHEFFEK. 
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B I J L A G E N ° . X V . 

's GRAVENHAGE, den 7 October 1848. 

Wel Edel Gestrenge lieer! 

Ik heb de eer hiernevens aan het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs ten geschenke in te zenden, eene beschrijving met de 
daarbij behoorende teckening, van eene ten mijnen name geoe-
troijeerde ijzeren weegkraan. Ik neem tevens de vrijheid hierbij 
te voegen twee declaratiën, afgegeven eene door de Hollandsehe 
1,horen Spoorweg-Maatschappij en de andere door de Keurings 
Commissie van s Bijks Artillerie Directie te Delft; terwijl ik 
het niet ondoelmatig acht onder de aandacht van het Instituut 
te brengen, dat van deze kranen met weegtoestellen, vervaardigd 
in de fabrijk van de heeren L. J. ENTHOVEN & Coinp. te ' s l l age , 
bereids een zevental afgeleverd en nog vijf op dit oogenblik in 
bewerking zijn. 

Ik betuig met de meeste hoogachting te zijn, 

WclEdel Gestrenge Heer! 

van UWEd. Gestrenge de Dw. Dienaar, 
K . ENTHOVEN LZN. 

Aan 

den WclEdel Gestrengen Heer 
F . W . COÏSRAD, 

President van het Koninklijk 
instituut van Ingenieurs alhier. 

B E S C H R I J V I N G V A N D E G E O C T R O L J E E R D E W E E G K R A A N 
VAN K . E N T H O V E N LZN. 

Het doel dezer weegkraan is, om op eene gemakkelijke, een-
voudige en spoedige wijze, de lasten , van welken aard ook , in 
groote hoeveelheden , en in het bijzonder om groote stukken , 
welke door hun omvang en zwaarte de weging op de oud ge-
bruikelijke wijze bijna ondoenlijk maken , te wegen ; en wel 
gelijktijdig bi j de in- of ontlading der vrachtgoederen van schepen , 
wagens, enz.; sparende men daarbij de moeite en wint menden 
tijd, om die voorwerpen, welke aan weging onderworpen zijn, 
niet naar bijzondere weegschalen of soortgelijke inrigtingen te 
mot• ten overbrengen. 

Deze kranen kunnen aan rivier-oevers of wallen, havenhoofden 
en andere losplaatsen, aan markten, spoorwegstations, fabrijken 
en meer dergelijke ondernemingen, van de nuttigste toepassing zijn. 

INR1GTING DER WEEGKRAAN. 

De bijgaande teckening, waarnaar deze beschrijving gewijzigd 
is, stelt voor eene weegkraan, welke geheel uit ijzer is zamen-
gesteld, dezelve is geteekend op eene schaal van 4 duim voor de el. 

Het is de bedoeling niet om zich altijd aan deze afmetingen te 
houden, maar om dezelve grooter of kleiner te maken, naar 
den aard van het gebruik, welke ervan verlangd wordt; daar 
natuurlijk eene kraan, waarmede men 10,000 kilo moet kunnen 
wegen, grooter en sterker zal moeten zijn dan die, welke slechts 
4,000 kilo behoeft te dragen. 

Zoo ook houden wij ons niet aan den uiterlijke» vorm, of om 
het stuk juist geheel van ijzer te vervaardigen. Onze meening 
is , ook dit naar het gebruik, waartoe de kraan bestemd is, te 
kunnen regelen , en met overleg van deskundigen , naar om-
standigheden te bepalen. 



Om een gemakkelijk overzigt te hebben, onderscheiden wij de 

weegkraan in drie hoofddoelen te bestaan, als 

HET BEWEEGBARE DEEL OF DE KRAAN. 

K Eerslelijk het beweegbare deel A (lig. 1, 2 en 5), hetwelk 

de eigenlijke kraan uitmaakt, zoo als dezelve algemeen aangewend 

wordt tot het heffen van lasten , bevattende dit beweegbare deel 

al de noodige kettingen a , schijven b, ketting-trommel of windas c, 

tandraders d, met rondsels e, pallen met raden f, zwengels of 
slingers g, enz. 

Dit beweegbare deel is op de teekening kenbaar gemaakt door 

hetzelve met eene tint af te zetten. 

DE STANDAARD. 

2°. Het tweede hoofddeel B (fig. 1, 2, 3, 4 en 5) bevat den 
koning standaard, waarop het geheele toestel zich bewegen kan tot 
het draaijen van hetzelve; waartoe een windwerk h is aangebragt 
op een vloer of schijf i (fig. 1, 2 en 5), aan den koning standaard B 
zeiven verbonden, waarop de arbeiders tot de bediening van het 
geheele toestel zich plaatsen. 

Tussehen dezen standaard bevindt zich het steunpunt K (tig 5) 

voor den weeghoom 1 (tig. o, 1 , 2 en 5) van het weeg-toestel; als-

mede is boven den vloer i de standaard voorzien van een vooruit-
stekend gedeelte m (lig. 1, 2 en 5), hetwelk tot draagpunt van de 

kraan A dient bij het ligten van lasten. 

VERBINDING VAN HET BEWEEGBARE DEEL MET DEN STANDAARD. 

Het beweegbare deel A is alleen aan den standaard B verbonden, 
door van boven en van onder ter weerszijde twee evenwijdig water-
pas geplaatste ijzers n en o (fig. 1), welke die van boven ééne 
trekkende en die van onderen eene duwende kracht uitoefenen , en 

alzoo het beweegbare deel A in eenen evenwijdigen stand hij de be-
weging van den standaard B houden, hebbende deze ijzers eene 
inrigting van stalen plaatjes of mespannen, welke tot steunpunten 
dienen van de stalen mestappen, p, die op beiden de zijden buiten 
het beweegbare deel en den standaard uitsteken. 

HET VOETSTUK. 

5°. Het derde hoofddeel is het voetstuk C (fig. 1, 2 en 5), waarin 
de standaard B zich beweegt of draait, hebbende daartoe op den 
bodem q (fig. 2 en 5) een pot r , en van boven tot zijdelingsche 
steun van den standaard een toestel van rollen S (tig. 2, 3 en 4), 
om bij de draaijende beweging de wrijving zoo veel mogelijk te 
verminderen. 

Van boven om dit voetstuk is eene getande ring t , (fig. 1. 2 en 4) 
aangebragt, waarin het rondsel u , van het windwerk h , grijpt om 
alzoo den standaard met de kraan op eene doelmatige wijze te 
kunnen bewegen. 

HET WEEGTOESTEL. 

Het weegtoestel (fig. 1, 2, 5 en 5) bestaat uit eenen weeghoom 1, 

welke rust door middel van twee stalen mestappen V, op Tiet 

steunpunt K. 
De weegboom is voorzien van twee armen, waaraan de ééne 

tienmaal langer is dan de andere, en alzoo eene hefboomswerking 
geeft als 1 : 10. 

Aan den korten arm hangt loodregt een' beugel W (fig. 2 en 5) 
welke het beweegbare deel A bij X (fig. 2) omvat, hetwelk dient om 
door tegenwigt, dat aan den langen arm des weegbooms 1, aange-
bragt* wordt bij Y (fig. 1 en 2) evenwigt te maken met het geheele 
toestel van het beweegbare deel A en alle bijhoorende stroppen tot 
verbinding van lasten. 
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Ten einde gade te slaan dat de weegboom waterpas of zich in 
evenwigt bevindt, zijn twee wijzers Z (fig. 1 , 2 en 5) aangebragt, 
waarvan een aan den weegboom 1 en de andere aan den standaard I» 
verbonden zijn, welke dan juist tegen elkander gerigt moeten zijn. 

Om den weegboom , naar vcreischt wordt, op eeene zachte, 
doelmatige wijze te kunnen ligten is een' steunrol met hefarm a a 
(fig. 1, 2) aangebragt; dewelke verbonden en van eene tuimelende 
beweging voorzien is, aan den standaard 1».; gevende men deze 
steunrol om den weegboom in eveuwigt te doen geraken, éénen 
waterpassen, en bij het ligten of vastzetten van den weegboom een' 
loodregten stand. 

Verder is aan den weegboom ter plaatse van V een weegschaal 
bb (fig. 1. 2 en 5) aangebragt, ten einde daarop de stukken ge-
wigt ce te plaatsen tot het wegen van den last d d (fig. 1). 

WIJZE HOEDANIG DE KRAAN TE GEBRUIKEN.. 

Om een last bij het in- uil- of overladen te wegen, gaat men 
aldus te werk ; na alvorens onderzocht en juist bevonden te heb-
ben dat de weegboom met het beweegbare deel A, evenwigt maakt, 
ligt men de steunrol, en zet den weegboom vast, hetwelk ten 
uevolae heeft , dat het beweegbare deel op deszelfs draagpunt m — D ' O * 
komt te rusten; alsdan vereenigt men de kettinghaak ee (fig. 1) 
met den te heffen last, en ligt deze op de gewone wijze door middel 
van het windwerk r / , e, g, wanneer nu de last z o o hoog geheven is, 
dat dezelve geheel vrij aan de kraan hangt, zet men het windwerk 
door deszelfs pal en rad ƒ vast, brengt dan de steunrol a a naar he-
neden , zoodat de weegboom losraakt, en zet dan zooveel stuks 
gewigt op de weegschaal dat de geheele kraan A met aanhangen-
den last, d a a r m e d e evenwigt maakt; men vermenigvuldigt alsdan 
het gewigt met 10; — hetgeen de begeerde zwaarte van den last 
zal zijn; vervolgens brengt men de steunrol weder onder den 
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weegboom, waardoor de kraan A op haar draagpunt m komt te 
rus^u en vervolgt het bewegen van den last, naar vereischt wordt. 
l)e aangestipte linien n n (lig. 1) is een huisje of koepol, waardoor 
het toestel en in 't bijzonder dat gedeelte, hetwelk tot de weging is 
ingerigt, voor wind, regen enz. beveiligd blijft en alzoo het ge-
heele toestel niet alleen als weegkraan maar zelfs als waaggebouw 
kan aangewend worden. 

C0P1J. 

C E R T I F I C A A T . 

De oudergeteekende, Rijks-Ingenieur van den Waterstaat, en 
Ingenieur Directeur van de Hollandsehe IJzeren Spoorweg-Maat-
schappij , certificeert bij deze, dat de ijzeren weegkraan , welke 
door den heer K . ENTHOVEN tc 's Hage geleverd en gesteld is , 
aan het station van den spoorweg te 's Ilagc , allezins voldoet 
aan het tweeledige doel , van gemakkelijke op- en a/lading , en 
gelijktijdige weging ; dat dezelve allezins zuivere resultaten geeft, 
en tevens geschikt i s , om eene werkelijke bezuiniging voor de 
dienst daar te stellen. • 

's Gravenhaye , [)e Ingenieur-Directeur voornoemd, 
den 18 September 1846. (gel.) F . W . CONRAD. 

COP1J. 
^ ^ CERTIFICAAT. 

De oudergeteekende, kapitein bij de staf der artillerie, hoofd 
der Keurings-Commissien hij de Directie van Rijks Stapel-en 
Constructie-Magazijnen , verklaart bij deze , dat door de heeren 
L J ENTHOVEN en Cü., Fabriekanten te 's liage, ten behoeve 
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der genoemde magazijnen is geleverd en opgesteld twee ijzeren 
kranen , waarvan eene tot weegkraan is ingerigt, volgens het 
geoctroijeerd model van den heer K . E N T H O V E N L Z . 

Dat deze kranen in allen deele voldoen , goed en doelmatig 
zijn zamengesteld , en met dezelve gemakkelijk met geringe 
handenkracht, zware lasten kunnen worden in-en uitgeladen. 

Dat met de weegkraan a hascul groote en zware lasten zeer 
zuiver kunnen worden gewogen , en minder verschil bij de 
weging dan met gewone sehaalbalaneeu oplevert. 

Delft, 
tien 30 Augustus IS4b. 

(gef.) II.VHTZ. 

f r»9 

NOTULEN 
DER 

V E R G A D E R I N G 
v a n 1 ft n o v e m b e r 1 8 1 8 . 
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VKÏIGADERLNCÏ 

VAX II KT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAX INGENIEURS, 
('.EIIOfDEN IN HET LOKAAL DER AKADEMIE TE HELFT 

ÜI> DINGSDAf« DEN 1 4 NOVEMBER I S I S 

Teeenwoordifc: de beer F. W. Conrad, Voorzitter; G. Simons, tJ o 
Storm Buysing, van Limburg Stirum en L. van der Kun, leden 

van don Baad. 
De beeren H. A. Jansen, Baart de la Faille, Kempers, P 

Schmitz, Lebret, Reuvenkamp, Bleekrode, van den Bergh, J 
Muller, Munnich, Kipp, J. Dixon, L. J. Du Celliée Muller, 
J W. Bake, G. II de Vries Robbé, E. Wenckebach en John 
Dixon, leden der l e en 2'' klasse; en de beeren van der Lelij, 
11. Reijers, A M. G. Roest en W F A Beijerinck, buiten-
gewone leden. 

Üe notulen der vergadering van 10 October 1848 worden 
door den secretaris voorgelezen, en na eene geringe wijziging 
te hebben ondergaan, door de vergadering goedgekeurd. 

Door de heeren Storm Buysing en Jansen, die daartoe als 
commissie zijn afgezonden, wordt het nieuw benoemd buitenge-
woon lid, de heer Reuvens, binnengeleid, op de gebruikelijke 
wijze door den Voorzitter aangesproken, en tot de vergadering 
toegelaten. 
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Door den Voorzitter wordt te kennen gegeven, dat bij nei 
Instituut de navolgende boekgeschenken zijn ontvangen. 

i°. van den heer G . C . W . P I J T A K : 
Bouwkundig Woordenboek, door G. C. W. PIJTAK , architect, 

hoofdopzigter bij den Aken-Maastrichtschen spoorweg. 2*' 
aflevering. 1818. 

2 ° . Van den heer M . II. CONRAD: 
a. De Weeghdaet, beschreven duer S I M O N S T E V I N VAN B R U G -

GUE. 1580. 

b. De beginselen der Weeghconst, beschreven duer S I M O N 
STEVIN VAN BRUGGHE. 1 5 8 0 . 

c. De beginselen des Waterwichts, beschreven duer S I M O N 
STEVIN VAN BRUGGHE. 1 5 8 0 . 

5°. Van den heer F. W . CONRAD: 
a. Pro memoria über einen vorläufigen Entwurf zur Verbesse-

rung des hafens zu Hamburg, von dem Inspector des Nie-
derländischen Wasserbauwesens. D. Meniz. 1840. 

b. Beantwortung der Frage, wie das Y am Pampus by Am-
sterdam durch einen mit Schleusen versehenen Deich ab-
sudümmen sei, von A . F. G O U D R I A A N , General Inspector 
des Waterstaats im Königreiche der Niederlande. Berlin 
1832. 

e. Prijsverhandeling, betreffende het leven en de verdiensten 
van C . BRÜNINGS, door F. W. CONRAD S E N ' . , met een 
voorberigt van J . H . VAN DER PALM. 'sGravenhage. 1 8 2 7 . 

4". Van beeren directeuren der stichting van wijlen den heer 
P . TIJLER VAN DER HULST te Haarlem, een exemplaar van 
alle de werken, door het tweede genootschap dier stichting 
uitgegeven. 21 deelen in 4°. 

5°. van den heer luitenant-kolonel Ingenieur J. P. D E L P R A T : 
Beginselen der Mechanica voor de kadetten der artillerie en 
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genie, door J. P. D E L P R A T , luitenant-kolonel Ingenieur. 
Tweede druk. Breda. 1818. 

G°. Van den heer GLAVIMANS: 
Verslag wegens de proeven, genomen met de middelen van 

K Y A N , B U R N E T T en P A Y N E , tegen de vervuring van het bout. 
7°. Van den heer L. J. A. VAN DER K U N : 
a. Bapport à M. le Ministre des travaux publics sur le degré 

d'avancement et la coordination du projet de canalisation 
d'irrigation et de défrichement des Bruyères de la campine, 
par M. K U M M E R , Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
Bruxelles. 1810, 

h. Défrichement des Bruyères de la campine, mémoire sur 
l'intervention projetée du Gouvernement, par M. K U M M E R , 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. Bruxelles. 1845. 

Bij het aanbieden van de prijsverhandeling over C I I R I S T I A A N 
B R U N I N G S , doet de Voorzitter opmerken, dat deze verhandeling 
hare oorsprong verschuldigd is aan eene prijs-uitschrijving, onder 
de Bat. Republiek gedaan door den Raadpensionaris SCIUMMEL-
P E N N I N C K , en dat bij dezelve gevoegd waren 54 kaarten, die 
echter gedurende de Fransche overheersching zijn ontvreemd ge-
worden. 

Door de onvermoeide pogingen van den nog levenden raad-
adviseur W E N C K E B A C I I , werd de oorspronkelijke verhandeling 
terug gevonden , en Zijne Majesteit W I L L E M 1 , betaalde eene 
schuld van eer door de uitgave van dezelve in 1825. Het ver-
lies der daarbij behoorende kaarten was evenwel niet te herstellen, 
en alleen eene lijst derzelven is bij de verhandeling gevoegd. 

Do verzameling dezer kaarten, is eigeeljk eene belangrijke 
bijdrage tot de geschiedenis van den Waterstaat dezer landen , 
en de Voorzitter heeft gedurende vele jaren pogingen aangewend, 



om dit gemis, ten minste bij één exemplaar, te vergoeden. Hij is 
daarin op 8 stuks na geslaagd; hij meent dat het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs de juiste plaats is, alwaar eenmaal dat 
eenige exemplaar moet kunnen gevonden worden, en hij zal die 
verzamelde kaarten daartoe mede aan het Instituut aanbieden. 

Hierna wordt door den Voorzitter herinnerd, dat blijkens het 
aaif de leden rondgezonden berigt, door den Raad van Bestuur, 
ter beantwoording wordt voorgedragen de zamenstelling eener prijs-
lijst of van een tarief voor iedere provincie, of ook voor eene 
bijzondere stad, van allerlei materialen en werkzaamheden per 
teer li ng el berekend, waarvan een specimen ter bezigti^im^ wordt 
aangeboden. 

Dit voorstel geeft aanleiding tot eenige discussien, waaraan vele 
leden deel nemen; algemeen wordt de nuttigheid van zoodanige 
prijslijsten erkend, doch men merkt ook op, dat de zamenstel-
ling met groote moeijelijkheden zal gepaard gaan, en zelfs voor 
sommige artikelen, die aan groote afwisseling van prijs onder-
hevig zijn, niet geheel aan het doel kan beantwoorden. 

De Voorzitter is van oordeel, dat de moeijelijkheden de leden 
niet belmoren af te schrikken, en dat de vergelijking van ver-
schillende tarieven veel licht kan verspreiden, vooral door de 
voorlichtingen die Ingenieurs, Architecten en andere bouwkun-
digen elkander wederkeerig kunnen mededeelen. 

De Heer VAN L I M B U R G S T I R L M , oppert het denkbeeld of het 
niet goed ware, dat er een algemeen voorschrift voor de bedoelde 
prijslijsten wierd opgemaakt, welk denkbeeld bij den Raad van 
Bestuur bijval schijnt te vinden. 

Men meent, dat wanneer de leden van het Instituut, verschil-
lende opgaven van prijslijsten inzenden, hieruit door eene speciale 
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commissie, volgens een algemeen voorschrift, eene verzameling kan 
worden gemaakt. 

Door den heer J. W . B A K K , wordt vervolgens de toegezegde 
mededecling voorgelezen over het draagvermogen van uit plaat-
ijzer vervaardigde kokers. 

(Zie Bijlage, n°. XVI). 
Gedurende deze lezing, die daartoe eenige minuten werd 

geschorst, worden door den heer J. D I X O N S R . twee Engelsche 
Ingenieurs ter vergadering binnengeleid; het zijn de heeren 
A . F . FORDER en JAMES L E T T S , van Lcamington. Zij worden 
door den Voorzitter aangesproken en nemen plaats. 

Door den heer P. S C U M I T Z wordt na het einde der vorige 
lezing eene mededeeling voorgedragen over de verbinding van 
gas-pijpen. 

(Zie Bijlagen n*. XVII.) 
Een model, bij deze lezing behoorende, wordt aan de leden 

ter bezigtiging aangeboden. 
De heer J . DIXON S R . , oppert het bezwaar, dat de roest na-

deelig voor de digtheid van de voorgestelde verbinding zal werken, 
eene moeijelijk te verkrijgen zuiverheid bij de zamenstelling der 
gasbuizen zal worden vereischt , en de dragt te veel op de ver-
bindings-bouten zal neerkomen. 

De heer S C U M I T Z bestrijdt die bezwaren en zegt, dat tot be-
vordering der digtheid een ring van grof linnen, in menie ge-
dompeld, tusschen de verbindingen zal worden ingewerkt. 

D E heer D I X O N S r , vermeent, dat de gewone moffen boven 
de voorgestelde inrigting te verkiezen zijn, die hem trouwens 
ook te kostbaar voorkomt. 
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De heer S C H M I T Z toont nader aan, dat de vrees voor het be-

zwijken van de verbindings-bouten niet gegrond is. 
De heer J. W. B A R E merkt op, dat men aan elke pijp in 

het bijzonder eene beproeving doet ondergaan. Het ware beter 
dat men de digtheid der zamenvoegingen ook beproefde. Hiertoe 
zou men b. v. eene gasleiding bij groote gedeelten , aan eene 
beproeving door luchtpersing kunnen onderwerpen. 

De heer M U N N I C H vermeent, dat men gaspijpen met weinig 
moeite en op eene doeltreffende wijze zou kunnen beproeven, 
door ze van binnen met zout water te vullen of te bevochtigen. 
Sporen van oxijdatie aan den buitenkant der pijpen, zouden dan 
de aanwezige scheuren of andere gebreken verraden, en dit 
onderzoek alzoo op eene soortgelijke wijze geschieden, als zulks 
bij het bekende beproeven van geweerloopen in de fabrijken het 
geval is. 

De heer J. W. B A K E betwijfelt, of de bedoelde sporen van roest, 
wel op de donkere oppervlakte van gaspijpen zigtbaar zouden zijn. 

De heer M U N N I C H gelooft, dat men de gebrekkige plaatsen eri 
scheurtjes zeer duidelijk aan de sporen van roest, door het ver-
schil in kleur, zal kunnen onderscheiden. 

Door den Voorzitter worden hierna ter tafel gebragt de weer-
kundige waarnemingen van den heer VAN DER S T E U R , over de 
maand October jl. 

Even als de vroeger ontvangene waarnemingen zullen deze 
gesteld worden in handen der benoemde commissie. 

De heer J. M U L L E R doet vervolgens eene mededeeling, ten 
vervolge op de Vroegere, betrekkelijk het remmen der raderen 
van rijtuigen op spoorwegen. 

(Zie Bijlage n°. XVIII.) 
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Hierna wordt door de twee Engelsche Ingenieurs een toestel 
opgezet, hetwelk zij aan het Instituut ter beoordeeling wenschen 
kenbaar te maken. Het is een model van een wateropvoerend 
werktuig waarbij eene nieuwe vinding is toegepast. De beschrij-
ving van het werktuig wordt door den heer VAN L I M B U R G S T I R U M , 
volgens den Engelschen text, in het Hollandsch voorgelezen (1). 

De heer B L E E K R O D E vraagt , of de pompinrigting als iets 
nieuws wordt voorgesteld, en welk het doel is van het zware 
gewigt dat men aan de bovenzijde van de balansschijf heeft 
aangebragt. 

De heer S I M O N S antwoordt, dat de pompinrigting met dom-
pelaar niet als iets nieuws wordt voorgedragen, maar dat de 
vinding bestaat in de plaatsing van het gewigt, waardoor, vol-
gens de uitvinders, minder wrijving en dus krachtbesparing zoude 
ontstaan. 

Het is dus, zegt de heer B L E E K R O D E , eene balans in den 
vorm van eene schijf, die het voordeel aanbieden zoude van op 
een mes te dragen en te kenteren. In het groot zou dit met 
veel moeijelijkheden gepaard gaan. De wrijving moge al in den 
beginne kleiner uitvallen , na eenigen tijd wordt zij aanzien-
lijker, wanneer men bedenkt, met hoeveel zorg men de mes-
sen van de balansen der weegtoestellen moet behandelen. De 
plaatsing van een overwigt aan den top der schijf, en de tegen-
werking der kettingen beneden, vormen slechts tijdelijk een couple 
van krachten, om de wrijving te verminderen, rnaar zullen later, 
wanneer de machine eenigen tijd in gebruik is geweest, eenen 
tegengestelden invloed uitoefenen, in allen gevalle op de grootte 
der beweegkracht. 

(1) Teekening en beschrijving zijn gesteld in handen eener Com-
missie. (Red.) 
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De heer MUNMCII moet bekennen het wezenlijke der vindim? 
nog niet in te zien , begrijpt niet waarom de wrijving minder 
zoude zijn dan bij andere dergelijke werktuigen , en de stootende 
bewegingen door eene zoodanige aanwending eens tegenwigts 
meer zoude opgeheven worden , dan bij dergelijke pomptuigen 
reeds het geval is; terwijl daarenboven het aanbrengen van het 
bedoelde tegenwigt toch in verband moet staan met den aard en 
de werkingswijze van de te gebruiken beweegkracht. 

Door tusschenkomst van den heer D I X O N Jun r . , die zich wel-
willend als tolk had aangeboden, worden door den heer F O B D E H 
eenige nadere toelichtingen medegedeeld. 

De heer BLEEKRODE zegt, dat in de Mechanic-Magazine van 1810, 
blad 450 , eener bijna gelijke vinding van den heer PORDER 
wordt melding gemaakt; onder den naam van Patent Weighted 
lever, wordt er eene pomp beschreven , waarvan de zuigerstang 
aan eene schijfbalans hangt, boven welker draaipunt een tegen-
wigt is geplaatst. De heer F O R D E R schijnt dus deze inrigting op 
nieuw gewijzigd te hebben , om op eene nog meer kunstmatige 
wijze zijn doel te bereiken. 

Do heer S C I I M I T Z verhaalt, hoe van het dompclingstoestel eene 
belangrijke toepassing is gemaakt bij de steenkolenmijnen van 
Kcrkraede. Reeds in 1827 bestond liet aldaar. De werking ge-
schiedt als volgt: op eenen kleinen afstand van de kolenmijn is 
een put gegraven , veel dieper dan de gangen der mijn ; van 
de kolenmijn tot in dien put zijn gaten geboord, om al het water 
naar den put te voeren. Een stoomtuig van 50 paardenkracht 
brengt het water op door middel van eene schijf van 2 el middel-
lijn, die boven den put is geplaatst, en waarover een plat touw 
loopt van ongeveer 5 duim dikte en 10 duim breedte; aan dit 
touw hangt eene kuip, in den vorm van een emmer, hooi* 2.50 

el ' ö 
en 2.00 in middellijn , en hebbende eene klep in den bodem. 
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Bij het in beweging brengen van het werktuig gaat de kuip naar 
beneden en dompelt in het water, de klep gaat open en de kuip 
wordt met water gevuld. Op eene bepaalde diepte gekomen zijnde, 
brengt de kuip eene bel in beweging , die in de kamer van den 
machinist is geplaatst, en dezen waarschuwt de beweging, dooi-
den daartoe bestemden hefboom, te doen terug loopen. De knip 
komt dan naar boven, stuit mot den rand tegen een haak, kan-
telt en stort het water uit; de machinist, andermaal door eene 
bel gewaarschuwd , doet de kuip daarna wederom zakken. Zoo 
spreker zich niet vergist, geschiedt die beweging 2 a 3 maal per 
minuut, op eene hoogte van bijna 200 el. 

De Voorzitter bedankt hierna de heeren FORDER en LETTS voor 
de gedane mcdedecling, en stelt hun voor, om, overeenkomstig de 
bestaande verordeningen van dit Instituut, de zaak aan de beoor-
deeling van eene commissie te onderwerpen. 

Genoemde heeren nemen daarmede genoegen. Ilun doei is, om 
hunne vinding hier of elders in uitvoering gebragt te zien, als wan-
neer het groote belang en voordeel der inrigting, door de onder-
vinding zal worden bewezen. 

De heer M U N N I C I I zegt hierna ongeveer het navolgende: 
Spreker had eene discussie over de litographie verwacht. Hij 

had het bij die gelegenheid niet ongepast geacht, van een door 
hem gevonden metaalmengsel te gewagen, dat, naar zijn gevoelen, 
zoo niet al dadelijk ter vervanging van de gewoon gebruikelijke 
steenplaten kunnende dienen, hem althans de zekerheid gaf van bij 
eenig nader onderzoek hiertoe met goed gevolg te kunnen leiden. 
Het bedoelde metaalmengsel bestaat nagenoeg uit 100 g. d. zink, 10 
g. d. koper en 1 g. d. lood. De opslurpende eigenschappon, die 
de steenen voor de litographie geschikt maken ter overname en 
afdruk van teekeningen, kenmerken ook dit metaalmengsel. Het is 
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le verwachten dat, nadat de reeds genomene proeven tot meerdere 
volmaaktheid zullen gehragt zijn, deze metaal-compositie de litho-
graphie-steen geheel zal kunnen vervangen, te meer dewijl zij niet 
duurder is, ten gevolge der blijvende waarde van het metaal. De 
vervaardiging en bereiding biedt geene bijzondere moeijelijkheid 
aan; de metaalplaten zijn minder aan breken onderhevig, zij kun-
nen naar willekeur in elke grootte gegoten worden; derzelver 
oppervlakte kan met eenc gelijkvormige korrel bedekt worden, en 
eiken verlangden graad van fijnheid bekomen, ten einde daarop 
met het chemische of litographische krijt te kunnen teekenen. 

De proefdruk, die aan de leden ter bezigtiging wordt aange-
boden, doet reeds zien wat er van deze vinding te wachten is, en 
hoe de verschillende tinten van eene teekening nu reeds zijn terug-
gegeven. Bij eenige volmaking van deze metaalplaten en der verdere 
bewerking, komt het niet twijfelachtig voor, of deze eigenlijke 
metallo-graphie zal in alle opzigten de gewone litographie kunnen 
vervangen. 

De Voorzitter noodigt den heer MUNNICH uit de reeds genomene 
proeven voort te zetten, en voedt de hoop, dat ZEd. de te ver-
krijgen uitkomsten aan het Instituut zal mededeelen, even als de 
andere bewerkingen, waarvan ZEd. met een enkel woord sprak. 

De heer F O R D E R doet eene opmerking omtrent de kostbaarheid 
der gewone lithographie-steenen, en acht het van groot belang dat 
de vinding van den heer M U N N I C H tot eene algemeene toepassing 
kome. 

De heer DIXON J r . vraagt of het specifiek gewigt van het 

mengsel bekend is. 
De heer M U N N I C H beantwoordt die vraag ontkennend ( 1 ) , en 

(1) Latere proefnemingen hebben den lieer IMUNNICH doen zien, 
dat het specifiek gewigt nagenoeg 6.12 is, en dus minder dan dat 
van zink. (Red.) 

142 

voegt er bij, dat dit alliage, ter grootte en nagenoeg in den vorm 

van een kubiek Ned. duim, % van zijn volumen aan water inslurpt; 

dit laatste hangt overigens meer bepaald af van de hoegrootheid dei-

oppervlakte. 

Hierna wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze door den 

Voorzitter gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van 12 

December 1818. 

^T 9 / / . "Zonrat/. 
President. 

& van c/er fflttn. 
Secretaris. 
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BIJLAGE XVL 

IETS OVER HET DRAAGVERMOGEN VAN UIT PLAATIJZER VERVAAR-
DIGDE KOKERS, DOOR J . W . RAKE. 

Toen de beroemde Ingenieur B O B E R T S T E P H E N S O N aan zich de 
moeijelijke taak zag opgedragen, om voor den Chester-Holyhead-
spoorweg, bruggen te ontwerpen, van meerdere spanning dan 
eenige in Engeland bestaande, gaf hem dit gelegenheid lot liet 
daarstellen van werken, die niet alleen zijnen naam zullen ver-
eeuwigen, maar ook anderen tot een nuttig voorbeeld moeten 
strekken. 

De wateren, waarover in dit geval de spoorbaan geleid moest 
worden, waren: een zeeboezem of riviermond bij het; stadje 
Comvay, en eenige mijlen meer westelijk van daar, de zeeëngte 
van Mcnai, die het eiland Anglesea scheidt van het vaste land 
van Wales. Over beide deze wateren, en zeer nabij de rigting 
door den spoorweg te volgen, zijn reeds, voor het vervoer met 
gewone rijtuigen, kettingbruggen gelogd, waarvan de eene de 
zoo vermaarde Menai-Bridge is. De Ingenieur vond dus de ket-
tingbruggen als voorbeeld bij de hand, maar moest ditsystema, 
als voor spoorwegen ongeschikt, verwerpen. 

De golvende beweging in deze soort van bruggen, veroorzaakt 
door het overtrekken van vrachten, zoude nog sterker worden 
onder zware spoortreinen, en de daarbij onvermijdelijke gedurige 
schokken. 

Niet alleen zoude deze golving het overtrekken van treinen 
moeijelijk kunnen maken, maar vermoedelijk op den duur ook 
nadeelig zijn voor de hechtheid en veiligheid van de geheele za-

11 
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menstelling. Voor spoorwegen vereischen de bruggen meerdere 
stramheid. 

Het systema van houten traliebruggen in Amerika op zeei 
groote spanningen toegepast, zoude zich door hare minkostbaar-
heid aanbevelen; doch het voorzien van al de bezwaren, aan 
de herstelling of vernieuwing van zulke groote houten werken 
verbonden, en de vrees voor afbranden, door de ondervinding 
reeds bewezen niet ongegrond te zijn, deden ook dit stelsel hiei 
als niet wenschelijk voorkomen. 

S T E P H E N S O N , die gevoelde, dat nieuwe hinderpalen der natuur 
door nieuwe middelen der kunst moeten overkomen worden, die, 
zoo als alle groote mannen , liever voorgaat dan volgt, liever 
schept dan namaakt, bragt dan ook voor de bruggen bij Comvaij 
en over de Memi-strait een geheel nieuw denkbeeld in werking 

Toen onlangs een spoortrein mij door de eerste dezer bruggen 
voerde, en ik de tweede in aanbouw zag, wist ik niet, wat meer 
te bewonderen, het vernuft dat een ontwerp schiep, zoo groot 
door zijne eenvoudigheid, of den moed die op zulk eene groote 

schaal een denkbeeld tol eene zaak durft te maken. 
L)e benaming van koker- of tunnelbruggen, duidt reeds in 

bet algemeen het systema aan, dat door zijne eenvoudigheid 
gemakkelijk te begrijpen is. liladen plaatijzer, van 10 & 25 stre-
pen dikte, worden, even als bij stoomketels, aan elkander ge-
klonken, ter vorming van eenen vierkanten koker, even lang 
als de te maken brug, en wijd genoeg tot het doorlaten van 
renen spoortrein. Met zijne uiteinden op gemetselde landhoofden 
of pijlers gelegen, en op zijnen bodem de spoorstaven der baan 
dragende, kan men zich die brug voorstellen als eenen in de 
lucht hangenden ijzeren tunnel. Tot het verkrijgen van meerder 
draagvermogen en stramheid, worden de bodem- en bovenvlakken 
dubbel gemaakt, en al de klinknaden versterkt door hoek- en 
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T ijzers. Voor eene baan met dubbel spoor worden twee kokers 
naast elkander gelegd, onderling geene andere gemeenschap heb-
bende, dan het rusten op dezelfde landhoofden of pijlers. 

Bij Conwaij bestaat de brug uit slechts eene spanning, en 
is de opening wijd in den dag 122 el; elk der twee sporen 

el 
loont daarover in eenen koker, 125.5 lang, buitenwerks hoog 1 el el eji 

aan de einden 0.80 en in het midden 7.77, en breed 4.50. 
In de Menai-strait, waar de brug tusschcn de landhoofden 

eene lengte van ruim 505 el moet hebben, worden drie ge-
metselde pijlers opgetrokken; twee hiervan staan opoevers, die 
bij laag droog zijn; en de middelste pijler heeft als fun-
dering eene daar bestaande rotsplaat of klip. De vier openingen 
waarin aldus deze brug verdeeld is, zijn wijd in den dag: die 
tegen de landhoofden ruim 70 el, en de twee middelste ruim 
145 el. Dit zullen dus ook de spanningen zijn der acht kokers, 
nu in aanmaak, en die twee aan twee tussehen de landhoofden 
en pijlers zullen strekken, om in zich het dubbele spoor der 
baan over de zeeëngte te voeren. Tussehen hooge en bergachtige 
oevers, en 50 el boven den waterspiegel gelegen, zal deze brug 
een trotsch en schilderachtig geheel vormen, en ongehinderd de 
opgetuigde schepen onder zich doorlaten. Voor deze brug zijn 
de kokers ook 4.50 breed, met eene hoogte van 7 cl bij de laud-el 
hoofden, toenemende tot op 9.15 aan den middclsten pijler, waar-
door het bovenvlak der brug over hare geheele lengte eene pa-
rabolische kromming zal verkrijgen. 

Het voor deze bruggen aangenomen systema was geheel nieuw, 
gesmeed ijzer, nog weinig voor bruggen gebezigd, en de ont-
zettende gevaarten moesten bestaan uit de aaneenhechting van 
honderdo platen. Alvorens dan ook zijn denkbeeld in uitvoering 
te brengen, liet S T E P H E N S O N door eene reeks van proeven on-
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derzoeken , welke gedaante van koker en welke metaal verdeeling 
het sterkst en voordeeligst was, en welke afmetingen vereischt 
werden, om alle waarborgen van veiligheid te geven aan de 
duizenden reizigers, in zware treinen door deze bruggen te voeren. 

Het nemen dezer proeven werd opgedragen aan den bekenden 
ijzerfabrikant W. F A I K B A I K X , die voor het theoretische gedeelte 
de hulp verzocht van den heer E A T O N H O D G K I X S O N , door zijne 
geschriften over het draagvermogen van bouwstoffen daarin als 
autoriteit aangenomen. 

Aangaande het draagvermogen van gesmeed ijzer en vooral van 
plaatijzer, is nog weinig bekend; de hier aangenomen vorm van 
koker of holle staal is niet alleen de voordeeligste in wederstand, 
maar ook voor algemeene toepassing zeer geschikt; de proeven 
zijn meest alle genomen op eene vrij groote schaal, en verdienen 
nog meer vertrouwen, nu de uitkomsten geleid hebben tot 
de daarstelling cener brug, die onder het gewigt en de schok-
ken der spoortreinen over 122 el spanning, slechts 15 strepen 
doorbuigt. 

l)e noodzakelijkheid lot het bouwen van zulke groote bruggen 
zal zich in ons land misschien nimmer voordoen, maar toch 
schijnen mij deze proeven belangrijk genoeg, om hier korlelijk 
medegedeeld te worden. Is eens voor leggers uit plaatijzer ge-
maakt, een coëfficiënt van wederstand en formule aangenomen, 
dan zal men spoedig inzien, dat in vele gevallen zulke leggers 
van voordeelige t passing kunnen zijn. Voor deze proeven werden 
de kokers, op twee steunpunten gelegd, op hun midden niet zoo 
veel gewigt belast als voor doorbreken noodig was. 
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Sl rep. Ellen. N. pd. j N. pd. 

1 5 1815 0.3091 1 .(>36 |o.oi 1379 2352 35 Van boven ingedrukt. 
2 < 5 1815 0 .3091 0 940 0.0165 1227 2350.24 Idem. 
3 4.7622 0.3<50 3.329 0.0327 5189 2 193 40 Van onderen doorgescheurd. 
4 7 1373 0. 1638 1.178 0.01 12 2903 2279.15 Idem. 
5 7 1373 0.1 lïH 1 603 0.0188 2903 2114.81 Idem. 
6 7.1373 0. 1618 3 023 0.0302 6459 2384.39 Idem. 
7 9 5311 0.6096 2.423 0 016 4127 ! 1583.98 Idem. 
8 9.5311 0.6172 3.429 0 02 »1 6459 1592 91 Idrfl). 
9 9.5311 | 0.6117 12.423 0.0188 | i 4 9 3 5 i 1761 47 Idem. 

Uitgezonderd de twee eerste, werden al deze kokers aan 
de onderzijde in de lijn der klinkboutjes doorgescheurd. De 
formule voor het draagvermogen van holle cylinders is: 

w ~ —(n* —a'M f ; al 
waarin I de afstand der steunpunten, a en a' de uit- en in-
wendige halve middellijn, f de coëfficiënt van wederstand der 
stof, en w het maximum van belasting op het midden van den 
liggenden eylindor. 

Na uit de proeven deze laatste waarde gevonden te hebben, 
heeft men de formule omgekeerd, en uit 

v) I a 
1 ~~ tt(U*—a'4) 

de verschillende waarden van f berekend in bovenstaande tabel 
opgegeven , als coëfficiënt van wederstand per vierkanten Ned. 
duim ijzer van eiken gebroken koker. Buiten de opgegeven be-
lasting werd ook het gewigt der kokers zelve hierbij in bere-
kening gebragt. 
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1 24 5.334 0.381 0 2477 3.632 0.0353 
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953 Van boven ineen gedrukt. 
77 IG 
3298 
3145 

08 01 

2597 .17 Gebroken door scheuren van onderen. 
2 0 1 9 . 1 8 Gebroken door ineen drukken van boven. 

Idem. 
Deze koker had aun de bovenzijde eenen 

barst. 
3177.0-1 Ter beide zijden doorgescheurd. 

De formule, die voor deze kokers van elliptische doorsnede, tot 
het berekenen des coëflicients van wederstand werd toegepast, is 

r w i a 
' ~ 77 (a'' b — b•) 

waarin a en a4 de halve uitwendige en halve inwendige groote as, 
b en b4 de halve uit- en inwendige kleine as voorstellen, en verder 
geldt wat voor de cylindervorinige kokers hierboven is opgegeven. 

Men zal opmerken, dat de meeste elliptische kokers bezweken 
door ineendrukking der bovenzijde. Vermoedelijk ware dit ook het 
geval geweest met de cylindervormige koKers, indien niet eene min 
goede aaneenklinking het doorscheuren had veroorzaakt. 
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Proeven met vierkante kokers. 
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5 . 4 8 6 3 0 336610 .4905 3 . 6 0 7 
S .0388 0 . 3 3 0 2 0 . 2 0 3 2 1 .070 

5 . 3 3 1 
5 . 3 3 4 
5 .334 
5 . 3 3 4 
5 . 3 3 1 
5 331 

1 .905 
4 .905 
3 X 0 7 
1 .905 
3 7 8 5 
4 .499 
i 004 
3 .007 
1 .070 

0 .0279 
0 0287I 
0.0024 
0 .0178 
0 .0230 
0 . 0 1 3 9 
0 0670 
0 .0434 
0 .0302 

1 0 9 0 
3 7 5 3 
1718 
3 2 4 2 
3090 
5528 
7 9 8 3 
0 2 0 5 
3 9 9 7 

1001.02 

29 5.7911 0.3912 0.19G9 5.812 4.572 0.0401 40493 

5 4 5 4 . 2 2 
2 4 3 4 . 6 0 

Gebroken door zaïueiidrukklng van bov.' 
• • uitrekking van onderen. 
• • zametulrukking van bov. 
• > uitrekking van ouderen. 
» » zamendrukking van bov. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

| Deze koker bad in de bovenzijde eenen 
barst. De onderplaat was als balve cy-, 
liiuler gebogen. 

Gebroken door de zijwanden. 
De boven/, ij do was eone dubbele plaat,' 

tol twee ribben of cellen uit elkander» 
gebogen. 

Voor vierkante kokers of holle balken is de formule voor het 

draagvermogen 
2 / ir — 3 t d [t> d3

 — b d'3) 

en voor bovenstaande proeven zal de coëfficiënt van wederstand 

te vinden zijn door te stellen 
3 w l d 

' 1 (6 d3 — b' cCs) ; 

zijnde daarin b en b' de breedte buiten- en binnenwerks ge-
nieten , d en d' de hoogte buiten- en binnenwerks. Bij de be-
proefde kokers was de ijzerdikte der zijwanden dezelfde als die 
der dunste onder- of bovenplaat. 

De hier gebezigde formulen voor het draagvermogen van cylin-
drische, elliptische en vierkante kokers worden door I IODGKINSON 
opgegeven, en zijn ook berekend 

in hot « Handboek bij het be-

palen der afmetingen enz.» van den heer W. A. FR O G E R , eerste 
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stuk. Deze forinulen zijn echter alleen waar voor kokers waarvan 
de tegenover elkander gelegen wanden van gelijke dikte zijn ; 
voor die alleen is dan ook de waarde van f in bovenstaand tableau 
berekend. 

Voor vierkante kokers, waarvan de boven- en onderplaat in 
dikte verschillen, heb ik geene formule kunnen vinden, en moet 
dit onderzoek overlaten aan betere wiskundigen. Dij het onderling 
vergelijken der uitkomsten van bovenstaande proeven , zullen zij 
zich in het eerst voordoen als in strijd met de aangenomen 
theoriën. Immers geven de bekende formulen en de ondervinding 
met hout en gegoten ijzer het meeste draagvermogen aan die 
leggers, waarvan de meeste stof zich bij de onderzijde bevindt; 
terwijl de proeven met de kokers n°. 15 en 15#, 1G en 16" nu 
juist het tegendeel leeren ; want dezelfde kokers die , met het 
meeste metaal aan de onderplaat, braken onder eene belasting 
van 1718 en 5090 Ned. ponden, konden tot 5212 en 5528 
Ned. ponden dragen, toen men de bovenplaat het zwaarste nam. 
Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan, dunkt mij, echter worden 
opgelost door hetgeen ons uit de proeven van T E L F O I I D , B R O W N 
en H O D G K I N S O N bekend is, aangaande den moleculairen zamenhang 
van gesmeed ijzer. De omstandigheid dat de wederstand tegen 
zamendrukking en die tegen uitrekking tot elkander staan, bij ge-
smeed ijzer als l tol 9, en bij gegoten ijzer als 20 tot 5, moet zeker 
van invloed zijn op de theorie voor het draagvermogen dezer ver-
schillende materialen. Tot het bepalen der metaalverdeeling, die 
aan vierkante kokers van gelijke zwaarte het maximum van draag-
vermogen zal geven, zullen echter nog meerdere proeven noodig 
zijn, en een opzettelijk onderzoek aangaande de kracht van plaat-
en gesmeed ijzer schijnt mij toe, bij het meer in gebruik komen 
dezer materialen, wel de aandacht te verdienen van hen, die zich 
met zoo veel nut en lof reeds aan dergelijke studie wijdden. 
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Toen ik onlangs het genoegen had den Ingenieur B. S T E P H E N S O N 
te spreken en zijn gevoelen vroeg omtrent het hier behandelde, 
antwoordde hij mij, dat hij, voor zamengestelde kokers, den weder-
stand tegen zamendrukken en dien tegen uitrekken als bijna aan 
elkander gelijk beschouwde, en daarom bij de kokerbruggen even 
veel ijzerdikte voor den bodem als voor het bovenvlak had ont-
worpen. 

I)e lieer EATON H O D G K I N S O N ziende, dat de waarde van f in de 
hier medegedeelde proeven over het algemeen veel minder was, 
dan de voor gesmeed ijzer aangenomen coëfficiënt van zamenhang, 
(ongeveer 4000 Ned. ponden per vierk. Ned. duim), schreef dit 
toe aan de te geringe ijzerdikte der platen, in verhouding met de 
buitenafmetingen der kokers, waardoor de wanden zich plooiden 
en misvormden alvorens te bezwijken. 

Ten einde dit te onderzoeken, bepaaldelijk voor vierkante ko-
kers, nam hij de volgende proeven met kokers van dezelfde buiten-
afmetingen , doch in ijzerdikte verschillende. Tevens stelde hij zich 
voor na te gaan, in hoe verre proeven, op verschillende schalen 
genomen, dezelfde uitkomsten leverden, en dus eene toepassing 
op grootere afmeting konden wettigen. 

Voor de proeven, in onderstaand tableau opgegeven, zijn dan 

ook de kokers van hetzelfde nommer geheel aan elkander gelijk-

vormig, en verschillen die van dezelfde letter onderling alleen in 

ijzerdikte der platen. 
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Broeien van IIODUKINSON mei Heikante kokers 

! - C 

1 S 
! Zr £ 
I 8 5 

v: tm 
jü u 
— 

ZJ 
r j 

«O — 'r 
.B.fc Jc * ® 
O 
C u O ra 

-m W 
— 

5 
1 3 

2 ~ 
^ O 

if 
c. • 
Zj tn — i— -3 V 

S - S 

£ 

Ji 
1 « t 

w o 
tm 

1 

•o 

• j 
ü <= ' 

l a l 

l i 

S tc % c 
~ O "Si 
« 
— es o 

cu O £ ~ 

tso ÏJ. V e s: «s — JJ .5«. 
m w 53 

j ; o 
- .«v t--a o 

•JE £« ^ 
rj C 

| 3 2 1 

S - ^ i l 
s £ S ! 
" ~ 2 

•2 s i 
i £ . 2 a 

> ° 2? ;j 
l " 

1 
lillen N. pd. Ellen Ellen. Ellen. Strep. Ellen. N . p d . N. pd. N. pd. 

4 A 
2 A 
3 A 

9 GO* 
9.604 
9 601 

2278 .1 
1232.0 

i 520 .7 

9 .144 
9 .444 
9.4 44 

0 .6096 0 .4064 
0.(5096 O.iOti 1 
0 .6096 0 .4064 

13.335 
6 909 
3 1 5 

0 . 0 7 7 57204 
0 . 0 3 9 2 0 6 2 5 
0 . 0 3 0 5120 

58420 
23114 

5618 

3019.24 
2 2 7 9 . — ! 
1249.04 

h B 1 

f » ; 

2 .189 
2 . 4 8 9 

35 .75 
<7.55 

'2 286 
2 .280 

0 .1524 0.10-16 
0 .1524 0 <016 

3 .35 
1 .65 

0 . 0 1 7 
0 . 0 0 8 

4274 
4223 

4525 
1432 

|| 

2441 .30! 

1 

1 .273 
i .302 

4 , 8 8 
2 .24 

t . 4 1 3 
1 .143 

1 

0 .0762 0 . 0 5 0 8 
0 .0762 0 .0508 

1 
4 .55 
0 . 7 6 

0 .041 
0 . 0 0 3 

1118 
254 

1148 
305 

,3868.46 
2113.63 I 

Deze proeven gaven, hij voldoende dikte der platen, als gemid-
delden coëfficiënt van wederstand 

f 3 5 0 0 

en de proeven op verschillende schaal gaven niet te zeer uiteen-
loopende uitkomsten. 

Mogt men het gewaagd achten de hier gebruikte formule en den 
gevonden coëfficiënt toe Ie passen op zulke reusachtige bruggen, 
als die bij Conway en over de Menai-Strait, zeker zal men die 
met eenig vertrouwen kunnen aannemen voor brugieggers ot' 
balken, die in grootte of vermogen binnen de grenzen der proef-
kokers blijven , en dit zal hij eene toepassing op onze bruggen 
of gebouwen wel meest het geval zijn. 

De voorgaande mededeeling en beschouwingen zullen kunnen 
leiden tot eene vergelijking van het plaatijzer met de andere 
materialen, die meest voor leggers of balken in gebruik zijn. 

Door voor eene gegeven spanning en vermogen te berekenen, 
welke afmetingen men aan eenen legger zal moeten geven, naar 
gelang men die van eikenhout, gegoten ijzer, of plaatijzer maakt, 

107 

zal de vergelijking zich het duidelijkst voordoen. Stelle men 
bijv. over eene opening van 8 el wijdte eenen bruglegger, 
die buiten zijn eigen gewigt met veiligheid eene belasting van 
2500 Ned. ponden op het midden moet kunnen dragen Om 
tegen alle onvoorziene omstandigheden of verborgen gebreken in 
bouwstof en zamenstel gewapend te zijn, is het voor de vei-
ligheid raadzaam de afmetingen der leggers zoodanig te nemen, 
dat het daaruit berekende draagvermogen minstens# het dubbel 
der belasting zij, voor leggers van hout of plaatijzer; en vier-
maal de belasting voor gegoten ijzeren leggers, als zijnde deze 
laatste meer onderhevig aan verborgen gebreken en plotseling 

bezwijken. 

1°. Bruglegger van eikenhout. 
Voor eenen balk, waarvan b de breedte, d de dikte en I 

de afstand der steunpunten is, zal de bekende formule 
2 b d2 w = X f ö l 

het draagvermogen in het midden aangeven, voor / 'den coëffi-
ciënt van wederstand der vierkante eenheid stellende. Dij eiken-
hout is deze waarde per Ned. duim, volgens B A H L O W ruim 
2 1 1 Ned. ponden, volgens T K E D G O L D bijna 2 7 8 Ned. ponden, 
en uit de proeven van den heer C . J. GLAVIMANS 2 5 0 Ned. 
ponden (zie verhandelingen van het Kon. Instituut van Ingenieurs. 
Eerste stuk pag. lo). Als ook zeer nabij het gemiddelde dezer 

opgaven stelle men hior 
f = 2 5 0 Ned. ponden. 

In verhouding tot den inhoud hebben hooge en smalle balken 
het meeste draagvermogen; doch om in geene buitengewone 
houtmaten te vervallen, stellen wij hier de hoogte gelijk 1 ! / a 

maal de breedte, en zullen dan vinden, dat, om een draag-
vermogen te hebben gelijk aan twee maal den gegeven last, de 
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balk 0.223 breed, en 0.335 hoog zal moeten zijn; want met 
/ = 800, f — 250, b ~ 22 .3 en d 33 5 zal de formule ge-
ven: w = 52l i Ned. ponden waar afgetrokken voor het halve 
gewigt van den balk 

' / 2 X 8 X 0.223 X 0.335 X 700 = 209 Ned. pd. 
men voor de belasting zal overhouden 5005 Ned. ponden. 

2°. Druglegger van gegoten ijzer. 
De vorm,.die in verhouding tot den inhoud, het meeste draag-

vermogen geeft, is voor gegoten ijzeren leggers degene, wiens 
doorsnede zich voordoet als eene omgekeerde kapitale t , 1 . 
De formule, ter bepaling van het draagvermogen van zulke 
leggers, wordt door B A R L O W opgegeven in zijn *Treatise on 
the strength of limber, cast and malleable iron etc.» pag. 312, 
en hierin volgens T R E D G O L D , D E L P R A T en F R O G E R , den coëf-
ficiënt van wederstand per Ned. duim voor gegoten ijzer stel-
lende als volgt: 

f = 1070 Ned. ponden , 
zal men vinden dat, door in de kL vormige doorsnede van den 
legger het onder- of platte gedeelte 10 Ned. duim breed en 5 
Ned. duim dik, en het staande gedeelte 20 Ned. duim hoog en 
1 Ned. duim dik te maken, men voor eenen afstand van 8 el 
tusschen de steunpunten een draagvermogen zal hebben van 10683 
Ned. ponden ; hier aftrekkende het halve gewigt van den 
legger of 510 

zal men voor belasting 10173 
Ned. ponden houden, dat is ruim viermaal den gegeven last, 
zoo als wij dit voor gegoten ijzer aannamen. 

3°. Druglegger van plaatijzer. 
Daar latende de voordeelen, die door eene betere metaalver-

deeling nog kunnen verkregen worden , stellen wij hier als legger 
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voor eenen koker te zamen gesteld uit platen van gelijke dikter 

en zullen de verhouding tusschen de buitenafmetingen en de 
ijzerdikte aannemen, zoo als die uit de laatste proeven het best 

bleek te zijn. 
Om aan de opgegeven voorwaarde te kunnen voldoen zal de 

t'l cl 

legger een koker moeten zijn van 0.10 breedte bij 0.25 hoogte, 
zamengesteld uit plaatijzer N°. 5 dik 5.3012 strepen. Volgens 
de reeds gegeven formule van HODGKINSON en F R O G E R is 

w — A L (bd* — b' </'*), ö ld 
waarin wij aannemen den coëfficiënt van wederstand f — 3500 
Ned. ponden. Stellen wij nu l = 800, b = 10, d = 25 , 
b' — 10 — (2 X 0.53012) en d' — 25 — (2 X 0.53012) zoo zal 
deze koker op het midden kunnen dragen. . 5310 Ned. pd., 
waar af voor de helft van zijn eigen gewigt . 180 » «> 

blijft aan nuttig vermogen 5130 Ned.pd., 
en dus ruim twee maal de opgegeven last, en iets meer dm voor 
den eikenhouten balk. 

Onderstaande schetsen stellen op 1/ so der ware grootte de door-
sneden voor der drie leggers, zoo als die hier berekend zijn voor 
eene gelijke spanning van 8 el en eene belasting van 2500 Ned. pd. 
op het midden. Voor de inhoudsberekening zijn de leggers be-
schouwd 9 el lang te zijn, als noodig om voldoende draag-
vlakken op de steunpunten te geven. 

Fi-r. I . Vi%.2 FiV 1 
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Dc eikenhouten balk (lig. i ) van 0.225 op 0.555 zal eenen in-

houd van 0.072 kub. el en gewigt van 470 Ned. ponden hebben. 

De gegoten ijzeren legger (fig. 2) hoog 0.25 en van onderen el 
breed 0.10 zal wegen 1110 Ned. ponden. Dc holle legger (fig. 5) 
van plaatijzer N°. 5 (dik 5,5042 strepen) zal met het hoekijzer 
een gewigt van t05 Ned. ponden hebben. 

Tot nu toe is mij in ons land slechts een voorbeeld bekend 
van de aanwending van plaatijzer voor leggers , namelijk in de 
werktuigenfabriek der heeren P. VAN V U S S I N G E N en D. VAN H E E L 

te Amsterdam. 
De zolder boven de stelplaats aldaar rust op eenen moer-

balk van plaatijzer, op gelijke wijs zamengesteld als lig. 5 

voorstelt. De geheele lengte van dezen balk is 58.70 , door 
el 

twee tusschenkolommen verdeeld in drie spanningen van 12.90, 
waarvan eenige echter nog een steunpunt zullen hebben op de 
spillen van daar te stellen kranen. Gelegd ter vervanging van 
eenen weggenomen hoofdmuur, en fllzoo dienende tot het dragen 
van twee aanwezige balklagen , die wat kort waren , moest men el aan den ijzeren koker den min voordeeligen vorm geven van 0.01 

el 
breedte bij 0.51 hoogte; terwijl men daarvoor oude en nieuwe 
platen van verschillende grootte en van 9*/2 a 121/, strepen 
dikte bezigde. Zonder eenige krachtsberekening ontworpen , is 
deze ijzeren moerbalk vermoedelijk sterker dan hier noodig is. 

Alhoewel in het hier medegedeelde alleen van kokervormige 
leggers sprake was, is deze vorm niet de eenige dien men bij 
het gebruik van plaatijzer kan aannemen. Zoo zag ik in een 
der nieuwe lokalen van het groote marine-établissement te Ports-
mouth eenen moerbalk van plaatijzer, waarvan in tig. i de 
doorsnede figuratief wordt voorgesteld. 

17 i 

t ig X. 

De op dezen vorm toe te passen formule van draagvermogen 
is dezelfde als de reeds meermalen voor vierkante kokers hier 
opgegevene. 

Overigens zal, zoo wel voor plaatijzer als voor andere bouw-
materialen , de vorm van leggers of balken zich moeten regelen 
naar plaatselijke omstandigheden of den aard van het werk. 

Al de gevallen op te geven, waarin het gebruik van plaat-
ijzer voor leggers of balken aan te raden is , zoude mij te ver 
voeren en onnoodig zijn. Genoeg zij het te doen opmerken , dat 
ter vervahging van hout het zich aanbeveelt door duurzaamheid % 
en mindere doorbuiging , zonder het nadeel te hebben van zwaarder 
te zijn. Boven gegoten ijzer is het in vele gevallen te verkiezen, 
als niet de moeijelijkhcden opleverende, steeds aan het vervoeren 
en behandelen van grooteen zware stukken verbonden. Buitendien 
zal , bij de broosheid van het gegoten ijzer, volkomen veiligheid 
slechts te verkrijgen zijn door afmetingen, ver boven die door de 
formulen aangegeven ; terwijl de leggers van plaatijzer niet ligt 
door plotseling bezwijken eenig onheil zullen veroorzaken. Het 
gemak van eerie eenvoudige zamenstelling uit grondstoffen , steeds 
in den handel voorhanden , kan in de praktijk ook dikwijls eene 
aanbeveling zijn voor het aanwenden van leggers of moerbalken, 
uit plaatijzer vervaardigd. 

Utrecht, J . W . B A K E 

October 1848 
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BIJLAGE N°. XVII. 

D E L F T , l November J8i8. 
M I J N E H E E R E N ! 

Dij de laatstgehoudene vergadering in Oetober 1818, is uit hei 
gesprek der'heeren leden, aangaande de gasbuizen, gebleken dat 
er bij die buizen nog veel te wenscheu blijft. 

liet is bewezen en bij het opgraven en nazien der gasbuizen op 
vele plaatsen gebleken, dat er uit dezelve gas ontsnapt was, op 
die gedeelten waar de verbinding plaats heeft; die verbinding 
geschiedt het meest met zoogenaamde moffen of met kragen die 
regt tegen elkander geschroefd worden; en men heeft, daarover 
sprekende , gezegd dat de mastiek , hetzij aan moffen, hetzij 
aan kragen, loslaat, tengevolge van de dreuning, die door het 
rijden van wagens enz. over de straten waar buizen liggen , 
veroorzaakt wordt, terwijl daarenboven de grond onder de buizen 
wegzakt en die alzoo niet meer gesteund blijven, tengevolge 
waarvan de moffen, daar waar de buizen in elkander schieten, 
aan de boven- of onderzijde loslaten of zelfs door het schran-
ken van een scheuren, terwijl bij de verbinding met kragen 
de schroeven alles moeten tegenhouden. Het is dus een van de 
voornaamste vereischten dat de pijpen goed ondersteund zijn, daar 
anders de geheele last aan de schroefbouten hangt. 

De kracht, die door den werkman moet worden aangewend bij 
het vereenigen der kragen met de bouten, wordt dan niet zoo 
zeer besteed aan het vast tegen elkander halen der kragen, als 
wel aan het in de juiste rigtmg houden der buizen ; bij beide 
wijzen van vereeniging der gasbuizen ontstaat dus ligtelijk ge-
legenheid tot het ontsnappen van gas door het scheuren van 
moffen of door het breken van schroefbouten. Ten einde hierin 

Aan 
//ccren Leden van den Raad 

van Bestuur. 

te voorzien ben ik op het idee gekomen , om voor te stellen , 
om aan de verbindingen der luiden eene bol- en bolvormige 
gedaante te geven, op de wijze, als nevensgaand model aan-
geeft. Dij deze wijze van verbinding komt het er niet op aan, 
of de pijpen al dan niet regt tegen elkander liggen: de schranking 
kan zonder eenige nadeelige gevolgen plaatsvinden. Zijn de schroef-
bouten met moeren aangehaald, zoo is men overtuigd dat de buizen 
steeds digt zullen blijven. Zakt de grond onder de buis weg, zoo 
kan de buis volgen en de verbinding blijft evenwel goed sluitende. 

Volgens mijne wijze van zien zoude men deze verbinding met 
vrucht op alle soorten van buizen of pijpen kunnen toepassen. 

Onder toezending van dit voorstel en bijgevoegd model, (1) heb 
ik de eer met de meeste achting te zijn, 

Uw D. W. Dienaar, 
P . S CIJMITZ. 

(1) Het model is bij de boekerij van het Instituut neder^elegd. 
• Red• 



OVER HET REMMEN OF FREINEN DER RADEREN VAN 

RIJTUIGEN OP S P O O R W E G E N . 

Na de laatste vergadering, waarin ik over liet remmen der 
raderen van rijtuigen op spoorwegen sprak , werd ik door den 
Raad van Bestuur onderrigt, dat de Ingenieur GALY C A Z A L A T , 

reeds vroeger van dezelfde wijze van remmen had gewaagd. 
Een bepaald onderzoek heeft mij doen zien , dat genoemde 

Ingenieur in 18i4 hetzelfde ontwerp heeft voorgedragen; doch 
al is het denkbeeld hetzelfde , zoo heb ik niet kunnen vinden, 
dat hij eene bepaalde wijze van uitvoering aantoont. 

Vermeenende , dat ik het eerst op het denkbeeld van de toe-
passing van waterremmingen gekomen was , had ik gewenscht 
den loop der discussie af te wachten , om van de uitvoering 
te spreken ; doch nu neem ik de vrijheid , de wijze waarop ik 
vermeen , dat het werktuig het best in praktijk kan gebragt 
worden, aan het Instituut voor te stellen. In nevensgaande figuur 
zijn A B en C 1) de assen van een rijtuig in E en F, G en II 
voorzien van excentriekringen of wel krukken. Deze ringen zijn 
op dezelfde as in tegenovergestelde rigtingen geplaatst. 

Met de excentriekringen G en II der as A B , worden door 
de omwenteling dier as , de verbindingstangen I en K en daar-
door ook de twee dompelaars L en M in de cilinders N t O 
voor- en achterwaarts bewogen, en wel altijd zoodanig, da t , 
wanneer de eene dompelaar in den cilinder is, de andere er zoo 
veel mogelijk uit is. De twee cilinders zijn verbonden door eene 
gegoten ijzeren buis , waarin zich eene kraan P bevindt. De 
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ruimte tusschen de einden «Ier dompelaars en de buis met watei 
gevuld zijnde , wordt hetzelve bij de beweging , door de kraan 
heen en weder gedrongen en bij de geheele of gedeeltelijke 
sluiting, de beweging der raderen gestaakt of belemmerd. Op 
de andere as werkt een gelijk mechanisme; de beide kranen P en 
P' worden gelijk bewogen en dus op beide assen gelijke uitwer-
king aangewend. De geheele kracht werkt op de wanden der 
c ilinders en op de bodems, die met bouten op de cilinders be-
vestigd zijn. L)e laatste kunnen breken ; doch dewijl nu de 
bodems der buizen tegen elkander geplaatst zijn , en de uit-
geoefende krachten in heiden zoo niet geheel, dan toch zeer 
u.tbij even groot zijn , zoo wegen natuurlijk de krachten tegen 
eikander op en vernietigen elkander. Dit zelfde duel zou veelligt 
op eene eenvoudiger en wel op de volgende wijze kunnen ver-
kregen worden. 

Tusschen de assen bevindt zich een cilinder, hebbende in 
liet midden eene kraan en zijnde aan beide einden open. Op 
de beide assen bevindt zich een excentriek ring, die in de-
zelfde rigting geplaatst is en zoodanig, dat altijd de afstand 
der dompelaars, die zich in den cilinder bewegen, hetzelfde is 
en door de beweging het water, dat zich tusschen de beide 
einden der dompelaars bevindt, door de kraan wordt heen en 
weder gedrongen. Door het sluiten der kraan wordt hier weder 
hetzelfde duel bereikt, doch deze inrigting heeft het nadeel, dat 
daardoor de assen gekoppeld zijn; want zoo eene der beide excen-
triekringen, door slipping der raderen, uit den haar aangewezen 
stand geraakt, hetgeen alleen gebeuren kan, wanneer de dom-
pelaar zich beweegt in de rigting, welke hem uit den cilinder 
voert, dan toch zou hij bij de teruggaande beweging op het 
water stooten, dewijl dan beide dompelaars een oogenblik zich 
iri tegengestelde rigtingen zouden willen bewegen, en dit belet 
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wordt door het gebrek aan ruimte, tusscheu de einden der 
dompelaars. Ik zou dus aan de eerst hierboven omschreven dis-
positie de voorkeur geven. 

De hoegrootheid der tol remming aangewende kracht, is nu 
o o k te berekenen, dewijl hier de vraag moet beantwoord worden. 
hoe groot de kracht is, om in een gegeven tijdsverloop, eene ge-
geven hoeveelheid water, een gegeven aantal malen, door eene ge-

geven opening te dringen. 
De Civiel Ingenieur, 

MULLER. 
L. N. Inst. I. 
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V E R G A D E R I N G 
VAN II KT 

GEHOUDEN IN HET LOKAAL D E R ACADEMIE TE D E L F T , 

REN DECEMRER 1 8 1 8 . 

Tegenwoordig: de heer F. W. Conrad, Voorzitter; de beeren 

Simons, Storm Buysing, Greve, van Meurs, van Oordt en van der 

Kun, leden van den Raad. 
De beeren leden der 1® en 2C klasse: Reuvenkamp, Kipp, 

P. Schmitz, Bacrt de la Faille, Musquetier, van der Leeuw, 
Lobatto, van den Bergh Jz. , J. C Enthoven Lz., Maxwils, Kem-
pers, Storm van 's Gravezande, J . Dixon S r . , K. Enthoven Lz., 
H. F. G. N. Camp, A. C. Reuthcr, Schneitter, Lebret, J. Muller, 
Piepers, van Karnebeek, J. Ortt, J. Pt. T. Ortt, Bleekrode, 
Droinct, Singels en Jansen; en de beeren buitengewone leden: 
G. Bruyn, Schade van Westrum, van Stralen, Nieuwenhuysen, 
van de Poll en Reuvens. 

De notulen der vergadering van 14 November jl. worden voor-

gelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter geeft aan de vergadering te kennen, dat er geenc 

boekgeschenken bij het Instituut zijn ontvangen, dan alleen de door 
ZEd. toegezegde verzameling van kaarten, behoorende bij de prijs-
verhandeling over C . B RÜNINGS, en waaraan thans slechts vier 
kaarten meer ontbreken. Hij noodigt wijders beeren leden uit om 
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hij voortduring, tot verrijking der boekerij van het Institunt,dooï 

geschenken bij te dragen. 

Hierna leest de Voorzitter eenen brief van den heer I I . F . F I J N J E 

te Nijmegen. Uit het verslag der notulen van de vergadering van 
het koninklijk Instituut van Ingenieurs van 10 October jl.,zag deze 
Ingenieur met veel genoegen, dat zijne beschouwing nopens het 
kwelwater, en het aangegeven middel om dcszelfs nadeelige uit-
werking te matigen of weg te nemen, waardig gekeurd zijn om 
dooi* de vergadering te worden overwogen, en dat de wensch is te 
kennen gegeven orn zulks te beproeven. 

De heer 11. F . F I J N J E veroorlooft zich echter op te merken , dat 
zijne meening ten aanzien van het niet bestaan van de kwel op de 
benedenrivieren niet volkomen begrepen schijnt te zijn, wijl hij 
met de heeren F . W . CONUAD en G U E V E instemt, dat in den A L -
blasserwaard en langs de Lekdijken de kwel wel degelijk wordt 
waargenomen; echter niet in die mate als bovenwaarts op de rivie-
ren, waar, bij elke omstandigheid, dat het buitenwater boven het 
binnenland verheven is, de kwel al dadelijk werkende is. Die 
werking vermindert naarmate men meer benedenwaarts op de 
rivieren komt; de juiste grens van het ophouden der kwel is 
niet aan te geven, en is vooral niet de grenslijn der piovincie 
(ielderland. 

De meerdere digtheid der gronden benedenwaarts is vooral ken-
baar door de mogelijkheid, om het water tusschen hooge wallen te 
kunnen besluiten, hetgeen bij de bovenwaarts gelegene landen 
aan vele inoeijelijkheden onderhevig is. 

Ten gevolge van den bovengemelden uitgebragten wensch, durft 
de heer F I J N J E zich vleijen, dat leden van het Instituut pogingen 
zullen aanwenden, om het aangegeven middel te beproeven en daar-
van een verslag zullen uitbrengen. Te dien aanzien vermeent de 

)6) 
heer F U N J E nog le moeten opmerken, dal bij niet geheel hecht aan 
eene zorgvuldige aanvulling der geul met kleiaarde, dat dikwerf 
moeijelijk zoude zijn, en gelooft, dat eene eenvoudige uitgraving 
der sleuf, en het omwerken en weder met dunne lagen aanvullen 
en aanstampen der uitgekomene specie, reeds dadelijk eene gun-
stige uitwerking zoude hebben om den loop der kweladereu af te 
snijden; hierdoor zouden de kosten minder worden en welligt 
naauwelijks ƒ0 .15 per teerling cl bedragen, waardoor eene bree-
dere uitgraving van de sleuf, indien het noodig bevonden werd, 
minder bezwaar zoude opleveren. 

Het ware dus belangrijk, de proef ook in dien geest te be-

werkstelligen. 

Vervolgens geeft de Voorzitter te kennen, dat hij eenen brief 
van den heer F . D ROINET heeft ontvangen, waarbij eene mededee-
ling over het brandbare gas, dat getrokken wordt uit de brandige 
olie, welke bij de bereiding van beenzwart wordt verkregen. 

Deze olie had vroeger geene waarde, doch brengt sinds O jaar 
meer dan f 5000 jaarlijks aan den fabrijkant op. Meer dan 7*0,000 
kubiek voet gas gaan wekelijks verloren. De heer D ROINET houdt 
zich met proeven onledig, om dat gas te benuttigen, en het is de 
uitkomst dezer proefnemingen die hij zich voorstelt aan het Instituut 
mede te deelen. 

Hierna leest de heer Kier eene bijdrage «over de aan te wenden 
«middelen ter bepaling van hooge hittegraden» (l). 

Eenige monsters en modellen betrekkelijk deze lezing worden 
aan de leden ter bezigtiging aangeboden en met belangstelling 
bezigtigd. 

(I) Deze bijdrage is jjesleld in handen eener commissie. 
(Red.) 
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De heer P I E P E R S leest vervolgens eene beschrijving van de vaste 
spoorwisselingen op den Hollandschen spoorweg, en deelt eene 
beschrijving mede van het roosterwerk en de daarbij gebezigde 
werktuigen op evengemelden spoorweg (1). 

Door een model, dat ter vergadering is gebragt, wordt dc wer-
king van de bovengenoemde spoorwisseling duidelijk voorgesteld. 

Bij de hervatting der werkzaamheden, na eene tusschenpoozing 
van een half' uur, leest de heer VAN O O R D T eene bijdrage over de 
zamenstcliing der drijvende drooge dokken, volgens het plan van 
J OHN S . G I L B E R T ( 2 ) . 

Ook worden ucor den heer VAN O ORDT eenige teekeningen van 
drooge dokken in Frankrijk aan de leden ter bezigtiging aangebo-
den, welke mot c!e meeste belangstelling worden beschouwd. 

Er hebben vele discussien gelijktijdig plaats, zoodat het der? 
Secretaris niet mogelijk is dezelve te volgen en aan te teekenen. 

De Voorzitter noodigt daarom dc leden uit, hunne bemerkingen 

schriftelijk in te dienen. 

De heer J . M ULLER leest hierna eene bijdrage «over de middelen, 
«waardoor een wagentrein over eene belangrijke rivier kan ge-
«bragt worden op eene plaats, waar het niet mogelijk is eene brug 
«te bouwen, of wel eenen tunnel te maken.» 

Spreker zegt ongeveer het navolgende: 
«De bruggen ondoelmatig achtende, is het eerste denkbeeld dat 

«zich natuurlijk opdoet, het plaatsen der wagens op vaartuigen en 

(1) Deze bijdrage is gesteld in handen eener commissie. 
(Red.) 

(2) Deze bijdrage is sesleld in handen eerier commissie. 
(Bed.) 
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deze alzoo door middel van stoombooten van den eenen oever naai-

den anderen te voeren. 

«Deze wijze van vervoer is echter belemmerend voor de gere-
gelde dienst van den spoorweg, en heeft het nadeel van gedu-

«rende een gedeelte van den winter niet aangewend te kunnen 
«worden. 

«Tusschen beide laatst aangetoonde wijzen van vervoer, wensch 
«ik aan het Instituut eenen middenweg voor te stellen. 

«Dit middel is wel aan hetzelfde nadeel van schorsing gedu-
r e n d e den winter onderhevig, doch heeft het voordeel om zoo 
«lang het aangewend kan worden , den overtogt ten minste aan-D O * 

«merkelijk te bespoedigen. 
«Ik stel voor, de breedte der rivier te verdoelen in vakken 

«van ongeveer 15 el ; op die punten in de rivier te brengen 
«funderingen en daarop te metselen stoelen , bestaande uit twee 
«hceren , die in de rigting van de as der rivier op elk einde 
«der fundering zijn opget?cl:ken tot eene hoogte, die in verband 
«staat met de diepte der rivier, den laagsten waterstand en den 
«diepgang der grootste schepen. 

«Om de andere fundering en dus om dc 50 el ongeveer, op 
«deze stoelen te brengen een vaartuig, met den voor-en achter-
«slcxcn in deze stoelen of tusschen deze boeren passende en 
«zijnde zoo hoog, dat wanneer het vaartuig op die fundering 
«rust, de bovenkant van hetzelve gelijk komt met den onderkant 
«der brug. 

«Dc brug te maken ongeveer 50 el of zoo lang als dc dubbele 
«afstand der vakken, zijnde de breedte gelijk aan de spoorwijdte 
«van den weg. Zij kan eenvoudig bestaan uit twee ijzeren lengte-
n-leggers, behoorlijk door dwarsleggers verbonden en daarop een 
«bruggendek en rails boven de lengteleggers. Deze brug even 
zoo op een vaartuig te plaatsen. 



18-i 

«De vaartuigen te voorzien van twee of vier kranen of kleppen 
»onder de waterlijn van het vaartuig en kunnende op het vaartuig 
«naar welgevallen geopend of gesloten worden. 

«De kleppen nog gesloten zijnde, worden de eerstgenoemde 
«vaartuigen, die tot steunpunten moeten dienen, boven de stoelen 
«gebragt en de kleppen geopend , waardoor het water, binnen 
«dringende, deze vaartuigen op genoemde zittingen doet zakken. 

«Daarna worden de vaartuigen , waarop de bruggen geplaatst 
«zijn , tusschen de reeds geplaatste gebragt en op gelijke wijze 
«op hunne stoelen gezakt zijnde, zoo rusten nu de uiteinden der 
«brug op de twee eerstgenoemde vaartuigen , terwijl zij in het 
«midden door het vaartuig, waarop zij geplaatst is, ondersteund 
«wordt. 

«De spanningen zijn dus niet grooter dan ongeveer 15 el, 
«verminderd met de halve breedte van de twee vaartuigen , 
«waarop de einden der brug rusten. 

«Ten einde den stroom minder te belemmeren , kunnen de 
«vaartuigen van voren scherp toeloopend vervaardigd, en verder 
«van 1 a 2 pompen voorzien worden. 

«Moet de brug nu voor ijsgang of andere redenen weggeruimd 
«worden, dan worden de kleppen of kranen gesloten, het water 
«uitgepompt, en de brug met de steunpunten weggevoerd. 

«Dij die gelegenheid moet de brug geborgen worden, terwijl 
«ook door deze vaartuigen de capaciteit der rivier vermindert. 
«Ik zou het daarom doelmatig achten, om in een' der oevers 
«te graven een kanaal van ongeveer 150 a 250 el lengte, 
«waarin de vaartuigen bij ijsgang kunnen geborgen worden , 
«en dat zoodanig is ingerigt, dat de beide ingangen van dat 
«kanaal door twee der vaartuigen , ingerigt als bateau porie, 
«gesloten kunnen worden. 

De overtogt van de treinen over dit kanaal zou door middel 
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•van eene draaibrug kunnen plaatshebben, ten einde de srheep-
«vaart ook door hetzelve te laten gaan, aangezien de beweging 
»der groote brug door het uitpompen van het water uit een 
«vaartuig te veel tijd zou vereischen.» 

De heer DROINET neemt vervolgens het woord, en vraagt of 
het de bedoeling van het Instituut is, dat er namens hetzelve 
een bepaald oordeel omtrent de vroeger ter sprake gebragte 
gaskwestie zal worden uitgesproken, dan wel of Int alleen bij 
het voeren van discussiën zal blijven. 

Het Instituut zou naar zijne meening behooren te beslissen, 
hoe het in deze en in andere voorkomende soortgelijke gelegen-
beden zal handelen. 

He Voorzitter antwoordt hierop, dat krachtens een besluit van 
het Instituut eene commissie is benoemd, aan welke het uitbrengen 
van een eindrapport omtrent de gaskwestie is opgedragen. Deze 
commissie heeft vrijheid, een bepaald oordeel te vellen; doch dat 
oordeel kan niet als een besluit van het Instituut worden aan-
gemerkt. 

De heer D ROINET droeg geene kennis van de benoeming der 
commissie. Zijne bemerking moge beschouwd worden als een haas 
dien hij heeft opgestooten; een ander moge hem vervolgen. 

He heer VAN M E U R S merkt op, dat men, voor dat het antwoord 
der commissie bekend zij, moeijelijk kan nagaan, tot welk besluit 
die commissie zal komen: welligt komt zij tot een bepaald besluit, 
ofschoon dit niet zeer waarschijnlijk is, daar zij haar gevoelen 
alleen heeft kenbaar te maken omtrent de verschillende voorge-
stelde behoedmiddelen. 

De heer D UOINET licht zijne bemerking nader toe en voedt de 

hoop, dat hij de aandacht van het Instituut daarop niet alleen 

voor deze, maar ook voor elke andere soortgelijke kwestie, zal 

hebben gevestigd. 
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Hierna wordt de Vergadering op de gebruikelijke wijze ge-

loten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vergadering van 

Januarij 1849. 

President. 
van UfZ . 

Secret «iris. 

1ST 

NOTULEN 
D E R 

van t* Jaiiuarijj 184Î). 



GEHÜCDEN IN H E T LOKAAL D E » KONINKLIJKE ACADEMIE TE D E L F T , 

OL» DINGSDA«; DEN 9 T N JANUAKM 18-19. 

Tegenwoordig: de lieer F. W. Conrad, Voorzitter; de bee-
ren Storm Buysing, Forstner van Dambenoy, Greve, van Oordt 
en van der Kun, leden van den Raad ; 

De heeren leden der l e . en 2C klasse: K. Enthoven Lz. , du 
Celliée Muller, Piepers, Wenckebach, J. W . Bake, Bleek-
rode, H. F. (I. N. Camp, Lehret, Lohatto, Hartz, Scheller, 
Singels en J. A. Schol ten ; 

en de buitengewone leden: van Stralen, lloijcr, Bakker Korff 
en Gildemeester. 

De Vergadering geopend zijnde, worden de notulen der bij-
eenkomst van 1:2 December jl. gelezen en goedgekeurd. 

De heeren S T O R M B U Y S I N G , B A K E en W E N C K E B A C H worden 
in voldoening aan art. 17 van het reglement afgezonden tot 
het binnenleiden van het nieuw benoemde lid Jonkheer M E R K E S 

VAN G E N D T , die , na door den Voorzitter op de gebruikelijke 
wijze te zijn toegesproken , in de Vergadering plaats neemt. 
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Door den Voorzitter wordt medegedeeld , dat hij aan hef 
Instituut als geschenk heeft aangeboden , een manuscript over 
de beweging der golven , en de zeewerken door A . R. EMY, 
uit het Fransch vertaald door F. W . C ONBAD. 1 8 5 1 . 

Door den heer S INGELS worden aan de Vergadering: aanae-Ö tj O 

boden 10 zeer uitvoerig en uitmuntend bewerkte teekeningen 
van eene door hem in Polen ontworpene ijzeren brug, met steenon 
landlioofden en pijlers. 

Terwijl deze teekeningen met de meeste belangstelling door 
de leden worden bezigtigd , leest de heer S INGELS eene nota 
betrekkelijk die brug (1). 

Namens de Commissie, ingesteld terzake van aangebodene mon-
sters gegalvaniseerd ijzer , vervaardigd door den heer C. G E B E L 

te Schcveningen , (zie notulen van 15 Junij 1818, pag. 40) wordt 
verslag uitgebragt. 

De Commissie heeft de aangebodene monsters met alle on-
partijdigheid en oplettendheid beproefd , en aan een vergelijkend 
onderzoek onderworpen met producten van soortgelijk ijzer, uil 
de Parijsche fabrijk afkomstig. De uitkomst van dit onderzoek was: 

1°. Wat zuiverheid en netheid van bewerking (galvanisering) 
betreft , kunnen de monsters niet in vergelijking komen met 
die der Parijsche inrigting. 

Dat de zinkbedekking op de ijzeren voorwerpen veel 
zwaarder en ongelijkmatiger is aangebragt, dan zulks bij de 
fransche voorwerpen het geval is. 

5°. Dat de proeven, genomen met verschillende der ingezon-
dene voorwerpen , door deze aan den veranderlijken invloed 
van den dampkring , evenzoo als aan dien van gewoon water, 
gracht- en zeewater , alsmede aan dien van verdund zwavel-, 

(1) Deze nota is gesteld in handen eener Commissie. (Ucd.) 
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salpeter- en zeezoutzuur bloot te stellen , en daarin naar gelang 
der proef dagen of maanden te doen verblijven , hebben doen 
zien , dat de ingezondene monsters zich daarbij even goed als 
die van Parijschen oorsprong hebben gehouden. 

4°. Dat de bewerking der galvanisering, door den inzender 
gevolgd, het ijzer evenzeer in taaiheid doet afnemen, als zulks 
te Parijs plaats heeft; eindelijk 

5°. Dat het, na al de zoo uitgebreide proeven, welke hier 
te lande , zoowel als in Frankrijk en in Engeland met het zoo-
genaamde gegalvaniseerde ijzer zijn genomen en algemeen 
bekend gemaakt , en die ook voorkomen in eene bij het Ver-
slag gevoegde brochure (1), overbodig kan geacht worden, om 
hier hel groote nut en de voordcelen aan te loonen , welke 
de toepassing dezer bewerking voor vele ijzeren voorwerpen 
aanbiedt. De commissie bejammert evenwel, dat de heer G E B E L 

zijne prijzen nog hooger heeft gesteld dan die der fransche 
fabrijken , welke reeds hoog genoeg zijn opgevoerd , en waar-
door de aanwending eener nuttige zaak slechts kan worden 
vertraagd. 

Hierna geeft de Voorzitter aan de Vergadering kennis eener 
missive, namens het Amsterdamsche Departement der Neder-
landsche maatschappij ter bevordering van nijverheid geschreven, 
waarbij aan het Instituut worden aangeboden de in 1848 uitee-O 
komene drie stukken van het tijdschrift ter bevordering van 
nijverheid, alsmede lijsten der werken, door gezegde maatschappij 
uitgegeven. Het evengemeld Departement geeft wijders het ver-
langen te kennen, om wederkeerig de werken van het Koninklijk 

l) Deze brochure is in de boekerij van hel instituut geplaatst, 
Uied.) 
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Instituut van Ingenieurs te mogen ontvangen, en met die weder-
zijdsche ruiling voortdurend voort te gaan, 

De Raad van Bestuur van het Instituut heeft vermeend aan-
vankelijk aan dat verlangen te mogen voldoen, onder opmerking, 
dat het Instituut zich reeds in betrekking heeft gesteld met 
het Hoofdbestuur der Maatschappij. 

Na eene tusschenpoozing van een half uur leest Jonkhp. 
M E R K E S VAN G E N D T eene bijdrage, bevattende eenige overwe-
gingen, aangaande de afmetingen en de gedaante van beklee-
dingsmuren , voornamelijk die voor havens, kaaijen en natte 
grachten (1). 

De heer S INGELS herinnert, hoe de bekleedingsmuren in de 
groote doorgraving voor den Birminghammer spoorweg op te 
geringe afmetingen zijn gebouwd , en daarom dan ook gedeel-
telijk zijn bezweken, of door ijzeren schoolramen versterkt 
moeten worden. 

De heeren M E R K E S VAN G E N D T , C ONRAD en G R E V E lichten 
el 

dit nog nader toe. Algemeen uit men het gevoelen, dat 0.21 

der hoogte voor de gemiddelde dikte van ecnen onbelasten 

bekleedingsmuur te weinig is , en men daartoe minstens 0.50 el 
a 0.55 der hoogte behoort aan te nemen. 

De heer M E R K E S VAN G E N D T ontwikkelt nader het gevoelen, 
dat lange bekleedingsmuren met eene inwendige bogt in de 
rigting der lengte moesten gebouwd worden. 

Bij havenbouw , bij voorbeeld bij de ontworpen havens voor 
Nijmegen, Zutpheu en andere riviersteden, voor zooverre die 
havens bij derzelver uitvoer , of in het vervolg bemuurd zullen 
worden , zoude men met voordeel aan alle regte muren eene 

( l ) Deze bijdrage is gesteld in handen eener commissie. (lied.) 

l lJ5 
el 

7.eeg, hebbende minstens 1.50 per 100 el lengte tot pijl , 
kunnen geven, terwijl uit het ontwikkelde beginsel, dat de 
muren over derzelver lengte veerkrachtig, en dus de holle 
of ingebogene aan eene gewelfsche werking onderworpen zijn, 
ook de stelling volgt, dat de cirkelronde of ovaalvormige 
insluitingen verreweg sterker zijn , en des noods met een ge-
ringer of zuiniger profil kunnen volstaan , dan eene regtlijnige 
of veelhoekzijdige vorm van gelijken omvang of lengte, die 
den zelfden zijdelingschen aarddruk moet wederstaan. 

De concave of holronde vorm kan niet genoeg worden aan-
bevolen , en heeft daar, waar hij in praktijk is gebragt, uit-
muntend voldaan; ook hier te lande bestaan veel muren , on-
der anderen te Bergen-op-Zoom , Venlo, Corimhem enz., welke 
daarvan de bewijzen dragen. 

Dit belangrijk onderwerp geeft daarna nog tot vele discus-
sien plaats, waaraan onderscheidene leden deel nemen. 

Nadat de heer FORSTNER VAN DAMBENOY tijdelijk het presi-
dium heeft overgenomen , doet de heer C ONRAD de navolgende 
mededeelingen: 

1°. Over de aanwending van salammoniak tot wegneming van 
den zoogenaamden ketelsteen in de ketels van stoommachines , 
door A . If. DE V R I E S R O B B É , 

(Zie bijlage N°. XIX.) 
De lieer S CIIEFFER neemt deze gelegenheid waar, om ook eene 

bijdrage over hetzelfde onderwerp aan de vergadering mede te 
deelen. 

(Zie bijlage N°. XX.) 
2 ° . Leest de heer C ONRAD eene nota van den heer A . II. DE 

V R I E S R O B B É , over bet slijten van kussens of metalen (brasses), 
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waarin de assen van locomotieven en rijtuigen van eenen spoor-
weg draai jen. 

(Zie bijlage N°. XXI.) 

De heer H A R T Z merkt op , dat het aangegeven middel veel 
overeenkomst heeft met het zoogenaamde antifriction-metal. 
Bij de Directie der stapel- en constructie magazijnen , zijn op 
zijne aangifte, daarmede proeven genomen , welker uitkomsten 
in geenen deele aan de verwachting hebben beantwoord. Van gezegd 
metaal zijn onder andere gegoten twee naafbussen , welke in 
vergelijking met twee van brons gegotene, aan hetzelve voertuig zijn 
beproefd. De uitkomst daarvan is geweest, dat de bussen van 
het eerstgenoemde metaal over hunne dikte gebroken , en alzoo 
te bros bevonden zijn ; de breuk was grof en onregelmatig, 
en het metaal liet zich met ligte hamerslagen breken ; de in-
wendige afmetingen toonden aanmerkelijke afslijtingen aan , ter-
wijl bij de bronzen bussen geene afslijting was te bespeuren. 
De afslijting van de eerstgenoemde bussen kon ook aan de 
vermindering van hun gewigt worden waargenomen. 

De heer C ONRAD zegt, dat het door hem bedoelde metaal 
geheel van het antifriction-metal verschilt; hij heeft ook zonder 
bevredigende uitkomst daarmede proeven genomen. 

De heer VAN O O R D T maakt melding van een zonderling ver-
schijnsel , dat hij bij het afslijten der assen van slijpstcenen heeft 
waargenomen. Door de ongelijkmatige drukking die daarbij plaats 
heeft, zijn de metalen kussens aan zeer snelle slijting onderhevig. 
Men heeft daartoe later bij de bedoelde slijpsteenen gebruik ge-
maakt van azijnhout in olie gekookt, en is gedurende 2 a 5 
jaren van vernieuwing bevrijd gebleven. Dit eenvoudig middel kan 
welligt soms eene doelmatige toepassing vinden. 

3 ° . Leest de heer CONRAD eenige praktikale opmerkingen uit 

het engelsch overgenomen, omtrent het droogmaken van land 

aan den zeekant of langs andere wateren. 
(Zie bijlage N°. XXII.) 

4°. Doet de heer C ONRAD eene mededeeling over de verdiensten 
van NICOLAAS C RUQUIUS, in het aanraden tot het opmaken eener 
algemeene statistiek van den waterstaat van ons land. De oor-
spronkelijke stukken (zie bijlage N°. XX1I1), die hierbij worden 
medegedeeld, wekken de bijzondere belangstelling der leden op. 

De heeren M E R K E S VAN G E N O T , H A R T Z en LOBATTO uiten 
den wensch, dat deze stukken gedrukt, en alzoo nader aan de 
leden van het Instituut kenbaar gemaakt mogen worden. 

5 ° . Geeft de heer C ONRAD te kennen, dat de toegezegde teeke-

ning van eene nieuwe boormachine nog niet geheel in gereed-

heid is kunnen gebragt worden. 

De heer C ONRAD het presidium wederom aanvaard hebbende , 
geeft de heer F ORSTNER verslag van het standpunt, waarop de bij 
het Instituut benoemde Commissie van statistiek is gebragt, ten 
gevolge der oprigting van een bureau voor de statistiek bij het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Ilierna wordt gelezen eene nota van den heer P . J . J . B OGAERT 

over de gasleiding door glazen pijpen te Maastricht. 
(Zie bijlage N°. XXIV.) 

Eindelijk wordt gelezen eene door den heer VAN D E K ASTEELE 

opgemaakte vergelijking van de kosten der stoomkracht met andere 
beweegkrachten, in toepassing bij liet droogmaken en drooghou-
den van funderingsputten. 

(Zie bijlage N°. XXV.) 
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De heer VAN O O R D T merkt op, dat hij een dok te Onrust tot 
drooghouding is gebruik gemaakt van een soortgelijk werktuig, 
als door den heer VAN DE K ASTEELE wordt bedoeld. 

De heer S T O R M B U U S I N G herinnert, in zijne handleiding tot 
de kennis der waterbouwkunde, lle deel, pagina 218, te hebben 
vermeld, dat bij het bouwen van de nieuwe uitwateringsluis en 
het graven van het kanaal voor het stoomgemaal te Sparendam, 
tot het drooghouden van de putten is gebruik gemaakt van 
kleine stoomwerktuigen van hooge drukking, ingerigt nagenoeg 
als de locomotieven op de spoorwegen in gebruik. 

Deze werktuigen hadden een vermogen van 4 paardekrach-
ten, en bragten, door middel eencr pomp, in een uur 90 kub 
ei water op, ter hoogte van 5 tot 3 .50, en vorderden aan brand-
stof en bediening niet meer dan f 8 in de 21 uren. De ge-
lieele toestel stond op vier wielen, kon door middel van paarden 
in deszeifs geheel worden vervoerd, en was oogenblikkelijk ge-
reed om in werking te worden gebragt. 

De heer M E R K E S VAN G E N D T voegt hier nog bij, dat bij het 
drooghouden der putten voor den opbouw van de stoomtuigen aan 
het S P A A R N E , de L EEGHWATER en de CRUQUIUS , uitmuntende 
diensten van de kleine stoompompen zijn erlangd. 

De beide stoompompen welke bij het stoomtuig te Sparendam 
zijn gebruikt en aan den aannemer behoorden, hadden slechts eene 
geringe kracht, een naamvermogen van 5 a 4 paarden, en hadden 
reeds vroeger gediend. Elk dezer werktuigen bragt twee pompen 
in beweging , die aan eenen hefboom of aan eene balans vereenigd 
zijnde, beurtelings open neder gingen. De cylinder had 15 duim 
middellijn, de pomp 50 duim, en bij 4 el hoogte opbrengst 
maakte hel werktuigje minstens 15 en hoogstens 30slagen inde 
minuut. 

Hebben die kleine werktuigen te Sparendam minder uil den 
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sluisput gepompt, dan gewoonlijk door dezelve geschiedt, zoo 
moet dit aan de slechte steenkolen en aan andere omstandigheden 
worden toegeschreven. Daar namelijk deze werktuigen van iocomo-
liefkctels voorzien zijn, worden de pijpen door den steenkolenbrand 
te veel verstopt, en zouden cokes veel beter hebben voldaan. De 
consumtie van brandstof, het onderhoud, de stokers, olie, kaarsen, 
leder voor zuigkleppen, enz., heeft voor elk werktuig per week 
van O werkdagen (aangezien op den 7en dag wordt schoongemaakt) 
bedragen / 80 a f 00. 

Dij den Leeghwater is met meer voordeel een in 1841 door 
P A U L VAN VLISSINGEN en DCDOK VAN H E E L voor de commissie 
der droogmaking vervaardigd en verbeterd vervoerbaar stoomtuig 
gebruikt, hebbende ongeveer de dubbele kracht der bovenge-
noemde , en hetwelk met een' kompleten pomptoestcl, wagen , 
enz., f 0000: gekost heeft, hebbende naderhand bij den Cru-
quins, met cokes gestookt, uitmuntende diensten bewezen. Ten-
gevolge dezer goede uitwerking is ook in 1817 bij D IXON en 
Cie. voor meergenoemde commissie nog een tweede vervoer-
baar stoomtuig met kompleten pomptocstel vervaardigd, hebbende 
een naamvermogen van 10 paarden , dat zelfs lot 15 paarden-
kracht kan worden gebragt, en veilig met 5 atmospheren 
werkende. 

De machine maakt 48 en de pomp 1(5 slagen in de minuut, 
zijnde de verhouding der raderen als 5 tot 1. De aanvoer-

<;l ' «l 
buizen hebben 0,506 middellijn, en met de gebogenc pijpen 9.15 
lengte. Met den wagen en al zijn tocbehooren, heeft dit stoom-
pomptuig ongeveer f 8000 : gekost, en heeft, naar behooren 
met cokes gestookt, bij de tweede lediging van den put aan 
dc Cruquius zoodanige goede diensten bewezen, dat het verreweg 
den voorrang boven alle gewone oude uitmalingsmiddclen verdient. 

Het meest in Engeland gewaardeerde en krachtigst werkende 
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vervoerbaar stoompomptuig is dat van Mr. J OHN W A L K E R in 
1848 beproefd en gepatenteerd. Het is tot het ledigen of uit-
pompen van putten, kleine plassen en irrigatien zeer bekwaam 
bevonden, yereischende tot opstelling slechts eene oppervlakte 
van 2 & 2.50 vierkante Ned. el; het is tevens van zeer een-
voudige hechte zamenstelling en wordt met cokes gestookt. Het-
zelve is door R OBERTSON tot genoemd doel zeer aanbevolen ( 1 ) . 

De heer S TORM BUYSING zegt vervolgens, dat hij zich genoopt 
vindt, eene mededeeling te doen, die vermoedelijk met welge-
vallen zal worden ontvangen. 

Vroeger heeft men met genoegen vernomen, dat twee leden 
van het Instituut bij het Bataafsche genootschap van proefon-
dervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam zijn bekroond geworden. 

Eene soortgelijke eer is thans aan ons medelid, den heere 
J. G . W . F I J N J E Junior te beurt gevallen. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland had eene prijsvraag 
uitgeschreven , betreffende de verbetering der uitlozing van 
üelflands boezemwater, en eene premie van f 1000 voor het 
meest voldoende antwoord uitgeschreven. 

Door drie deskundigen voorgelicht, heeft het Heemraadschap 
wel is waar aan geene der ingezondene memoriën zijne volko-
mene goedkeur ing kunnen hechten , maar evenwel gemeend, 
naar aanleiding van den inhoud der prijsvraag, de bekrooning 
niet te kunnen nalaten. Bij de vijf ingekomene stukken waren er 

(1) In het Mechanics1 Magazine van 15 Julij 1 8 4 8 , pag. 5 4 , wordt 
da a r van gezegd: «with (he steam at a pressure of 35 Lbs. (pounds, 
«livres de poids) per inch, an Engine of this sort is slated to he capable 
«of raising no less than 6 0 0 0 gallons ( 2 7 2 6 0 Ned. kan of 2 7 , 2 6 k u b . 

el «el) of water 8 feet ( 2 . 4 4 ) high per minute, and Mr. W A L K E R is 
«in the habit of contracting with his customers, that such shall he 
«the dutij performed.») 

(i\oot van den heer MERKES VAN G E R D T ) . 
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twee die geoordeeld werden , ieder voor een verschillend, maar 
even belangrijk deel , aan de uitgeschrevene prijsvraag te heb-
ben voldaan , en dewijl het schier onmogelijk was eene bepaalde 
keuze tusschen beiden te doen , is men tot het besluit geko-
men, aan ieder der schrijvers dezer memoriën de helft van den 
uitgeloofden prijs toe te kennen. 

Als schrijvers dier memoriën hebben zich bekend gemaakt 
de heeren J. G . \ V . F I J N J E junior, L . K . Inst. 1 . , en P I E T E R 

OE LEEUW, opzigter bij de werken tot droogmaking van het 
Haarlemmermeer. 

De heer VAN O ORDT leest hierna eenen brief, waaruit blijkt, 
dat de drijvende drooge dokken van Hollandsche uitvinding zijn. 

Hij zal van de teregtwijzingen , die hem zijn medegedeeld , 
gebruik maken bij de herziening van de bijdrage , die hij in 
de vorige Vergadering van het Instituut heeft geleverd. 

Geene voorstellen gedaan zijnde, wordt de vergadering ver-
vervolgens op de gebruikelijke wijze gesloten (1). 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vergadering van 15 
Maart 1849. 

<5C c l / / . ^ t t r a * / . 

President. 
tf. v a t / e r oX&tn. 

Secretaris. 

(1) \ I s bijlage n°. XXVI is bij deze notulen gevoegd de beschrij-
ving van het roosterwerk van den HoUandschen Spoorweg, door 
M . C . J . P IEPERS , wetke in de Vergadering van 12 December 1 8 4 8 
is medegedeeld geworden. 
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BIJLAGE N°. XIX 

OVER DE AANWENDING VAN SALAMMONIAK, TOT WEGNEMING VAN 

DEN ZOOGENAAMDEN K E T E L S T E E N IN S T O O M K E T E L S . DOOR 

A- A . C . DE VRIES R O B B É , INGENIEUR W E R K T U I G -

KUNDIGE HIJ DEN IIOLL AN DSC HEN S P O O R W E G . 

I)e aanwending van salammoniak tot wegneming van den zoo-
genaamden ketelsteen in de ketels van stoommachines, waarvoor 
aan R I T T E R B R A N T door het «Institulion of civ. Eng™.» te Londen 
eene Telfort-medaille en door de Society of Arts de gouden Isis-
medaille is toegewezen , heeft sinds lang de aandacht opge-
wekt (1) van den Ingenieur Directeur F. W. CONRAD. Dit 
gaf aanleiding tot de proeven, waarvan de uitkomsten hier worden 
medegedeeld. 

Na verschillende met den salammoniak genomene proeven bij 
de locomotieven van den Hollandschen Spoorweg, is het ge-
bleken, dat dit een uitmuntend middel is, om de zich in den 
ketel bevindende kalk of ketelsteen los te maken en op te lossen, 
en vervolgens de kalk in oplossing te houden, tot dat de ketel 
wordt schoongemaakt. 

Tot dat einde doel men twee ned. oneen fijn gestooten salam-

moniak, na het villen van den ketel, door het lapgat in den-

zeiven, laat den salammoniak in den kelel blijven tot den vol-

genden dag, waarop met de locomotief gereden wordt, en waarna 

men des avonds afblaast. Als de ketel niet al te vuil is kan 

men nog een' tweeden dag daarmede rijden, anders moet het 

water afgetapt en de ketel geheel schoongemaakt worden. 

(1) Zie hierover ook het Jaarhoekje van kunsten en wetenschap-
pen lS'iS, van ons medelid BLEEKRODE, blaitz. 14 en 15. 
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Het water dat men daarvan verkrijgt, naarmate van de kalk 

die in den ketel voorhanden is, is eene oplossing van sal-

ammoniak en kalk, welke bij de eerste proefneming '/»oo 

wigtsdeel zal geweest zijn. 

Vervolgens laat zich de kalk in schilfers los en kan gemak-

kelijk door de pluggaten onder aan den ketel uitgehaald 

worden. 

Wanneer de ketel op deze wijze in veertien dagen of eene 

maand van den ketelsteen is gezuiverd, dan vermeent men, dat 

het nog noodzakelijk is, eens of tweemaal per week, twee 

ned. oneen salammoniak in den ketel te brengen, hetwelk in 

het vervolg voldoende zal zijn, om den ketel van ketelsteen te 

vrijwaren. 
Hij naauwkeurig onderzoek is gebleken, dat het water van 

d(j locomotief, die na een of twee dagen dienst werd afgetapt, 
hoegenaamd geene opgeloste koper- of ijzerdeelen bevatte. 

Men kan het er dus voor houden , dat de genoemde hoeveel-
heid salammoniak op de duurzaamheid van den ketel hoegenaamd 
geenen nadeeligcn invloed heeft, doch integendeel dc duurzaam-
heid van de vuurkast en de pijpen belangrijk moet vergrooten , 
en ook in het verbruik van brandstof op den duur eene ver-
minder ing moet te weeg brengen, omdat de ketelsteen, die een 
slechte warmtegeleider is, een meerder verbruik van brandstof 
noodzakelijk maakt. 

De salammoniak met de kalk vormen waarschijnlijk zeezout-

zure kalk, bij welke scheikundige verbinding de ammoniak vrij 

wordt, dat merkbaar te ontdekken is aan den onaangenamen reuk 

van den stoom. 

De fijngeslooten salammoniak kost ingepakt f 1,00 per 

ned. pond. 
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BIJLAGE N° XX 

SALAMMONIAK TEGEN K E T E L S T E E N B I J S T O O M K E T E L S , DOOP 

C . S C I I E F F E H . 

In het begin van 1817 werd, in den stoomketel van s Rijks 
houtzagerij te Iloltcnlam , eene proeve genomen met den salammo-
niak , om te zien in hoeverre men gunstige uitkomsten zoude 
verkrijgen, om de nadeelige aangroeijingen tegen de wanden 
van den ketel te verminderen of geheel tegen te gaan. 

Deze ketel van lage drukking is van wagenvormige gedaante; 
de daarin ontwikkelde stoom heeft meestal eene spanning van 
1,0 Ned. pond op den vierkanten Ned. duim, die eene gewone 
maudslijmachine van 16 paardenkrachten in werking brengt .— 
Het water in den ketel is gewoon maaswater, dat volgens een 
scheikundig onderzoek van M U L L E H , Arch. de Pharm. XC1X. 
p. 10, vele kalkaardige zelfstandigheden bevat. 

Op den 2(3en Maart 1847 werd er tweemalen in de week 
0,2 Ned. pond salammoniak in den ketel geworpen, nadat 
dezelve geheel schoon gemaakt en van den aanwezigen steen 
ontdaan was. 

Vier maanden daarna (op den 190n Julij) heb ik de wanden 
des ketels nagegaan, en bevond eene vrij gelijkmatige aanhech-
ting van watersteen, bepaaldelijk in de zijden; boven den vuur-
haard was de kalkachtige laag veel minder. De aangroeijing 
was blijkbaar niet zooveel als gewoonlijk. Gedurende dien tijd 
had men gemiddeld daags 1 i uren gestookt. 

De ketel werd weder schoon gemaakt en van circa 40 Ned. 
pond steen gezuiverd. — Onmiddellijk herhaalde ik de proef, 
en de juiste hoeveelheid salammoniak, om het kwaad tegen 



te gaan, niet wetende, besloot ik dezelve te verdubbelen en 
deed ahoo 0 ,1 pond tweemalen 's weeks in bet water wer-
pen. — Ruim 5 maanden later, op den 29 December 1817, bleek 
het dat 

er zich toch watersteen had gevormd en even als vroeger 
het meest aan de zijwanden. L>e ijzeren waterpeilkraan, van el 
eene middellijn van 0,02 was bijna digt gegroeid, en de hoe-
veelheid ketelsteen, die uit den ketel werd gebroken, wasruiin 
GO Nod. pond. — Ook nu weder bedroeg de dikte der laatr 2 O O 

a 5 streep. Bij de wateroppervlakte was zij echter (i streep. 
De ketel was al dien tijd als naar gewoonte 14 uren daags 
gestookt. 

Door'bijzondere oorzaken moest de machine blijven stil staan f 

waardoor de proeven niet verder werden voortgezet. — lk 
vermeende echter deze niet ongunstige resultaten met den sal-
ammoniak te moeten mededeelen, daar de aanwending de wordin»* 
van ketelsteen toch veel deed verminderen, en het waarlijk van 
groot belang is, om de aandacht hier meer en meer op te 
vestigen. 

C. ScHEFFER. 
Lid Kon. [rist. van Ingenieurs. 
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1 U J L A G E XXI. 

O V E R H E T SLIJTEN VAN METALEN K U S S E N S , DOOK A. A . O. DE 

VLUES R O B B É , INGENIEUR W E R K T U I G K U N D I G E BIJ 

HEN ÜOLLANDSCHEN S P O O R W E G . 

Het verslijten van de kussens of metalen (brasses), waarin de 
assen van locomotieven of rijtuigen van eenen spoorweg draaijen, 
veroorzaakt eene belangrijke uitgave voor het onderhoud van 
het materieel van eenen spoorweg. Men is er op bedacht ge-
weest, middelen uit te denken, waardoor deze kussens , bij eene 
afslijting, niet dadelijk zouden behoeven te worden vernieuwd. 

Op last van den Ingenieur Directeur F . W . C ONRAD zijn 
daartoe, in de werkplaatsen van den llollandschcn spoorweg, 
door den Heer DE V R I E S R O B R É proeven genomen met eene com-
positie, waarvan men medcdeeling had ontvangen. Het resultaat 
daarvan wordt hierbij medegedeeld. 

Nota. 
i 

Het gebruik van eene compositie, bestaande uit 85 gewigts-
deelen lood en 15 deelen antimonium, voor het aanvullen van 
versleten metalen, voldoet zeer goed. Het vereenvoudigt zeer 
de reparatiën der locomotieven , daar, vóór het gebruik dezer 
compositie, de versletene metalen steeds gesmolten, gegoten, 
uitgedraaid en pas gevijld moesten worden. Dit werk vervalt 
bijna geheel. Het aan te vullen metaal wordt slechts vertind 
e n , na heet gemaakt te zijn, geplaatst op of tegen een stuk 
plaatijzer, hetwelk zoodanig gebogen is , dat het juist den 
vorm heeft van de as, waarop het metaal moet passen. Dit 
verrigt zijnde , moet men de openingen tusschcn hef metaal en 
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hun stuk plaatijzer digt maken, en giet vervolgens de vooral 
gereed gemaakte compositie in dezelve. Zoodra dit een weinig-
koud geworden is , kan men het metaal, nadat het een weinig 
afgevijld of uitgeboord is , naarmate van het doel, waarvoor het 
strekt, dadelijk gebruiken, en men zal bevinden, dat decom-
positie zoodanig met het metaal verbonden is, alsof het uit 

eene massa bestond; alleen de kleur maakt het ouderscheid 
kennelijk. 

De compositie kau een weinig gewijzigd worden, naarmate 
van de dienst die zij moet doen. 

Deze compositie is niet alleen veel goedkooper dan het me-
taal, maar verslijt ook lang zoo spoedig niet en geeft dus ook 
minder wrijving. 

liet eenige waarop men vooral dient te letten is, dat er 
steeds olie of vet bij deze compositie gehouden worde, daar 

het droog en heet loopen het meer smeltbare metaal spoedig 
vloeibaar doet worden. 

De kosten voor deze compositie bedragen f 0 .80 per Ned. 
pond; het metaal kost gemiddeld f 2.25 per Ned. pond. 
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WJLAGE N«. XXII 

1'RACTISCIIE AANTEEKEN1NGEN, OMTRENT HET AANLEGGEN VAN 

BEDIJKINGEN TOT HET DROOGMAKEN VAN LAND, AAN 

DEN ZEEKANT OF ANDERE WATEREN; UIT HET 

ENGELSCH OVERGENOMEN EN MEDEGEDEELD 

DOOR F. W . CONRAD. 

Profil n°. 1 (1) is de dwarsdoorsnede van eenen dijk , ge-
maakt van steen, klei, aarde en kiezel; aan weerszijden 
bedekt met ruwe steenen , zoo digt mogelijk tegen elkander 
geplaatst en met de scherpe kanten naar buiten 

In het midden van den dam moet over de geheele lengte 
worden gemaakt een bed van klei, breed 4 voet G duim, 

el el 

(1.35) in den bodem, en 5 voet (0.90) aan de bovenzijde, 

welke niet meer dan 5 voet onder de kruin des dams moet 

blijven. 

Profil n°. 2 stelt eenen dam voor, bestaande uit klei, aarde, 

steen en kiezel, voorzien van rijswerk en zoden. 

Deze dam is ongeveer 10 voet (5 cl) hoog met eene glooijing 

van 2 op 1 aan de binnenzijde, en aldaar bedekt met zoden 

dik 1 voet (0.50). el 
De kruin is breed G voet (1.80); en van daar tot 5 voet 

el 

(1.50) benedenwaarts heeft de dam dezelfde glooijing aan de 

buiten- als aan de binnenzijde. Hieronder begint een sterk 

rijswerk van 4 voet (1.20) dik van boven, en G voet (1.80) dik 

( I ) Zie de p l a a t . 
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van onderen. Het rijswerk is in eene scheeve rigting in den 
bodem gebragt, en in den grond sterk vastgemaakt met ijzeren 
schroeven, die haaks door het geheele rijswerk worden ge-

el ei' 
bragt. Deze schroeven zijn lang 24 voet (7.20), dik duim (0.013). 

De koppen der rijsbossen liggen */2 op 1. 
In streken waar het hout overvloedig is, kost deze soort 

van dammen £ 4 per strekkende yard (ongeveer ƒ48 per strek-
kende el), de duikers of sluizen daaronder begrepen. 

Profil n°. 5 stelt eenen dam voor van denzelfden aard, doch 
van veel grooter sterkte. De dam is hier tot 10 voet (3 el) 
hoogte aangegeven, doch kan tot iedere verlangde hoogte 
worden gemaakt. Hij bestaat uit dezelfde materialen als bij el J 

profil n°. 2. l)e kruin is 0 voet (1.80) breed: de binnen-
glooijing een op een, met zoden bedekt. 

Aan den binnenteen is een rijswerk 5 voet (0.90) diep en 

4 voet (1.20) breed, gedeeltelijk in den grond gebragt en 

daarin bevestigd door ijzeren schroeven, lang 12 voet (3.00). 
De buitenzijde heeft een rijswerk tot aan de kruin met 

, ... , eI 

eene glooijing van ' / t op I. Het rijswerk is 4 voet (1.20) dik 
aan de kruin en verbreedt zich met regelmatige trappen tot 

15 voet (5.90) aan den bodem. Het wordt aan de voorzijde 

met schroeven van 21 voet (0.50) lengte vastgemaakt. 
cl 

Op 4 voet (1.20) afstands van den teen, is eene voorkistiner 
el el 

van rijswerk, 2 voet (0.00) hoog en 5 voet (0.00)dik, te lood 
vast gebout, dienende om den buitenkant van den dam tegen de 
werking van de zee te beschermen, en om de slibben daar 
achter op te vangen, waardoor later eene natuurlijke glooijing 
zal ontstaan, zoo als de gestippelde lijn aantoont, en bij vele 
aldus gemaakte dammen reeds het geval is geweest. el 

Het kleibed moet 2 voet (0.60) beneden het maaiveld srebrag* 
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el 

worden en ongeveer 9 voet (2.70) hoog zijn, beneden breed 
el «1 

1 voet 9 duim (0.525) en 1 voet 5 duim (0.575) boven. 
De gemiddelde kosten van zulk eene bedijking zijn, onder 

voordeelige omstandigheden, £ 10 p e r strekkende yard (ongeveer 
ƒ 120 per el), met de sluizen daaronder begrepen. 
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HIJ L A G E N°. XXIII. 

OVER DK VERDIENSTEN VAN NI COLA AS C R U Q U I U S , IN H E T , 

ANNO 1 7 2 ( 5 , AANRADEN TOT H E T OPMAKEN EENER 

ALGEMEENE WATERSTAATKUNDIGE STATISTIEK 

VAN ONS L A N D , MEDEGEDEELD DOOR 

F . W . CONRAD. 

N I C O L A A S C R U Q U I U S heeft groote verdiensten gehad in ver-
schillende aangelegenheden, betreffende den waterstaat dezer 
landen. Hij was een man van vooruitgang voor zijnen tijd , 
in het vak dat hij beoefende. Vele blijken zijn daarvan voor-
handen , en 's mans onvermoeide geest was altijd werkzaam , 
waar hij verbetering meende te zien. 

Het is mij ouder anderen gebleken hoezeer hij, te zijner 
tijd (anno 1725), het nut eener algemeene statistiek voor de 
belangen van den waterstaat heeft ingezien; en daar het Insti-
tuut zich deze gelegenheid heeft aangetrokken, heb ik het 
niet ondoelmatig geacht, eenige bijzonderheden mede te deelen , 
omtrent hetgeen een man als C R U Q U I U S reeds in zijnen t i jd, 
daarover heeft gedacht en geschreven. 

Eene origincele brief, gedagteekend Leiden 14 Oclober 1725, 
door N I C O L A A S C R U Q U I U S aan Professor L U L O F S geschreven , 
die onder mij berust, en dien ik aan het Instituut aanbied, 
bevat hierover nuttige wenken, (zie bijvoegsel L A . A). 

Bij dezen brief was gevoegd eene nota (zie bijvoegsel L A . B). 
Het blijkt voorts, dat N I C O L A A S C R U Q U I U S zich in den jare 

172G bij rekwest gewend heeft tot de E. G. M. Heeren 
Staten van Holland en West-Vriesland (zie bijvoegsel La- C ) , 
daarbij overleggende eene begrooting ad ƒ450 smaands of 

f o 4 0 0 per jaar, en zulks gedurende 0 jaren, in welken tijd 
hij meende dat het geheele werk, door hem bedoeld, kon 
worden voleindigd (zie bijvoegsel La. D). 

De Staten van Holland en West-Vriesland stelden dit rekwest 
den 20en December 1720 in handen van gecommitteerde raden, 
die, na daarop gehoord te hebben de Professoren W I T I C H I U S 

en 's G R A V E S A N D E , in April 1727 hun advijs uitbragten (zie 
bijvoegsels La. E en La. F). 

Dit advijs van 27 April 1727 werd vervolgens, met het re-
kwest, aan II. E. G . iMogenden toegezonden , om daarop te 
worden gedisponeerd. 

Den 18en Maart 1728 werden al deze stukken door den Raad-
pensionaris in de vergadering gebragt en het voordeelige advijs 
daarop kortelijk herhaald. 

De verdere deliberatie werd daarop uitgesteld (zie bijvoeg-
sel La. G ) . 

F . W . C O N R A D . 

LA. A . 
Behoorcnde totde Bjjlage Wel Edele Heer, zeer geagte Professor. AAIII. D D 

Voorgaende Discoursen met Uwe Wel Ed. geven aenleijdinge 
dat de Yrijheijt nceme, te zeggen, dat zoo wanneer de Water-
staet, waervan zo veel wel en qua lijk varen afhangt, t'effens met 
de goede Politie van ons Lieve Vaderlandt, in aenmerkinge neeme, 
zoo moeten de verschillende Opinien van dooiiugtige verstanden 
vreemd voorkoomen: dewijl de Lugthartige naulijks gedenken, 
aen de ongelukken die de Ilooge Watervloeden in naburige Lan-
den , die op deselve wijse en zorge met Dijken bewaert wier-
den, als het onse , hebben veroorsaekt, en ons Land zoo menig-
mael aen verseheijden kanten gedreijgt; terwijl de swaermoedige 
bijna aen alle zijden voor inbreuken en overloopingen bedugt 



zij». Zoo dat de liegtzinnige aeii wien de zorge van desezaken 
it> toebetrout in gedurige twijfeling werden gehouden, niet weelende 
wat kant te kiesen. 

Niet anders als onkunde , Wel Edele lieer schijnt oorsaek te 
zijn van dese verschillende gevoelens. Want of schoon dese Ne-
derlanden van sulke goede Kaerten der besondere Heem-raed-
schappen voorzien zijn als eeriig Land ter weereld, zoo is egter 
gelijk in alle andere landkaerten die aenwijsingen, welke in dit geval 
het noodigstc zoude zijn verzuijmt, namentlijk de hoogte en laegte 
van de stranden, en Duijnen, alwaer de doorbrceking meer ge-
vreest werd van de Dijken en Landen met de hoogtens Dieptens 
van de Zeen, Wateren en Rivieren , die de zelve om, of door loopen, 
dat in veele gevallen van nut zoude kunnen zijn. Van dese hoogtens 
en dieptens volkoomen kennis hebbende, zo zouden die geene welke 
de bezorginge zijn toebctrout, weer en wind aenmerkende in staet 
zijn, om binnens kamers, die dingen te ordonneeren, die den 
Lande zouden dienstig zijn. 

De volkoomen kennis zoude ons oordeels können verkreegen 
werden* door 't meeten en Examineren van alle de binnen en 
buijten dijeken of desselfs Peijlen na welke die gehoogt werden in 
vergelijking van Een, vastgesteld, Peijl, bij voorbeeld het Boesem-
peijl van Rhijnland; door 't waerneemen van de dagelijkse Hoogtens 
van de Boesems en buijten Wateren en hare dieptens in opsigt van 
dit peijl; de hoogtens en Tijden van de gewoone Ebben en Vloe-
den , Spring-Vloeden, en hooger Watervloeden, met aenmer-
kingen, hoe hoog die elders op haer hoogste zijn geweest, waer 
van de Merkteékenen zouden te vinden zijn, als ook wat veel of 
weijnig Regen na de juiste quantiteijt afgemeeten, tot de hoogte van 
dese Wateren komen toe te brengen. En dewijl reeds de weten-
schap is gevonden, waer door de snelheit en kragt der Winden , 
in zo korten Ti jd kan gezien en gemoeten worden, als men uoodig 

heeft op een zak Horologie te zien hoe laet het is, zo zoude ook 
wacrgenoomen moeten werden wat dese Winden in aenmerkinge 
van hare langdurigheit toebrengen tot de opstuivinge en wegdrij-
ving der respective Wateren en gronden; als mede wat de hoogte of 
laegte, de opklimming en neerdaling des Barometers tot het rijsen 

en dalen der Wateren veroorsaken. 
Van alle dese dingen behoorlijk verbaal gehouden en klare, be-

knopte, figuerlijke afteekeningen, en vervolgens besluijten ge-
maekt, zouden met aenmerkinge van de binnenlandse gesteldtheijt 
van Meeren, Wateren, en uijtgeveende Landen, volkoomen ken-
nissc geeven van 't gevaer of seekerheijt deser landen, i (--jtsinni0 te 
oordeelcn, om na tijdsgelegentheijt desselfs ongelukken , met de 
minste kosten, wiskundig te verhoeden. 

Terwijlen deze observatien doende de Kaerten der Respective 
Heemraedschappen, (dewijlde bcslc kaerten van Hollandcopijen en 
uijttreksels daer van zijn) konden nagezien, de fauten gecorri-
^eert, de veranderingen die zedert het maken van dese kaerten in 
den Lande zijn gemaekt, aengemerkt, door dese nieuwe water-
passingen vermeerdert en dus doende van Tijdt tot Tijdt verheetert 
werden, tot groot nut en sieraedt, alsmede tot bescherming voor 
Waters-noodt, en ingeval van oorlog voor naburige vijanden. 

Konde niet voorbij dese geringe opgestelde gedagten aan 
UWel. Ed. mede te deelen, biddende de feijlen en genoom ene 
vrijheit in desen te ontschuldigen, en mij te verwaerdigen uwe 
Consideratien over dese mede te deelen, blijvende met een diep 
Respect. 

Wel Edele Heer 
Veel geeerde Professor 

VEd. onderdanige <x seer verpligten 
Leijden. M Octob. Dienaar & Leerling 

1725. NICOL. CRUQUIUS. 

i 



Heft oorende 
tot de Kijlayc EENIGE KORTE AENMERKINGEN, OVER DK WATERSTAET 

JV". XX f I f . VAN DEZE LANDEN. 

Dat de nette Keimisse der Hoogte , Diepte , en Wijdte , van 
Zeen, Rivieren, Wateren, Dijcken en Velden, in dese Neder-
landen, doorgaens laeger als de Zee gelegen, van de nijterste 
noodsakelijkheit i s , kan niemand , onbewust zijn : dewijl door 
dese Kennis, de Zee-VaerU; liet inkoomen en uijtgaen der 
Scheepen, in en uijt onse Havens; en, de bewaering van onse 
Landen, voor 't overstroomen, van Water-Vloeden en Vijanden, 
in meerder seekerheit, kan geslelt werden. 

De Overstrooniingen , in voorige Tijden , eenige deelen der 
Nederlanden, te beurt gevallen, toonden dese kennis seer ge-
breklijk te zijn : want ofschoon dese Landen, voor veele Eeuwen, 
met considerabile bedijekingen, tot verbasingeder buijtenlandsche 
Volkeren , deselve beschouwende, verstandelijk zijn besorgt; 
wiens hoogte en swaerte, na de aenvallende wateren geschikt 
wierden: Soo kan men egter naeulijks gelooven, dat in deselve 
sulke nette proportie is waergenoomen, datse alle met deselfile 
seekerheit, dese Landen , qua men te deckcn : en of schoon , 
onse Voor-Ouderen , ten tijde der maekmg, dit groote Oog-merk, 
mogten bereijkt hebben , zo is 't evenwel seekcr, dat door de 
veranderingen , en het verloopeu der Jaeren en Tijden , die 
selfde Hoogtens, niet altijd van deselfde Deugd, en Nuttigheit 
konnen zijn. 

Want, dat de Hoogte van de Oppervlakte der Zeen, Meeren, 
en Rivieren, bij de gronden & 't Landt vergeleecken, groote ver-
anderingen hebben ondergaen, zal ieder ligtelijk begrijpen, zo, 
behalven veele anderen , in aenmerkinge neemt, de meenigte 
van Ilooge Geest-landen , en Zee-duijnen , die zelfs in 't Hert 
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van Over-IJssel, Gelderland, Sticht van Utrecht, en elders, nu 
zo verre van Zee gelegen, gevonden; en de Stammen en taeken 
van Boomen, die over-al in de Veenen 10, 12, min of meer 
voeten , beneden liet Waterpas van de tegenwoordige vlakte der 
Zee ontdekt werden : alsoo , dat sedert eenige Eeuwen , de 
Wateren, eenige Voeten hooger geworden zijn: gelijk ook de hoogte 
van de namaels aengedijkte, aengespoelde, en aengegroeijde 
Landen , Stranden , Gronden, en buijten gorsingen , aen de 
Oevers van onse Noord-Zee, Zuijder-Zee, Maes, andere Wateren, 
en Rivieren, duidelijk aanwijsen: en 't is nog in Menschen ge-
heugen, dat de meeste Polders, eertijds veel gemaklijker, en 
sommige souder Water-moolens, zig konden ontlasten, die deselve 
nu onmooglijk zoude konnen missen; en dat op plaetsen in de 
NoordZuider Zee, daer de gronden merkelijk hooger geworden 
zijn, met het selfde Tij, dieper-gaende Scheepen, konnen over 
heen zeijlen. Derhalven geen wonder, dat veele Landen , door 
deese Wateren van Tijd tot Tijd , meer en meer vernielt; en 
bij volgende Ilooge Watervloeden, sonder behoorlijke voorsorg , 
eenige andere van 't beste slag, seekerlijk staen ingeslokt en over-
stroomt te werden. Ook blijkt sonne-klaer, dat dese verhooging 
der Water-Oppervlaktens, zeer ongelijk moeten zijn, na dat de 
BoesemsMonden en Zeegaeten , van de Zuiderzee, en Rivieren, 
wijder, naeuwer, dieper of ondieper werden: zo dat het 
maken der binnen en buiten dijcken , na de Oud-tijds gestelde 
Peijlen , agtervolgens de Keuren van ijder Heemraedschapop 
sommige plaetsen schadelijk , of immers geensints van die nut-
tigheit, als voortijds, zal konnen zijn. En dewijl nog daer en 
booven , dese Nederlanden , in veele Heem-raed en Water-
schappen zijn verdeelt; over ijder derselve bijsondere Regeerders 
en Opsienders zijn gestelt; ende ongelucken van het eene Wa-
terschap , het andere menigmael, in een onvermijdelijk verdof 
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zoude komen in te wickelen : zoo kan om dese en andere 1 lee-
denen , de gevaerlijke Waterstaet van dese Landen , meerder 
als Oud-tijds , ligtelijk bevroedt werden. 

Om dan dese Landen , in een beeter staet, van welgefun-
deerde gerustheit te stellen t zo zoude (met Eerbiedigheit en 
onder verbeetering) noodig zijn. Dat de hoogte en breedte, 
der Stranden , Oevers, Duinen , binnen en buiten-dijeken , 
kaden en weegen, of liever de Peijlen, na welke deselve 
werden gemaekt en gehoogt, wierden gemeden; als mede 
de hoogte en laegte van de Polders en Velden in opsigt van 
een sekere vast gestelde hoogte of Peijl; bij voorbeeld de 
Boesem-peijlnagel van Rhijnland, Delfland en Scliieland (na 
welke de weegen gehoogt , de Wateren gediept en veele Molens 
het water uitslaen) en van alle die Iloogtens , Prolil teeckc-
ningen , wierden gemaekt; en met een korte verklaering , tot 
een goede kaert van deselve Landen , in welke ook, de Veen-
plassen wierden aangeweesen , toegepast. 

Dat daer en boven gedurige Waernemingen wierden gedaen, 
van de Hoogte , Laegte , Wijdte , en diepte van alle de Zee-
gaeten , Zeën , Rivieren en Wateren , welke dese Landen om-
ringen , doorsnijden , of begrijpen , in vcrgelijcking van 'l voor-
noemde Boesempeijl; en vervolgens beknopte afteeckeningen 
gemaekt, van alle derselver hoogtens, en Dieptens op alle de 
waergenomene Tijden , als mede van de hoogte des Waters, 
in Je hoogste en laegste Watervloeden, die sedert eenige Tijden 
in dese Landen zijn geweest, en waer van de Merkteeckenen 
op verscheijden plaetsen , nog souden te vinden zijn. 

Deese dingen na behooren verrigt zijnde, zo kan na weijnig 
Jaeren gevonden werden: de Hegte Tijdt van 't hooge en 
laege Water op alle de Oevers , Stranden en Zeeplaetsen ; de 
Waere diepte; de Veelheit, de Schielijkheit, de traagheit, der 
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op en nedergang van 't selve, in ordinaire , in spring, en in 
Extraordinaire vloeden en tijden; de nette daeglijkse veragtering 
der getijen, die verkeerdelijk, alleen aen de veragtering van de 
komst der Mane in 't Zuijden en Noorden , wert locgcschrecven, 
en waer door de Tijd van Volzee, tot nog toe , (niet tegen-
staende van wacrheit en ondervinding verschillende , tot een 
klaer bewijs hoe weijnig, bij gebrek van waerueining, in de kennis 
van noodige natuorlijke dingen gevordert is) uitgereekent wert ; 
dc Kragt en koers van Stroomen en Wateren; de Daeglijkse, Maen-
delijkse, en Jaerlijkse middelhoogte, of het ware Waterpas der 
Zeën , Rivieren , en binnen wateren; mitsgaders wat verande-
ring , beurtwisseling , en Omloops-tijden in dese dingen uitblinken: 
En dese alle in vcrgelijcking van de plaets der Sonne, Mane, 
en andere Hemel-lichten; alsmede ten opsigte van de Koers, 
kragt, langdurigheit, en verandering der Winden; van de 
veelheit van 't Hcmcl-water; van de hoogte van wei-water, 
of droogte en nattigheit der aerde; van de meerder of minder O c 
persing, warmte, of vogtigheit der lucht of athmosphaera , 
alles naukeurig en voor elk bevatbaer afgemocten uijtgereekent, 
en vergeleeken; als mede van de te samenhang die alle dese 
dingen , onder clkanderen hebben ; en wat ijdcr dcrselve tot 
de veranderingen van water en lucht komen toe te brengen : 
En wat die weder veroorsaeken tot het dieper en drooger 
worden van Zeen, Havens en Rivieren; afneemen en aangroeijen 
van Oevers en Stranden ; verplaetsingen van Sanden en Gron-
den ; op en afstuijvingen van Duijnen etc. 

En men soude na verloop van Tijdt, dc oorsaken , en haer 
vermoogens, aldus, door waerneemingen bekendt zijnde, middelen 
vinden , om dc Tijdt en hoogte van volgende watervloeden te 
weeten , en te bepaelen ; als mede wat veranderingen van de 
voorschreevene dingen in het toekomende stonden te gebeuren; 

* 1 
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er» door desc gesamentlijk geen kleijn nut en voordeel , den 
Landbouw , Zee-vacrt en Koophandel deser Landen , toegehragt 
werden. 

Dese afteeckeningen van de lloogle der Wateren, niet die 
van de Hoogte der Landen, Dijekcn etc., vergeleecken zijnde, zal 
men zonder moeijte konnen zien : 

Van wat zijde de inbreuken en overloopingen meest te dugten 
zijn ; wat gevolgen die zouden veroorsaeken; wat dijcken en 
hoeveel die moeten verhoogt of verbreedt werden ; waer en op 
wat wijse, men Duijnen, Stranden, en Oever* moet aenwinnen 
om aen alle kanten genoegsaem even seeker te zijn ; waer de 
binnen Landen sullisant of waer dese verhooging en aenwinning 
onnoodig; Waar de Helm-plantingen schadelijk, en waer de-
selve voordeelig zijn ; waer de gevaren, door de tijd vermeerderen, 
en waer die verminderen ; waer de Zeeduijnen bij tijcis, door 
windoverstuiving verhoogt en verlaegt moeten werden; op wat 
plaetsen de Watervloeden ingebrooken zijnde, men die zai konnen 
kecren ; wat de bequaemste plaetsen zijn , daer men water tot 
verdieping, verversing, of doorschuering, zal mogen inlaeten; 
en op wat plaetsen die weder het best mogen uijtgelaeten werden; 
op wat wijse naburige Ileemraedschappen hier toe , als mede 
tot het uijtlaten van 't overtollige Boesemwater, en tot nieuwe 
bedijeking en droogmaking van Water-plassen malkanderen kon-
nen behulpsaem wesen ; als mede op wat wijse de verdrooging 
of verdieping van Havens en Rivieren mogen bevordert werden; 

Wat Landen noijt; welke altijdt; en wanneer sommige, tot 
steuijtinge en verdrenkinge van Vijanden, of andersints zouden 
mogen geinondeert; en tot wat hoogte de wateren op ieder 
plaets, zullen konnen gebragt werden; waer en wanneer sulks 
door Rivier; en waer 't beste Zee-Water sal konnen geschieden ; 
wat sekcre middelen, men soude konnen beramen , om ons Land 
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instaetvan meerder defensie tegen Water en Vijand te stellen, 
en men sal binnens kamers, tot een gegeeven tijdt, de Hoogte 
van Zee, en Rivier Wateren boven of beneden ieder plaets 
van ons Land , naeukeurig weeten te bepaelen; van de wel 
of qualijk gegronde water-vrees, altijd regtsinnig en na behooren 
konnen oordeelen; en groote kosten , mccnigmael onnoodig ver-

% 

spilt, voorgekomen werden, etc. 
Dese selfde Land en Water observatien, konnen ook lot een 

mede-fundament verstrecken , om met andere reeds gedane en 
nog te doene waerueemingen : de Hoogte van ons Land, met die 
van andere Landen en Koningrijken af te meeten , en te ver-
gelijcken ; de form des Aerdkloots, de verandering desselfs, 
en de groote der graden van Latitudo en Longitudo nader te 
bepaelen; de geographic, llijdrographie, mitsgaders de kennis 
van «le Loop der Maen te verbeeteren ; en daar door de Lon-
gitudo selfs, te vinden. 

f\an de Edele Groot Mog. lleeren Staaten 
van Hollandt en Westvrieslandt. 

Geeft met schuldige onderdaanigheyt le kennen N ICOLAAS KUÜVC- NAUWTE VAN NI Ö O ^ COLAAS KaïrVlUÜS. 
K I U S , dat hy Suppliant, van jonglis af sich geoclTent hebbende 
in de konst van Landtmceterye en observatien van de hooghte 
van het Landt en van de Wateren, en het geene daar toe verder 
noodigh is, insonderheyt de wiskunstige Waterpassingen, ver-
volgens meent in staat te weesen , om een generaal Plan te 
maaken van de hooghte van de Zee, Rivieren en Binncwate-
ren en constitutie van het Landt, met relatie tot het Water over 
deesc Provintie, vervolgens een vaste Peylnagel te verkiesen, 

G Behoorende tot de li ij latje 
A '. XXI l i . 
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waar na men overal de hooghtens van hei Waater, Stranden, 
Dijeken en andere, soo Zee- als Waterkeeringen, soude konnen 
afmeeten , en van dat alles een Kaarte en Beschryvingh te 
maaken, die tot een geduurige Standaart of Legger soude kon-
nen dienen. 

Dat den Suppliant vertrouwt alle het selve van dienst soude 
zyn in vcele geleegentheeden, om met meerder seekerheyt en 
dickwils met minder kosten te konnen voorsien tegens de Zee, 
Rivieren, Ysdammen en Doorbraaken, selfs ooek wanneer by 
oorlogh eenige Inundatien souden moeten gemaackt werden. 

Dat hy Suppliant vertrouwt het selve sonder groote kosten en 
in weynigh jaaren te sullen konnen uytvoeren door Waterpassin-
gen over het geheele Landt en observatien, te doen door Luy-
den by hem te stellen, op soodanige Plaatsen, Sluysen, Stranden 
en Waterkeeringen als hy Suppliant, onder een nette Instructie 
aan haar te geeven, soude noodigh oordeelen en daar uyt sijn 
geheele Plan te formceren. 

Dat hy Suppliant deese sijne gedachten met eenige Professo-
ren van haar Edele Groot Mog. Universiteyt te Legden en andere 
Persoonen van de kunst, ooek met eenige Heeren van de Re-
geeringh, hebbende gecommuniceert, aangemaant is gewerden 
sijn dienst desweegens aan haar Edele Groot Mog. te presentee-
ren, om, in gevalle de voorslagh wel opgenomen wierdt, nader 
gehoort en op alles gedisponeert te werden als U Edele Groot 
Mog. souden bevinden te behooren. 

Onder stondt, 

't Welck doende, &c. 

In margine stondt gcapostilleert, 

De Staaten van Hollandt en Westvrieslandt vinden goet, dat 
deese Requeste sal worden gestelt in handen van haar Edele 

Groot Mos. Gecommitteerde Raaden, uiimic de selve ie exami-

neeren en de Vergaderingh daar op te dienen van haare con-

sideratien en advis. Actum 20. December 1720. 

Onder stondt, 

Ter ordonnantie van de 

Staaten. 

Was geteekent, 
W I L L E M B U Y S . 

Lager stondt geapostilleert, 

l)e Staaten van Ilollarult en Westvrieslandt vinden goet, dat 
van deese Requeste, als meede van het Advis, Copie sal wor-
den gegeeven aan alle de Heeren Leeden van haar Edele Groot 
Mog. Vergaderinge, om de consideratien van de Ileeren haare 
Principaalen dien aangaande te verstaan, verder te worden ge-
disponeert, jils na behooren Actum 27. April 1727. 

Onder stondt, 

Ter ordonnantie van de 
Staaten. 

Was geteekent, 

W I L L E M B U Y S . 

/ 
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La. D. 
Behoor en de 

tot de Ilijlaye 
A T ° . XXIIi. 

Provisioneele Overslagh van kosten, die 'stnaandelijcks 
vereyseht, 0/" wa geleegentheyt van saaken vermeer-
dert of vermindert souden mogen werden, de 
hooghte en laaghte van Landen en Gronden , in op-
richt van de hooghte der Wateren, die Ilollandt 
omringen en doorsnijden, recht te kennen. 

1. 
De Landtmeeter voor het Waterpassen, exami-

neeren en corrigceren der Kaarten, alsmeede 
voor het dirigeeren der Observatien , tot het 
voorgestelde ooghmerek 

9 
Voor twee ordinaire Hulpen in het Waterpassen 

van de Landeryen, te saamen. . . 
ö. 

Iteys en Teerkosten van de drie bovenstaande 
Persoonen op alle Plaatsen, langhs alle Weeeen, 
W7..1 .... \ r I I o f Wateren en Velden. 

4. 
Noch voor een Hulp en Aanwyser in yeder by-

sondere Polder en H e e m r a a d t s c h a p . . . . 
«t» t). 

Voor twintigli Observateurs aan de Noordtzee, 
rondtsom de zuyder Zee, in de Haavens, Zee-
gaaten en Rivieren, de een min de ander meer, 
door malkander veder vvf quldens, te saamen. 

ü. 
Noch voor twintigh andere Observateurs op de 

Binnenwateren, veder halt' soo veel als de 
voonge. 

Briefporten gintsch en weder van voornoemde 
veertigh Obscrvateurs, onder welcke vier a vyf 
moeten zyn, die de veranderingen van We er 
en Windt, met i!e veranderingen der We'er-
glaasen en Instrumenten, die tot de selve dienen, 
observeeren . 
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8. 

Voor de beste Kaarten van veder Laudtstreeck, 
Vereeringen of Traetementen, om Vruriden te 
m a a ken tot onderrichtingh en aanwysingh, mits-
gaders noodtsaakelijck Gereedtschap voor de Ob-
servateurs 

somma in het geheel 'smaandts. . . 
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1/. E. 
ïïchoorende 

tol de Bijlage kdele Mog. Hccren , 
N». XXlil. 

Mijn Ifeeren , 
Om te voldoen aan de Ordrcs van U Edele Mog. , vervat Bericiu van «ic 1 li-eren rrolesso-

in der selver Appointemente, van dato den 10. decses maandts rüu tc Le>den-

Februarii, gcstelt op de Requestc van NICOLAAS KUUYKIUS , 

raakende het maaken van cene exacte Waterstaat deeser Pro-

vintic. Na examen van den inhoude van gemelde Requeste, 

en na dat wy met den Suppliant daar over hebben geconfe-

reer t , gecven wy ons selvcn de eer aan U Edele Mog. toe te 

laaten komen de volgende Consideratien , inhoudende onse ge-

dachten en gerequireerde advis wegens het maaken van de ge-

melde Waterstaat. 
Sullende deese onse Consideratien, soo als ons de saake 

voorkomt, moeten raaken twee Pointen, eerstelijck, het Project 
in sicli selve en het met door de executie van dien te wachten. 
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Ten tweeden, de beqnaamheyt van den Suppliant, um het 

selve uyt te voeren , en sulcks soo ten aansien van de kennisse 
als van de ervaarentheyt. 

Wat het Project selfs aangaat, dimckt ons, dat tot een exacte 
Waterstaat van de Provintie , die van nut soude kunnen zyn 

en waardigh de attentie van den Souvcrain , werden vereyscht, 
het geen genoeghsaam is overeenkomende met het Project van 
den Suppliant, in generale termen gemeldt in des zelfs Requestc 
aan haar Edele Groot Mog. gepresenteert, eu by Appointemente, 
van dato den 20. December 1720. , aan U Edele Mog. geren-
voyeert. 

1. Een exact Plan of Kaarte van de Provintie, waar innc 
niet alleen met de uyterste exactitude moeten werden 
genoteert de Wateren en Dijcken, maar wel voorna-
mentlijck de Ilooghtens en Laaghtens van de besondere 
Landen en Gronden van alle soo Buyten- als Binnen-
wateren door de hecle Provintie, alles met relatie tot 
een en de selve vaste PeyL Ooek alle de Watermoolens, 
met notitie van der selver grootte. Als meede het ver-
schil tusschcn de besondere Peylen van de Heem raadt-
schappen en de voorgemelde vaste Peyl. 

2. Een exacte Staat van de Dicktens , Stercktens en Ilooghtens 
van de Stranden, Dijcken, Dammen, Kaaden en andere 
Waterstuy tingen. 

5. Een Staat van exacte Observation, geduyrende eenige 
jaaren na den anderen le maaken , wegens de Zee en 
alle de Wateren van de Provintie, soo die met de Zee 
gemeenschap hebben als die van de selve door Dijcken, 
Dammen en Sluysen zyn afgesondert. 

Sullende de Observation op de Binnenwateren raaken 
het klimmen en daalen der selve. 
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Het welck meede plaats moet hebben ten aansien van 
de Zee , Rivieren en andere Buytenwateren daar meede * V 
gemeenschap hebbende, in welcke ter occasie van Ebbe 
en Yloedt de veranderingen veel meenighvuldiger zyn. 

Sullende meede moeten werden geobserveert de ver-
anderingen in de loop van het Water , soo ten aansien 
van de directie als van de snelheyt, als ineedc de ver-
diepingh en de verhoogingh van de Gronden. 

4. Een Staat van de veranderingen in de Lucht voorge-
vallen geduurende den tydt van de waarneemingen om-
trent het Water , sulcks ten aansien van de Winden in 
haare directie en kraght, van den Reegen , van Koude 
en Warmte, van de droogthe en vochtigheyt des Luchts, 
en des self persingh. 

5. Een overeenbrengingh van alle de voorgemelde observatien , 
soo over besondere snaken als in besondere plaatsen , 
op een en de selve tydt gemaackt, en sulcks voor alle den 
tydt dat de voorgemelde Pointen sullen zyn waargenomen. 

Een soodanige Waterstaat, gegrondt op observatien van eenige 
aaren , soude niet alleen zyn van groot nut , maar wy durven 

seggen , dat het maaken daar van is van de uyterste noodt-
saakelijckheyt. Deese soude zyn de beste, soo niet de eenighste, 
Weghwyser, die soude kunnen aanwijsen de precautien , om, 
tot noch toe onvoorsicne, maar door de constitutie van het 
Landt te duchten , swaare ongelucken voor te komen , indien 
de Provintie daar meede moghte werden gedrevsht. De selve O t) j & 
soude in onverwachte voorvallen kunnen aantoonen de middelen, 
om daar uyt te werden geredt, en soude in veele occasien 
zyn een van dc beste Hulpmiddelen , om dit Landt noch een 
lange reecks van jaaren sijnen natuurlijcken Besitter, het Water 
te onthouden 



Wy soutien meenen van de patiëntie van U Edele Mog. te 
abuseeren , in gevalle wy bier souden aanbaalen de besondere ' O *1 

gebruyeken van het voorgemelde Project. Het nut en de noodt-
saakelijekheyt van dien sal ten overvloede blijeken, indien wy 
boven het voorgemelde generale gebruyek, dat wy hoopen noch 
verre af te zyn, hier maar melden eenige weynige, doch voor-
naame Pointen. 

1. In dc buytengewoone rijsinge van Water , veroorsaackt 
door Ysdammen of andersints, sal men aanstondts weeten, 
waar en hoe het dreygende ongeval moet werden geweert, 
soo eenighs kan werden voorgekomen , souder dat men, 
soo als in voorige tyden mccrinaaleu is gebeurt, op een 
plaats arbeydt en onkosten doende, door een andere oordt • V * 

van het Water werde verrast. 
2. De meer gemelde Waterstaat aantoonende het onderscheydl 

tusschen de hooghtens, soo van de Buytenwateren op be-
sondere plaatsen als van de Binnenwateren in de besondere 
Boesenis op een en dc selve tijdt, en sulcks in het generaal 
met relatie tol Windt en Weer , <kc. en ten opsichtc van 
Ebbe en Yloedt, oock met relatie tot dc loop van Son en 
Maan, soude daar door komen te blijeken, in wat gevallen 
de uytloosinge van de besondere Boesems, welcke door de 
hooghtc van het Buytenwater werden verhindert, op andere 
plaatsen soude kunnen werden gevonden. 

3. De selve Waterstaat soude aantoonen hoe verre door het 
maaien van de Muolens en openen der Sluysen het Water 
in de besondere Boesems van het Waterpas komt af te 
wijeken, door welcke kennisse dickmaals gesuppediteert 
souden werden middelen, om de wel gefundeerde klaghten 
van de Landtlieden voor te komen. 

. Deese Waterstaat soude oock doen ontdecken wat door het 
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conserveeren van groote Plassen te duchten staat en wat 
door het uytdroogen van de selve soude te vreesen weesen: . O 

Waar door, soo ten aansien van het een als van het ander, 
de waare van de gewaande periculeu souden kunnen werden 
onderscheyden. 

5. Het nut soude oock groot zyn ten aansien van de vaart O *1 

in de Rivieren, en voor der selvcr Monden in de Zee, 
oock in de Zuyder Zee, door de kennisse, die deese Water-
staat soude geeven van het rijsen en daalen, soo ten aan-
sien van den tijdt als van de snelheyt en hooghten der 
Wateren , van de standtvastigheyt van sommige Gronden 
en van dc veranderingen waar aan andere zijn onderworpen. 

G. De rechte kennisse van de loop van hel Water en des selfs 
kracht, als moede van de werekingh van het zelve in het 
verzanden van de Gronden, soude dickmaals occasie geeven 
tot uytvindingh van middelen, om door leggen van Kribben 
en andere Wercken in het Water de te vreesene verzan-
dingen voor te komen , en de noodige door het Water 

selfs te doen uytwrercken. 
7. Ten laatsten, soo, het geen Godt verhoede, het moghte 

komen te gebeuren, dat deese Provintie in die staat wierde 
gebraght, dat door liet Water den Yvandt soude moeten 
werden afgeweert, soude de bewuste Waterstaat aanstondts 
doen sien waar met de minste schaade de doorsnijdinge 
soude kunnen »werden gedaan, en wat precautien souden 
moeten werden genomen, om de inundatie te stuytcn en 
voor te komen, grooter schaade als tot de afvveeringh van 
den Vyandt noodigh soude zijn en waar dc opsloppinge van 
Water soude werden vereyscht, om het Water in degeinun-
deerde plaatse te brengen op de noodige hooghte , sonder de 
bygeleegene Landen aan onvoorsienegevaaren bloot testellen. 
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Overgaande tot het geen de Persoon van den Suppliant raackt, 
sullen \vy de eer hebben U Edele Mog. te kennen te geeven , 
dat \vy, met den sclve hebbende geconfereert, bevonden hebben, 
dat hy Suppliant wel heeft begreepen waar inne een nutte Water-
staat moet bestaan, en ons heeft gctoont niet alleen te hebben een 
volkomen kennisse van de middelen door weleke dit groote werck 
soude moeten werden uytgevoert, maar oock de noodige bequaam-
heyt, om sieh te bedienen van de verkortwegen, weleke de par-
ticuliere constitutie van de plaatsen kunnen suppediteercn en uyt 
te vinden het geen noodigh soude kunnen wecsen, om de moeye-
lijckheeden, die in soo een werck sieh kunnen opdoen, te boven 
te komen. 

In het particulier ten aansien van de te doene observatien en 
die over een te brengen, om met een opslagh van het oogh te 
werden vergeleeken, hebben wy in den Suppliant gevonden een 
besondere schranderheyt. 

De 
ervaarenthevt van den selven is ons oock bekent, soo in 

het meeten, in deesen noodigh, als ten opsichte van dc obser-
vatien hier voor gemeldt: Hebbende den Suppliant seedert lange 
jaaren een natuurlijcke drift getoont tot het waarneemcn van de 
veranderingen aan weleke de Lucht is onderworpen, en van sijnc 
ervaarentheyt daar inne gegeeven sulcke blijeken , dat wy niet 
in twijffel kunnen trecken , of den selve soude onder Godes 
zeegen, geassisteert van eenvoudige Waarneemers, weleke sijne 
directie souden volgen, in staat zijn, om de besondere obser-
vatien , tot het meer gemelde werck noodigh, te versaamelen, 
en de selve, waar inne het groote nut bestaat, met malkanderen 
te vergelijcken. 

Soo dat wy meenen niet te kunnen nalaaten onse Consideratien 
met deese getuvgenisse te sluyten, 

Pat , in gevalle haar Edele Groot Mog moghten komen te 
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resolveereu tot het doeu maaken van de Waterstaat hier voor 
gemeldt, aangesien dat in de Persoon van den Suppliant zijn 
saamen gepaart de noodige kenisse en ervaarentheyt, met een 
natuurlijcke drift tot diergelijcke wereken, sonder weleke drifte 
de onderncemingh tcmerair soude zijn, wy ons verseekert houden, 
dat haar Edele Groot Mog. met moeyte een bequaamer Subject 

als den Suppliant souden vinden. 
Wy hoopen, dat U Edele Mog. ons sullen ten goede duyden, 

dat wy in een saake van soo groote importantie onse Consideratien 
niet meer hebben gecontraheert, en ons dien aangaande excuseeren. 

Wy bcvcelen U Edele Mog. in de protectie van den Hemel, 

en blijven met de uyterste eerbiedt, 
Edele Mog. Heeren, 

U Edele Mog. onderdanighste en 
seer gehoorsaame Dienaaren , de 
Professoren van de Philosophische 
en Mathematische Faculteyt van 
haar Edele Groot Mog. Univer-

Leyden siteyt. 
den 24. Was geteekent, 

Februarii JACORUS W I T T I C H I U S , H. T. R. 
1 7 2 7 . W . J , ' s G RAVESANDE. 

Apostille. 
De Heeren B R I E L L en B O O N werden vcrsocht de moeyten op 

haar te willen neemen , van deesen te examineeren , en haar 
Edele Mog. te dienen van der zelver consideratien en advis. 

Actum den 25. Februarii 1727. 
Onder stondt, 

Ter ordonnantie van de Gecom-
mitteerden Raaden. 

Was geteekent, 
A L B . F ABRICIUS. 

1727. 



La. F. 252 
Behoorende 

tot de ttijiagc De gecommitteerde Raaden, in gevolge en tot voldoening 
JV°. XXIII. 

van uw Edele Groot Mog. Apostille, dienende van advis op de 

N.coi.Â KHt .Kus. Requeste van NICOLAAS IVRUYCKIUS, te kennen geevende, dat 
1 n\loeren'lt hy Suppliant, van jonglis af sich geoeffent hebbende in de konsfc 

VAN 1>EN BoETSE-
laah, lieert* vuii van Landtmeeterye en observalien van de hooghte van het Landt 
Ni (.ni\r veen. v 

BMK"', e n v a n de Wjateren, en het geen daar toe verder nodigh was , 
VAN MAAIIN*I:VM:\, insonderheyt de wiskunstige Waaterpassinge, vervolgens meende 
VAN I>EN KERCK.UO« 
, in staat te weesen, om een generaal Plan te maaken van de BOON en 
van den iiEi*vel. jjQQgjj^ v a n «]c Zee, Rivieren en Binnenwaaieren, en constitu-

tie van het Landt, met relatie tot het Waater over deese Pro-
vintie, vervolgens een vaste Peylnagel te verkiesen, waar na 
men overal de hooghtens van het Waater, Stranden, Dycken 
en andere soo Zee- als Waterkeeringen sonde konnen afmoeten, 
en van dat alles een Kaarte en Beschryvingh te maaken, die 
tot een gedurige Standaart of Legger soude konnen dienen. Dat 
hy Suppliant vertrouwde alle het sclve van dienst soude weesen, 
in veele geleegentheeden, om met meerder scekerheyt en dik-
wils met minder kosten te konnen voorsien teegens de Zee, 
Rivieren, Ysdammen en Doorbraaken, selfs oock wanneer by 
oorlogh eenige lnundatien souden moeten gemaackt werden. Dat 
hy Suppliant vertrouwde het selve sonder groote kosten en in 
weynigh jaaren te sullen kunnen uytvoeren door Waterpassin-
gen over het gehecle Landt, en observalien te doen door Luy-
den, by hem te stellen, op soodanige Plaatsen, Sluysen , Stranden 
en Waaterkeeringcn als hy Suppliant, onder een nette Instructie 
aan haar te gceven, soude nodigh oordeeleu en daar uyt sijn 
gehecle Plan te formeeren. Dat hy Suppliant, de selve sijnc 
gedachten met eenige Professoren van haar Edele Groot Mog. 
Universiteyt te Letjden en andere Persoonen van de kunst, oock 
met eenige Heeren van de Regeeringh, hebbende gecoinmuni-
ceert, aangemaant was geworden des selfs dienst desweegens aan 

* 

ü Edele Groot Mog. te presenteeren, om, in gevalle de voor-
slag wel opgenomen wierdt, nader gehoort en op alles gedispo-
neert te werden, als U Edele Groot Mog. souden bevinden te 

behooren. 
Mevnen, onder het welneemen van U Edele Groot Mog., 

vermits de Gecommitteerde Raaden door de Professoren van de 
Philosophische en Mathematische faculteyt van de Universiteyt 
tot Lcyden schriftelijck zijn geinformeert geworden, dat de ken-
nisse van een exacte Waaterstaat van dit Landt is niet alleen 
van de uyterste noodtsaakelijckheyt omtrent de saakc selfs, maar 
oock ten reguarde .van den Persoon, die soodanigh een Wcrck 
soude entameeren en uytvoeren; en dat, by aldien U Edele 
Groot Mog. moghten resolveeren tot het doen maaken van soo-
danigh een Waaterstaat, met mocylijckheyt een bequaamer sub-
ject daar toe soude te vinden zijn, alsoo in de selve gepaart 
zijn de nodige kennisse en ervarentheyt, met een natuurlijcke 
drift tot diergelijcke Werckcn, sonder welcke de selve Profes-
soren soo een oudernceminge temerair souden oordeelen, en den 
Suppliant de Gecommitteerde Raaden wyders heeft geinformeert, 
dat tot liet uytvoeren van soo een Werck soude werden ver-
eyscht den tydt van vyf a ses jaaren, en dat de kosten, die 
daar toe nodigh souden zijn, maandelijcks souden beloopen, 
volgens de Specificatie daar van gemaackt, en met het Bericht 
van gemelde Professoren hier by gevoeght, de somme van vier 
hondert vyfligh guldens, maakende in het jaar vyf duysent vier 
hondert guldens, en sulcks in de ses jaaren de somme van 
twee en dertigh duysent vier hondert guldens; dat U Edele 
Groot Mog. daar van een proef souden behooren te neemen, 
en dat mitsdien aan den Suppliant souden behooren te werden 
toegevoeght de Professoren van de Philosophie en Mathesis van 
de Universiteyt tot Leyden tot perpetueele Commissarissen, waar 
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aan liy van tydt tot tydt gehouden soude zijn openingh en 
rapport te moeten doen van sijn verrichtinge; dat wyders aan 
hem maandelijeks voor den tydt van ses jaaren, zijnde de uyter-
lijcke tydt, die den Suppliant tot volle uytvoeringe van dat 
Werek komt te vereysschen, als comtabel soude behooren te 
werden ter hande gestelt de somme van vier hondert vyftigh 
guldens, welcke sonnne niet soude mogen werden geëxcedeert, 
gelijek meede niet den tydt van ses jaaren om het selve te per-
fectioneeren, en dat hy daar van jaarlijcks reekeningh soude 
hebben te doen aan lleeren Commissarissen uyt het midden van 
het Collegie van U Edele Groot Mog. Gecqfmnittecrde Raaden, 
om alsoo die penningen in de ordre te verreekenen. 

Edoch refereeren haar de Gecommitteerde Raaden niettemin 
tot de hooge wijse dispositie van U Edele Groot Mog. 

Gedaan den 24. April 1727. 

L». G. 
Behoorende 

tot de Bijlage , _ , . , T, ~ jy-\ XXI11. Extract u;jt de Resoluticn van de lleeren Staaten van 
llollandt en West-Vrieslnndt, in haar Edele Groot 
Mog. Yergadennge genomen op 

Donderdag den /<<? Maart 1728. 
iisppon op «ie De Raadpensionaris heeft ter Vergadering gerapporteert, dat de 

Requeste van Ni- . , , , 
«oiaas Cruquius, j|t»eren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de saaken van de 
makende oen ge-

neraie Waterpa«- y ^ ^ w e lkö , in gevolge van haar Edele Groot Mog. Resolutie com-
missoriaal van den 10 October des voorleeden jaars, geëxamineert 
hebben het Ad vis van de lleeren Gecommitteerden Raaden van den 
2 4 April daar bevoorensop de Requeste van N ICOLAAS C R U Q U I U S , 

si^ aamrebooden hebbende tot het maaken van een generale Water-
staat over deese Provincie, breeder gemeld in de voorschreeve 
Resolutie, en welke den Suppliant , als meede de Professooren van 
de Philosophische en Mathematische Faculteit in de Universiteit 
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te Legden, mondelijk gehoort hebben over het gebruyk en nuttig-

heyt van des Suppliants aangeeven , 
Van advise zyn geweest, dat het maaken van soodanige generale 

Waterstaat in verscheide opsigten van nuttigheid zoude können zyn: 
dat, volgens de getuygenis van de bovengemelde Professooren met 
moeylijkheid een bequaamer Persoon, dan de voornoemde CRU-
QUIUS, soude können worden gevonden tot uytvoering van het voor-
schreeve werk : dat tot het uytvoeren van het selve zoude vereyscht 
worden de tyd van vyf of zes jaaren, en dat de kosten, die daar 
toe noodig souden zyn, souden beloopen jaarlijks vyf duysend vier 
hondert guldens; En dat, die kosten gering zynde in vergelijking 
van de nuttigheid, die uyt het selve werk getrokken soude können 
worden, deselve lleeren Gecommitteerden misdien souden oordee-
len, dat van het selve werk een proef genomen zoude können wor-
den, en de lleeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden ge-
authoriseert, om, onder haar opsigt, den suppliant in het werk 
te stellen met overleg van de bovengemelde Professooren; en aan 
hem maandelyx, geduurende de tyd van ses jaaren, ter hand te 
stellen de sonnne van vier hondert vijftig guldens, sorg draagende 
dat hy van jaar tot jaar aan haar doe behoorlijke reekening van de 
Penningen, welke hy sal hebben ontfangen, en dat hy van tyd tot 
tyd aan haar, als meede aan de bovengemelde Professooren, rap-
port doe van sijne verrigting. 

Van welk gerapporteerde Copie versogt zynde by de Heeren Ge 
deputeerden van Haarlem, Rotterdam, Gorcum, Schiedam, Drielle, 
Alkmaar, Hoorn, Edamf Munnikkendam, en Mede7iblik, om daar 
op te verstaan de intentie van Heeren haare Principaalen, is de 
verdere deliberatie daar op uytgestelt. 

Accordeert niet de voorsz Resolutien. 

15 
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BIJLAGE No. XXIV, 

NOTA OVER DE GASLEIDING DOOR GLAZEN P I J P E N 

TE MAASTRICHT, DOOR P . J . J . B O G A E R T 

De glazen pijpen, die te Maastricht voor de leiding van het 
gas door de straten gebezigd zijn, hebben eene lengte van on-

el 

geveer 1.10, eene middellijn van 8 a 10 duim, en zijn gemid-
deld een duim dik. Zij zijn van gewoon vensterglas geblazen; 
aan een der uiteinden is eene verwijding van 15 duim middel-
lijn, op eene lengte van 12 a 15 duim. <?1 

Deze pijpen zijn op 0.80 diepte gelegd, het dunne einde van 
eene pijp in de verwijding van de volgende; de tusschenruimte 
is opgevuld met eene door den fabrikant der glazen pijpen, den 
heer P. UEGOÜT, tevens aannemer der gasverlichting, uitgevon-
dene compositie, bestaande volgens zijne opgave, uit lijn gemalene 
en afgeslibde gebakkene aarde en even zoo fijn gemaakte zooge-
naamde China Claij. 

Dit drooge mengsel wordt met water bevochtigd en, met bij-
voeging van een weinig geteerd werk, goed door een gekneed, 
zoo dat het de taaiheid van stopverw verkrijgt; men moet er 
slechts zoo veel van aanmaken , als tot dadelijk gebruik benoo-
digd is, omdat het in de lucht spoedig verhardt. 

De verbinding der pijpen geschiedt op de volgende wijze. 
Een stuk los touw van 7 streep dik wordt met den opgemelden 

mastik, ongeveer twee streep dik, bestreken en een paar maal 
om het uiteinde van het dunne gedeelte der pijp gewoeld. Dit 
gedeelte wordt nu zoo ver mogelijk in het wijde uiteinde eener 
volgende pijp geplaatst, en de tusschenruimte geheel met den zeer 
vast op elkander gestopten mastik opgevuld; om het buitenste 

"edeelte van den mastik wordt eene laag klei gelegd, en het 

afgewerkte gedeelte met aarde bedekt. 
Daar waar de rigting der straat verandert of eene hoofdleiding 

zich in tweeën deelt, worden ellebogen of T vormige stukken 
pijp van gebakken aarde gelegd; de middellijn dezer stukken 
komt met die der grootste opening van de glazen pijpen overeen, 
zoodat het dunne gedeelte in deze stukken even als in de wijde 
opening der glazen pijpen bevestigd wordt; gewoonlijk gebruikt 
men, voor de aan bedoelde ellebogen sluitende glazen pijpen, 
stukken welke geene verwijding aan een der uiteinden hebben; 
overigens laten zich de glazen pijpen met gemak op de noodige 
lengte afsnijden. Daar, waardoor kleine gaspijpen het gas naar de 
huizen geleid moet worden, wordt insgelijks eene aarden pijp 

el 

van ongeveer 0.10, met kleine zijdclingsche getubuleerde openin-
gen voorzien, tusschen twee glazen pijpen gelegd; dit moet 
telkens geschieden tegenover de plaats waar gas verlangd wordt. 

In de werkplaatsen der fabrijk van den heer U EGOUT, al-
waar steeds een gematigde warmtegraad heerscht, zijn de glazen 
pijpen langs den muur geplaatst. Voor de verbinding der pijpen 
en ellebogen wordt de ruimte, tusschen twee in elkander te be-
vestigen pijpen, slechts tot op de helft met den opgegevenen mastik 
aangevuld, en het overige gedeelte met vloeibare pik volgegoten; 
het buitenste gedeelte der pik wordt met menieverw overdekt. 

Sedert Julij jl. heeft men alhier 2800 strekkende ellen glazen 

pijpen geplaatst en , behalve eenige in den beginne spoedig 

herstelde gasontsnappingen, schijnen hieromtrent geene klagten 

gemaakt te worden. 
P . I . J . B O G A E R T . 

Maastricht, December 1848. 



BIJLAGE X°. XXV. 

VERGELIJKING VAN DE KOSTEN DER STOOMKRACHT, MET Dl F. VAN 

ANDERE BEWEEGKRACHTEN, IN TOEPASSING RIJ HET 

DROOGMAKEN EN DROOGHOUDEN VAN 

FUNDERINGSPUTTEN , DOOR 

L . VAN DE KASTEELK. 

Do moeijelijkheden, die men bij bet droogmaken en droog-
houden van funderingsputten ondervindt, en de aanzienlijke kosten 
daaraan verbonden, zijn veelal het gevolg van de gebrekkige 
werktuigen, die men daartoe gebruikt, terwijl de aangewende 
krachten dikwijls zeer kostbaar zijn. 

Vrij algemeen is het gebruik van Ton- Vijzel- of Keiltngmo-
lens , die door menschen of paarden in beweging gebragt worden; 
en ieder, die aandachtig het watermalen met deze molens heeft 
gadegeslagen, zal moeten toestemmen, dat de zwengels der ton-
molens, bij aanwending van menschenkrachten, zeer nadcelig 
voor de arbeiders geplaatst zijn; terwijl men bij eenen Vijzel-
of Ketlingmolen, wanneer de beweging door paarden geschiedt, 
veel verliest aan wrijving, door de overbrenging van beweging, 
alsmede door de ongunstige krachtsaanwending der paarden. 

De kostbaarheid dezer gewone watermaling moet dan voor-
namelijk worden toegeschreven aan de ongunstige verhouding, 
tusschen de aangewende kracht en het verkregen nuttig effect 
dezer werktuigen. 

Zelden heeft men bij het aanleggen van sluizen, enz. andere 
dan de bovengenoemde werktuigen gebruikt, en misschien zou 
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de aanwending van stoomkracht meer algemeen zijn, indiende 
verkregene gunstige uitkomsten hiervan boven andere beweeg-
krachten bekend, en de stoompompen meer algemeen verkrijgbaar 
gesteld waren. 

Dij de werken van het Haarlemmermeer, bij eenen grooten 

duiker bij Geldrop in Noordbrabant , en bij den aanleg eener 

sluis in den Noorder-Vechtdijk nabij Zwolle, heeft men Stoom-

pompen gebruikt, die door derzelver beknoptheid aan het boven-

genoemde doel beantwoordden. 
Bij dit laatste werk leverde het drooghouden groole moeije-

lijkheden op , en waren eene stoompomp en een paardenvijzel-
molen bezwaarlijk voldoende om den sluisput, die geheel met 
damplanken omkuipt was, droog te houden. Dit werk onder 
mijne directie uitgevoerd zijnde, zoo was ik in de gelegenheid, 
naauwkeurige proeven met deze werktuigen te nemen, waarvan 
ik de resultaten hiernevens mededeel. 

De stoompomp, die zonder inkomend regt f 2400 had gekost, stoompomp 

was van hooge drukking, zeer eenvoudig, beknopt en op een 
vierwieligen wagentoestel geplaatst, waardoor zij gemakkelijk kon 
vervoerd worden. Twee staande stoomcylindcrtjes bragten door 
getande wielen en krukassen twee pompen in beweging, van 
28 Ned. duim middellijn en 45 Ned. duim slag. Door de ver-
houding der getande wielen, maakten de pompen elk 15 slagen, 
door 44 slagen van de Stoomzuigers. el 

Bij eene opbrengst van 5.50 hoogte deden de stoomzuigers 
110 slagen per minuut, waaruit volgt: 

dat de hoeveelheid opgepompt water per minuut bedragen 
kub. el 

moest 1,801 , — want men heeft: 
2 X 110 X « X 0.45 X 0.14 X * ~ 1,801. 

liet waterverlies was zeer gering; dit op 5 pCt. stellende, 
en aannemende, dat door schoonmaken of ander oponthoud de 



machine 2 uren in het etmaal stil stond, dan vinden wij, dat 
el 

dit werktuig in 21 uren ter hoogte van 5.50 opbrengt 2260 kub. el 
water. Uit de aanteekeningen blijkt, dat hiervoor verstookt zijn el 
350 Ned. pond steenkolen. 

Dezelfde machine had in Noordbrabant aan den grooten duiker 
hij Gchlrop gewerkt, en volgens naauwkeurigemededeeling, bij el 

eene hoogte van 5,20, in de minuut dezelfde hoeveelheid van 
1,800 kub. el opgebragt; men had daarbij in het etmaal ver-
stookt 400 Ned. pond steenkolen. 

Kon men in deze machine betere verhouding brengen tusscheu 
de grootte der pompen en de hoogte der opbrengst, bij het-
zelfde vermogen der stoomcylinders, dan zou men, volgens mijne 
opgegeven uitkomsten, bij eene el opbrengst, in de 21 uren eene 
hoeveelheid water verkrijgen van 7000 kub. e l , en daarvoor 
verstoken 550 pond steenkolen. 

De hieraan verbondene kosten zijn: 

550 pond steenkolen ad f 1,50 de 100 pond. . i ! f 4 y v oo 
Loon van machinist cn stoker II - 5 > 

Reparatie en smeer ' II 1 10 
Huur der machine 

1 
| — fL' ü » 

Onkosten der sloomjtonip per dag | /' 13 05 

De vijzel werd, tijdens de proefneming, met vier paarden door 
middel van een groot kamrad en vijzelwiel in beweging gebragt. 
Het groote rad van 7 el middellijn deed drie omgangen in 
de minuut , terwijl het vijzelwiel bij iedereu omgang 121/, 
maal rondging , zoodat de vijzel in de minuut 37'/* omwen-
telingen deed. 

el 
Hij eene hoogte van opbrengst van 2,50 , waren de afme-

tingen van dc vijzel de volgende 
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Middellijn van de vijzel = 0,98 El 
Middellijn van de spil = 0,26 » 
Spoed van de vijzel = 0,90 * 
Dikte der schoepen . . ~ 0,04 » 
Hellingshoek van de vijzel = 50° 
Het aantal draden = 3 
Bij deze omwenteling gaf de vijzel, volgens naauwkeurig gc-

nomene proeven, 5.50 kub. el in de minuut, bij eene opbrengst van 
el 

2.50 , zonder het bijkomend welwater, dat nog al belangrijk was. 
Stelt men nu , dat de molen, door af- cn aanspannen der 

paarden , gedurende 2 uren in het etmaal stilstaat, dan heeft el 
men in 2 1 uren 8580 kub. el , tot de hoogte van 2.50 of 
21150 kub. el tot de hoogte van l el. 

Vergelijkt men deze uitkomst met de hoeveelheid die men 

door berekening vindt , dan heeft men , (zie Werkt, van de K. 

M. A . , door den Luit. Kol. D E L P R A T , % 2 7 8 enz.) de verge-

lijkingen : 

Cp -i- cot. x cot. (3 cot. <p 

r Icol. ft IX Cl—l£Jm. a t£a . /3) tg at bOO0 s i n . = (t(J. a tg. i b 

R . T». A 
en Inhoud = 2 (R—r) R b — Cp") 

Hierin is, in ellen uitgedrukt, volgens onze opgegeven afme-

tingen van de vijzel. 
R = 0.31; r 0.15; h = 0.90; b = 0.26: * = 47ö46'26v 

24°48'2v; en /3 = 30 ' . 
Zoekt men uit de eerste vergelijking de beide waarden voor 

$ , dan vindt men (<£' — cp") = 2.31 
en l = O.OG78U 

3.1 = 0.20558 
of in de minuut 37$ X 3.1 7,0i i kubiek el. 
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Het verlies, door het terugloopen van het water langs de vij-
zelkom en bij den voorwaterloop , dat in den put terug liep , 
was nog al belangrijk en is bij zoodanige tijdelijke werktuigen, 
die, om in geene te groote kosten te vervallen , niet met de 
vereischte zorg kunnen worden daargesteld , altijd het geval. 
Stelt men dit verlies op 15 pCt. , dan blijft het nuttig effect 
van dezen molen nog ongeveer G,50 kub. el per minuut. Vol-
gens de opmeting van den afgemalen [»ut bedroeg dit 5,50 kub. el, 
en de meerdere hoeveelheid van 1 kub. el in de minuut, die 
de berekening aangeeft, moet worden toegeschreven aan het 
bijkomende welwater, dat mede door de vijzel is afgemalen. 

Als nuttig effect van deze vijzel kan men alzoo aannemen 
eene hoeveelheid van 6.50 kub. el in de minuut tut de hoogte 

el van 2 50. 
Uit de aanteekeningen blijkt, dat het onderhoud der paarden 

met aankoop en verlies bij verkoop , slechts gekost heeft per 
dag f 2,20 per paard, terwijl het gebruik van den molen en de 
paardenstallen op niet meer dan f 12 daags komt te staan. De vier 
span paarden, benoodigd om de bovengenoemde watermassa 
daags op te brengen , kosten met bijliooren ; 

1G paarden ad f 2.20 . . . . f 35 20 
Huur der molen cn paardenstallen . . . . 12 n 
Voerlieden en staljongens I - 5 » 
Smeer , herstelling der paardentuigen, alsmede \ 

herstelling van den molen 1 80 

Onkosten van den paardenniolen per dag 
I 
f u i 00 

Uit deze uitkomsten volgt , dat de kub. cl water, opgebragt 
fat de hoogt<> van een el gekost heeft bij de stoompomp f 0,0017 
en bij den paardenniolen f 0,0025. 

34II 

De beweegkracht door paarden heeft alzoo de helft meer ge-
kost dan die door stoom , en nog grooter zou dit verschil 
zijn , wanneer de stoommachine op grooter schaal ware in-
gerigt geweest en men door beter voorzorg tegen te groote 
afkoeling van den stoomketel de kosten der brandstof bezuinigd 
had. 

De onkosten van den paardenniolen zijn daarentegen gering ge-
weest , hetgeen moet worden toegeschreven aan het geluk dat 
de aannemer gehad heeft, bij het koopen en verknopen zijner 
27 paarden , waarvan hij er slechts é é n verloren had. 

Over het algemeen stelt men f 2,50 per paard en in dat 
geval zou de kub. el bij ééne el opbrengst gekost hebben 
f 0,0028. 

PtttUiONET geeft de kosten voor eenen kettingmolen veel hooger 
op, en stelt ze voor eene kub. el op de hoogte van ééne cl voor 
paarden op f 0,0055 en voor menschcn op ƒ0,0175. 

Voor een gedeelte bestaat dit verschil in het bedrag 
der daggelden , doch voor het grootste gedeelte in de minder 
gunstige resultaten , van de met dat werktuig genomene 
proeven. 

Het was mijn doel niet, door de medcdecling dezer proeven 
het voordeel der stoomkracht boven andere beweegkrachten te 
willen aantoonen; dit is te algemeen bekend en door betere 
proeven , op groolere schaal genomen , bewezen. 

Ik wilde alleen doen opmerken , dat het te wenschen ware, 
dat men bij het droogmaken en drooghouden van belangrijke 
funderingsputten meer in het algemeen de stoomkracht boven 
andere beweegkrachten in toepassing bragt. Tot dat einde zouden 
eenige werktuigen in fabrijken beschikbaar moeten zijn, en ik 
twijfel niet of zoowel de fabrijkant, die deze werktuigen tegen 
een bepaald daggeld kan verhuren , als de aannemer die er 
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gebruik van maakt , zullen hierin hun voordeel vinden en 
l»j de uil voering van werken zullen over het algemeen de 
bezwaren wegvallen, die meestal aan de gebrekkige werk-
t e e n zijn toe te schrijven, die voor de watermaling gebruikt 
worden. 

De Ingenieur van den Waterstaat, 
L . VAN DE K A S T E E L E . 

L. K. Inst. {. 
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BIJLAGE N°. XXVI. 

K O H T E BESCHRIJVING VAN H E T R O O S T E R W E R K VAN DEN 

HOLLANDSCHEN S P O O R W E G KN DER DAARBIJ G E B E -

ZIGDE W E R K T U I G E N , E N Z . , DOOR 

M. C. J . P I E P E R S . 

Het kan, hoe eenvoudig de zaak ook schijnt, echter voor de 
praktijk niet geheel ondienstig worden geoordeeld , eene juiste 
opgave te bezitten van de werktuigen, die gebezigd worden bij de 
behandeling van het roosterwerk op den Hollandschen spoorweg, 
alsmede van de wijze, waarop dit roosterwerk wordt zamenge-
steld. Ik heb gemeend, daartoe eene beschrijving aan het Insti-
tuut te kunnen aanbieden. 

De voornaamste werktuigen, in gebruik bij het leggen dei-
rails en bij het waterpas houden van het roosterwerk, zijn de 
volgende, waarvan eene schets hierbij is gevoegd: 

N°. 1. Trek- of iujthaak dienende tot het aanvoeren en regt-
leggen der rails op de strekhouten , en om ze vooraf goed in 
de rigting te plaatsen. 

N°. 2. IJzeren omslagboor, om de gaten in de spoorstaven, die 
te klein zijn, voorde schroeven iets wijder, of om nieuwe 
gaten te boren. 

N°. 3. Omslagboor om gaten in de strekhouten te boren vooi 
de schroeven. 

N°. 4 . Siaakboor voor hetzelfde doel. Deze boor werkt niet 
zoo spoedig als I\> Ti, doch voldoet beter aan de arbeiders; 
wordt daarom meer algemeen gebruikt. 
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N° 5. Wijze oin liet roosterwerk waterpas te brengen, door 
middel van eene dommekracht. 

N°. G. Wijze waarop door de ijzeren omslagboor de gaten in 
de rails geboord worden. 

N°. 7. Manier om het roosterwerk goed te leggen. Aan de 
dommekrachten worden twee ijzeren beugels aangebragt, en on-
der de dwarsleggers vastgehaakt; en voorts twee kolders schoors-
gewijze gesteld, om ze onderling te stutten. 

N°. 8. Gewone trekzaag, om de eerste inkepingen te doen 
in de dwarsleggers, enz. 

Nü. 9. Sleutel voor het indraaijen der schroeven. 

N°. 10. IJzeren haak met ring, om de rails in eene verlangde 
bogt om te zetten. 

N°. 11. Ilaken, welke onder de trekhouten worden aangebragt, 
om het roosterwerk door middel van dommekrachten te ligten. 

N°. 12. Hefboom met haak, om de rails op het strekhout 
vlak neder te drukken. 

N°. 15. Aardstamper, om het zand onder de dwarsleggers vast 
aan te stampen. 

N°. l i en 15. Doren, dienende ook nog om de gaten der 
rails wijder te maken. 

Het roosterwerk zelf is van vierkant bezaagd greenenhout. 
el el el 

De dwarsleggers zijn: lang 2 .95 , zwaar 0.15 bij 0.28. 
» strekhouten » » G a 10 » 0.20 bij 0.28. 

De wiggen, welke de strekhouten in vle inkepingen der dwars-
er 

leggers opsluiten, zijn van eikenhout, lang 0 .55, breed aan de 
el el el 

einden 0.07 en 0.04, zwaar 0.05. 
De rails zijn van getrokken of uitgerold stafijzer, van den 

vorm genaamd bridge-rail (brugvormige spoorstaaf): 
el el 

Lang 5 cl, breed aan den voet 0 .118, van boven 0.05, hoog 
<>i 

0.064; het gewigt is 50 Ned. vc per strekkende el, ze zijn 
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voorzien van 15 gaten, 0.01G in middellijn, en worden op 
de strekhouten verbonden door middel van houtschroeven met el el 

vierkante koppen, lang 0.17 en in diameter 0.015. Ten einde het 
indrukken en weder opspringen van de uiteinden der rails bij het 
passeren der treinen zoo veel mogelijk te voorkomen, zijn 
onder die uiteinden gebragt ijzeren plaatjes; deze plaatjes worden el 
omvat door ijzeren krammen, lang 0.155, in de strekhouten 
gedreven en passende in de holte der rails. Door de gaten aan 
de einden der spoorstaven worden eindelijk , in plaats van de 
gewone houtschroeven, geslagen doorgaande schroefbouten, aan den 
onderkant der strekhouten vastgedraaid door middel van eene el 
moer. Deze doorgaande bouten zijn met de schroef lang 0.20, 

el el el 
zwaar 0.015. De moeren zijn zwaar 0.092 bij 0.055, dik aan de 

el el 

einden 0.008, in 't midden 0.017. De spoorwijdte van midden op 
midden der rails is twee el. 

Voor eene lengte van 5 ellen spoor heeft men noodig : 
10 ellen strekhouten 0.500 kub. el 

5 stuks dwarsleggers 0.050 >• » 
te zamen 1.190 kub. el. 

Het tarief, hetwelk bij al de werken van den Hollandsehen 

Spoorweg is aangenomen , is als volgt: 

METSELWERKEN , ENZ. 

Voor eene kub, el waalklinkers in sterk tras f 22.00 
» » hardgraauw » basterd « » 18.50 
» » boerengraauw» >» » » 18.00 
» » » of best rood» kalkmortel » 15.00 
» » Utrechtsch gevelgraauw in basterd tras »> 50.00 
» • el gewoon voegwerk met uithakken, enz. » 0.00 
» » snijwerk » ^ t l .40 
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Voor eene kub. et raapwerk / 0 .35 

« » raap- en pleisterwerk . . . . » » 0 . 5 5 

ö » » witten van plafonds, muren, waar-

onder begrepen is liet opwasschen of schoonmaken en 

het herstellen van kleine gebreken » 0 .25 

Voor eene • cl vlak stukadoorwerk met riet en kalk » 1.10 

J. » » blaauw pannendak met aanstrijken » 0 .80 

» het aanstrijken van eene • el dakwerk . . . » 0 .25 

« eene strekkende el blaauwe vorsten » 0 .50 

» » • el leijen dak » 5.25 

» » kub. el Escausijnschen steen, zware afmetingen» 110.00 

» » » » ligtere » »130.00 

» • » Bentheimer » zware » » 80.00 

ligtere » • 100.00 

» het schoon en rookvrij houden van eenen schoor-

steen, 'sjaars » 1.10 

Voor het schoon en rookvrij houden van eenen schoor-

steen met rookkanalen onder den grond, 'sjaars . . » 4 .00 

Voor eene • el bestrating niet keijen . • 2 .80 

» » » » » klinkers. . . . » 1.60 
0 

» » » o » ijsselmoppen . . ® 1.40 
» » » keistraat op te nemen en weder te 

leggen » 0.35 
Voor eene • el klinkerstraat op te nemen en we-

der te leggen » 0 .25 
Voor eene last puin van 2000 Ned. ponden . . . » 4 .00 

TIMMERWERKEN, ENZ. 

Voor eene kub. el eikenhout, zware afmetingen, met 

bearbeiding daaronder begrepen f 80.00 

24!) 

Voor eene kub. el eikenhout, gewone afmetingen. . / 70.00 
greenenhout voor zwaar werk. . » 50.00 

» u ligter » » OU.00 

dennenhout * 40.00 

boschkant beslagen eikenhout. . » 40 .00 

• el greenenhouten 5 duims vloer . . . » 3 .50 
» i> 4 » • » 2. GO 

gewonen heipaal met heiloon per el. . . » 1.20 

IJZER— EN LOODGIETERS WERKEN. 

Voor een Ned. © gewoon gesmeed ijzer . . . . ƒ 0 .35 
« » » gegoten » » 0 .25 
» » » lood p 0 .35 

* » » zink » O.GO 
« »• » koper of metaal . . . . » 2 .20 

SCHILDERS WERKEN, ENZ. 

Voor eene • el gewoon verwwerk, 3 maal verwen f 0 .40 
% 

» » D t • 4 0 • 

en schuren voor binnenwerk » 0 .80 
Voor eene • cl wit vensterglas met stoppen . . » 3 .00 

• • * 2 maal met iMoscovische teer te teren » 0 .10 

BEHA.NGERSWERK, ENZ. 

Voor eene • el behangsel met linnengrond en mcu-

belpapicr f 120 

Voor eene • el behangsel met grond- en meubel-

papier overbehangen » 0.60 
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WERKZAAMHEDEN OP HET TERREIN. 

Voor eenc kub. el rijswerk f 2.00 
» » » schulpen » 2.20 
» » » grind * 2.75 

» » • el met zoden belegen » 0.00 
» het verwerken van eene strekkende el strekhouten. » 0.55 
» » » »» dwarslegger . . . . 1 0.70 
, » » » strekkende el roosterwerk, 

geheel gereed. . . . , • 
Onder dit tarief zijn begrepen alle arbeid , transportkosten , 

winst of onkosten hoe ook genaamd. 
November 1 8 1 8 . M. C. J . P I E P E R S . 

Admtent-Ingenieur bij den 
HoUandschen Spoorweg. 

2 M 

NOTULEN 

HER 

V E R G A D E R I N G 
v a n I » « a a r t I H l t K 



* 

( 

V K R G A D E R I N G 
VAN HKT 

KOMKKLIJK IXSTITUUT VAS INGENIEURS, 
GEHOUDEN IN IIKT LOKAAL DER KONINKLIJKE ACADEMIE TE DELFT, 

DEN \7t'n MAART 1 8 4 9 . 

Tegenwoordig de heer F. W. C O N R A D , Voorzitter; de beeren 
S TORM B UYSING , FORSTNER V A N D A M U E N O Y , G R E V E , VAN M E U R S 

en VAN DER KUN, leden van den Raad. 

De beeren leden der 1® en 2*' klasse: P . S CHMITZ, J A N S E N , 

K E M P E R S , B LEEKRODE, R EUYEKAMP, P I E P E R S , H . F . G . N . C A M P , 

VAN DER L E E U W , H A R T Z , J . O E NTHOVEN L z . , K . E NTHOVEN L Z . , 

DU C ELLIÉE M U L L E R , S CHNEITTER, B AART DE LA F A I L L E , L E B R E T 

e n D ROINET-

En de beeren buitengewone leden : VAN DER L E L Y , N I E U W E N -

IIUYSEN, S CHADE VAN W E S T R U M , M OUTIIAAN, DE B RUYN K O P S , 

VAN S T R A L E N , G . B R U Y N , G ILDEMEESTER, A . M . C . R O E S T e n 

L . A . R EUYENS. 

De notulen der vergadering van 9 Januarij jl. worden voor-
gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter geeft kennis, dat bij het Instituut zijn ontvangen 
de navolgende boek- en kaartgeschenken : 

1 ° . V a n J h r . M E R K E S VAN G E N D T : 

Essai sur les différentes méthodes de construire les mure de 
revêtement, etc., par J . G. W. M E R K E S , Capitaine du Génie, 
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traduit du Hollandais et annoté, par H. G . G A U B E R T , Capitaine 
du Génie. Paris 184-1, avec atlas. 

2 ° . Van den heer W . C. P A S T E U R : 

a. Handboek voor de Oflicieren van bet korps Ingenieurs , 
Mineurs en Sappeurs, door J. D. P A S T E U R . Zutphen 1825, 4 d. 

b. Natuurlijke historie van den St. Pietersberg bij Maastricht, 
door P». F A U J A S DE S A I N T - F O N D , uit het Franseh, door .1. 1). P A S -

TEUR. Amsterdam 1802. 2 deelen. 

3 ° . Van den heer A . KOMMERS P Z . : 

De middelen tot het, door besproeijing, vruchtbaar maken van 
heide en andere woeste immden, in verhand beschouwd met de C/ ' 

kanalisatie in Ilrenlhe, door A . KOMMERS PZ., Ridder, Hoofd-
ingenieur van den Waterstaat in de provincie Drenthe. Assen 1810. 

4°. Van den heer J. K R O S : 

Beschouwing van de droogmaking van het Haarlemmermeer, 
in betrekking lot Rijnlands waterstaat, door A. H ANEGRAAFF, 

P . DE L E E U W e n . 1 . K R O S . 1 8 3 0 . 

5°. Van den heer B. P. G. VAN D I G G E L E N : 

a. Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe , 
door B. P. G. VAN D I G G E L E N , Ingenieur van den Waterstaat. 
Middelburg 1843. 

b. De afdamming van het Sloe, nader aangeprezen door B. P. G. 
VAN D IGGELEN, Ingenieur van den Waterstaat. Middelburg 1 8 4 0 . 

c. Voorlezing, bevattende eenige beschouwingen betrekkelijk 
den physieken toestand der lage bodems in ons vaderland, enz., 
door B. P. G. VAN DIGGELEN. Zwolle 1845. 

d. Verhandeling over de verbetering van het Zwolsche diep, 
door B. P . G. VAN D IGGELEN, Ingenieur van den Waterstaat. 

Zwolle 1813. 

6°. Van het Genootschap van vrienden van wetenschappen, letteren 
en kunsten, te Maastricht: 

Jaarboek voor het Hertogdom Limburg. Maastricht 181G. 

7°. Van wege het Departement van Binnenlandsehe Zaken: 
Ten vervolge. Description des expositions industrielies et ar-

tistiques, faites en France depuis leur origine. 7 deelen, zijnde 

34 tot N°. 40. 

8". Van den heer F. W. C O N R A D : 

Verslag omtrent den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar 

Rotterdam, 's Gravenhage 1819. 

0°. Van den heer VAN DER KUN: 

Teekening van eene ijzeren brug volgens het systema van den 

heer N E V I L L E . 

10°. Van den heer L. A. B E U V E N S . 

Catalogus van alle kaarten, ons vaderland betreffende, welke 
te vinden zijn in de groote en algemeene verzameling van kaar-
ten, door wijlen den Hooglceraar G. M O L L nagelaten aan de 
Utrechtsche hoogeschooi, en geplaatst in hare bibliotheek. (1) 

Hierna leest de Voorzitter eenen brief, ontvangen uit Batavia, 
van ouze geachte medeleden S TEUERWALD en C. V. E . VAN 

R I JNEVELD. 

(Zie Bijlage XXVII.) 

(1) Deze catalogus is gesteld in handen eener Commissie. (Red.) 
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De voorstellen daarin vervat, worden door de Vergadering 

met veel belangstelling aangehoord, en bij acclamatie aangenomen. 

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat van den heer Jonkh' . 
M E R K E S VAN G ENDT zijn ontvangen , drie ter Vergadering aan-
wezige modellen, het zijn. 

1°. Twee modellen cvlinders, van gewoon aarde of potten -
bakkerswerk, door den geëerd en zender in Augustus 1817 van 
het prachtige, hecht en schoon, grootendeels uit gebakken steen, 
gebouwde vorstelijk slot van Camenz in Silezië, behoorende aan 
II. K. II. Mevrouwe de Prinses A LIIEHT van Pruissrn, mede^ebraL',1 

Verscheidene kruis en andere gewelven van ri lot 10 el span-
ning, zijn daarmede overwelfd, dienende het kleine model tot 
vulling der tussehenruimten (interstices). Slechts ongeveer een 
derde van het gewigt of drukking der gewone even dikke ge-
welven in gebakken steen, wordt bij deze constructie uitgeoefend, 
en evenwel hebben zij eene proef ondergaan op meer dan twee-
maal den last van mensehen of andere zwaarten , welke deze 
bevloerde gewelven immer te dragen hebben. 

2°. Een klein model van witle plaveij te Camenz, aange-
troffen in eene galerij der oude abdij aldaar, mede aan H. K. II. 
voornoemd, tocbehoorende. 

Wordt gelezen een brief van den heer P . C. P E N K le Helft, 
strekkende tot aanbeveling der op te rigten brand waarborgmaat-
schappij Archimèdes, voor fabrijken en trafieken door stoom ge-
dreven, of meer dan gewoon vuur bezigende molens, en daartoe 
behoorende gebouwen, inachineriën en goederen. 

Het prospectus der op te rigten maatschappij zal in de boekerij 
van het Instituut worden geplaatst 

Namens den heer L. VAN DE KASTEELE worden aan de Ver-

gadering medegedeeld: 

«Opgaven der vereischte afmetingen voorde verschillende deelen 
«der waterkeering van de geprojecteerde Stuw in de rivier de 
«Vecht bij Loozenschans, gelegen in de provincie Overijssel. 

(Zie Bijlage N°. XXVIII.) 

De groote teekening bij deze opgaven behoorende, is bij de 

boekerij van het Instituut nedergelegd. 

Insgelijks is voor de boekerij bestemd de vroeger door den 

Voorzitter toegezegde en thans in gereedheid gebragte teekening 

eener nieuwe boormachine. 

De heer II. F. G. N. C A M P doet eene mededeeling betrekkelijk 

eene in het jaar 1811 geoctroijeerde wijze van vereeniging van 
warmwaterbuizen. 

Ten gevolge van een raadsbesluit, zal dit stuk worden gesteld 
in handen der Commissie , belast met het uitbrengen van een 

indrapport over de gaskwestie. 
De heer A . 3H. C. R O E S T leest vervolgens eene bijdrage over 

de bad- en waschhuizen. (1) 
De heer C ONRAD merkt op , dat er te Amsterdam eene maat-

schappij wordt opgerigt met het doel, om aldaar soortgelijke 

inrigting tot stand te brengen. 
De heer R O E S T heeft vruchteloos getracht deswege nadere 

inlichtingen te verkrijgen. 

Hierna worden gelezen twee rapporten , uitgebragt door de 

(]) Deze bijdrage is gesteld in handen eener commissie. (lied.) 
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leden der commissie , iri wier handen is gesteld de beschrijving 
van het werktuig, hetwelk in de Vergadering van 1 4 November 
1 8 4 8 , door de heeren 11. F . F ORDER en J AMES L E T T S is ken-
baar gemaakt. 

Op wetenschappelijke gronden wordt door de beoordeelaren 
betoogd , dat de bedoelde vinding geene waarde heeft. 

Volgens een raadsbesluit van G Februarij II. zullen deze slukken 
bij de boekerij van het Instituut worden nedergelegd. 

Na eene korte tusschenpozing worden de werkzaamheden 
hervat, en wordt gelezen eene mededeeling van den heer Jonkhr. 
O R T T VAN SCHONAUWEN , over «de slutpalen en uithouders langs 
den havendijk te Nieuwe Diep.» 

(Zie Bijlage N°. XXIX.) 

De geëerde inzender stelt zich voor, binnen kort eene tee-
kening en beschrijving te laten volgen van dc nieuwe dubbelde 
ophaalbrug, voor de koopvaarders binnenhaven te Nieuwe Diep. 

Hierna leest de heer F . D ROINET eene bijdrage over het gas 
dat door hem getrokken wordt uit voorwerpen , die vroeger 
zonder eenige waarde bij de beenzwart-fa brijken waren. (1) 

Ten gevolge dezer lezing wordt door den Voorzitter aan de 
Vergadering ter inzage aangeboden eene teekening van een' toestel, 
uitgedacht door den Belgischen Ingenieur bij de spoorwegen , 
I IODSON , en waardoor sinds eenige jaren aan het station van 
den spoorweg te bij Luik, het gas wordt bijeenverzameld, 
hetwelk in zoo grootc hoeveelheid uit de gewone coke-ovens 
ontsnapt en vroeger ook daar nutteloos wegvloog. 

(I) Deze bi.jdrane is ftestel»! in handen cener Commissie. 
{Red. 
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Deze teekening wordt met veel belangstelling nagezien , en 

geeft tot eenige discussien aanleiding. 

Hierna wordt, namens den heer K I P P , eene mededeeling 
voorgelezen , omtrent de brug (viaduc) over het Göltseh dal in 

den Saxischen-Beijerschen spoorweg. 
(Zie Bijlage N * . XXX.) 

De Voorzitter deelt vervolgens aan de Vergadering mede: 
1°. Dat bij den Baad van Bestuur is ontvangen een brief 

van den heer E. L U C A « , honorair lid van het instituut, hou-
dende verzoek , om namens Z. II. E. G. aan bet Instituut te 
willen aanbieden een door den Baad aan te koopen boekgeschenk, 
ter waarde van f 4 0 h f 5 0 . Dit aanbod is met dankbaarheid 
ontvangen , en de Baad zal zich gaarne beijveren, aan dc wel-
willende bedoelingen van den heer L UCAS te voldoen. 

2 ° . Dat ons geacht medelid , de heer C . S CIIEFFER, tot eene 
zeer belangrijke betrekking bij den scheepsbouw in Oostenrijk 
geroepen, bij zijne afreize de belofte heeft achtergelaten, ook 
daar het Instituut te zullen indachtig zijn , en bij voorkomende 
gelegenheden mcdedeelingen te zullen overzenden. 

5 ° . Dat zich wederom twee kandidaten hebben aangeboden 
om te worden aangenomen , de eene als lid der 2® klasse, de 
andere als buitengewoon lid. 

4 ° . Dat in eene volgende Vergadering door hem Voorzitter de 
uitkomst zal worden medegedeeld eener Ie verrigten proef met 
eenen ijzeren schroefpaal, iu navolging der constructie, die thans 
in Engeland veel belangstelling opwekt. 

De Voorzitter geeft hieromtrent voorloopig eenige inlichtingen, 

en zegt ongeveer bet navolgende: 
De heer ALEXANDER M I T C H E L L , lid van bet Eng. Imtitution 

of Civ. Eng\ , heeft een belangrijk werk uitgegeven over de 
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schroefpalen en verankeringen, waarvan wij eenige bijzonderheden 
in de uittreksels uit vreemde tijdschriften, aan h e t Instituut hopen 
mede te deelen. 

De schroefpaal kan in ons land van eene uitgebreide toepassing 
worden, zoo tot het fundeeren onder water, als om in de nabij-
heid van reeds bestaande gebouwen nieuwe fundeeringen te maken, 
of ook om zwakke fundeeringen te verbeteren of te versterken. 

Ik acht het van groot belang, de oplettendheid der Ingenieurs 
bij ons te lande ie vestigen op deze nieuwe wijze van beheijing, 
of liever van inschroeving der fundeeringspalen. 

De eerste toepassing om de schroef in den grond te drijven, 
is geweest voor de schroefboei, dienende tot gewone veranke-
ringen. He schroefpaal is later toegepast, en de belangrijkste 
aanwending daarvan is geweest bij fundeeringen van vuurtorens, 
zeebaken en havenhoofden. 

Er zijn verscheidene modellen voorgesteld, waarvan wij er 
een voor eene gewone fundeeringpaal hier overnemen. 

i 
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De kleine schroelpunt opent den weg voor het kegelvormig 
gedeelte, en de grootere schroefdraad werkt den paal naar bene-
den, en belet (wanneer hij op de genoegzame diepte gekomen 
is) de verdere indringing. 

De hierboven opgenoemde voordeden vallen van zelfs in het 
oog, terwijl het verder voorkomt, dat deze wijze van fundeeren 
aanleiding kan geven, dat de lengte der palen verminderd worde, 
daar ze eenen stevigen grondslag aanbieden, en zwaarder gewigt 
kunnen dragen. 

Eene geheele omkeering in de manier van fundeeren, kan er v C 

het gevolg van zijn. 
Deze mededeeliiig geeft aanleiding tot eenige discussien, waar-

aan de heereu I IAKTZ en MAAKT DE LA F AILLE, deel nemen. 

Vervolgens wordt door den beer STOHM B L Y S I N G , aan de 
Vergadering ter bezigtigiug aangeboden, een model voor eene 
bijzondere constructie van eene raveling, welke bij den huishouw 
dikwerf met voordeel kan in toepassing gebragt worden. 

De bijzonderheid is daarin gelegen, dat bij het maken van 
een trapgat of eene opening voor eenen schoorsteen, geene opbre-
kingen van zolder of bindten worden gevorderd, buiten de ver-
langde opening, terwijl toch even goed wordt voldaan aan het 
vereischte, dat de raveling rust op de nevenliggende bindten, 
en het afgezaagde bind ondersteunt. 

Eene teekening dezer constructie zal door den heer BUIJSING 

aan het Instituut worden aangeboden, en hierdoor aan den wensch 
door vele der aanwezige leden uitgedrukt, voldaan zijn. 

(Zie Bijlage, N°. XXXI.) 

Eindelijk wordt door den heer K EUVENS, aan de Vergadering 
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ter bezigtiging aangeboden een model van eenen Ellipspasser, en 
eene toelichtende bijdrage door dit lid gelezen. 

(Zie Bijlage, N°. XXXII.) 

De Vergadering wordt daarna op de gebruikelijke wijze ge-

sloten. (1) 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vergadering van 

10 April 1819. 

President. 

& van e/t?* y&cn. 
Secretaris. 

(I) Als Bijlage 1NT . X X X l l l , is hij deze Notulen gevoegd, de 
« Bijdrage bevallende eenige overwegingen aangaande de afmetingen 
en gedaanle van bekleedings-muren, voornamelijk die voor havens, 
kaaijen en nalte grachten, door Jonkh. MERK.CS VAN GENDT . » voor-
gedragen in de Vergadering van 9 Januarij 1849, 

B E H O O B E N D E BIJ DE NOTULEN DER 

van 1 3 Itaaurl 1840. 
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BIJLAGE X". XXVII. 

Aan het Bestuur run het koninklijk Nederlundsrh 
Instituut van Ingenieurs. 

De ondergeteekende loden van het Koninklijk Nederlandseh 
Instituut van Ingenieurs, hebben d>> eer lot leden van gemeld 
Instituut voor te dragen, de navolgende personen: 

Tot leden van de l* klasse, de heeren: 1°. B. G. B. DE 
YAVNKS VAN B R A K E L , Kolonel-Directeur der Genie te Batavia. 
2 " . J. T R O M P , 11 oord-Ingenieur van den Waterstaat te Batavia. 
3°. J. i\L MAGEMAN , Ingenieur klasse, van den Waterstaat te 
Xuure, residentie Madiven, en 1 ° . J J. I I . H O R S T , gepen-
sioneerd ambtenaar te Batavia 

Tot leden van de ï " klasse, de hoeren: H . J . L U T J E N S , 

Directeur der producten en civiele magazijnen te Batavia, en 
<!<• heer N . Baron G ANSNEB , genaamd TKNGNAGEL , Luitenant 
ter zee, V' klasse. 

De tot leden van de l e klasse voorgedragen personen zijn alle 
Ingenieurs , zoo van den Waterstaat als der Genie , zijnde de 
heer M ORST vroeger geweest officier der Genie, en later archi-
tect, in welke betrekking hij veel heeft toegebragt aan de ver-
fraaijing van Batavia en omstreken, thans landeigenaar en suiker-
fabrikant. 

De tot leden van de 2e klasse voorgedragen personen , zijn 

in het vak van den Ingenieur werkzaam , zonder den titel te 

hebben. De heer L UTJENS is Directeur der producten en civiele 

magazijnen, belast met het beheer van den Waterstaat, en heeft 

zijn verlangen te kennen gegeven, om het Instituut in al wat 

in zijn vermogen is , bevorderlijk te zijn. 



De heer T ENGNAGEL is tijdelijk geplaatst onder den Hoofd-
ingenieur van den Waterstaat, als zijnde belast met het toezigt 
over de werkzaamheden aan het onderhanden zijnde drooge dok 
op het eiland Onrust. 

Wij hopen dat dewensch van bovengenoemde heeren, om deel 
uit te maken van het Instituut van Ingenieurs, als een gevolg 
reeds van onze pogingen, om aan de vereerende uitnoodiging, 
die wij bij ons vertrek uit Nederland van den Raad van Bestuur 
ontvingen , namens onze in Nederland gevestigde broeders, te 
voldoen, de voorbode moge zijn tot toetreding van meerdere leden, 
en tot de zoo gewenschte uitbreiding van meergenoemd Instituut. 

De gronden waarop onze voordragt berust zullen wel niet 
noodig zijn te ontvouwen, daar de rangen en betrekkingen van 
de meeste der voorgedragen personen , genoegzame waarborgen 
zijn voor het ons voorgestelde doel. 

Wij voeden de hoop , dat wij ondersteuning en medewerking 
alhier in zoodanige mate zullen ondervinden, dat het denkbeeld 
van de oprigting eener orider-afdeeling in deze gewesten zoude 
kunnen verwezenlijkt worden ; waaromtrent wij het Bestuur op-
merkzaam maken, ten einde hierover te beslissen, daar er hier 
twee punten zijn , die de aandacht van het Bestuur verdienen, 
namelijk : 1°. het torzender» en ontvangen der bijdragen als 
anderzins; 2°. het betalen der contributie, daar vooral wat het 
laatste aangaat, het wel aan den Raad bekend zal zijn, dat er 
een ^root verschil bestaat tussehen de zilveren munt in Neder-O 

land en het papieren geld in Indie; het toezenden en ontvangen 
der bijdragen , zoude welligt door tussehenkomst van het Mi-
nisterie van Koloniën kunnen plaats hebben, indien zulks tevens 
over de landmail kan geschieden , daar toch anders de meeste 
liever zouden prefereren de bijdragen per overlandmail te ont-
vangen , boven die met scheepsgelegenheid. 

• 

» 

De reglementen en diploma's verzoeken wij ons op de eerste 

manier te doen geworden, hopende tevens van het Bestuur alsdan 

eenige nadere inlichtingen te ontvangen. 
Op een en ander verwachten wij spoedig een antwoord , er 

niet aan twijfelende of beiden , de Nederlandsche en Indische 
leden zullen de handen in elkander slaan tol het leggen van eenen 
hechten grondslag, waarop een gebouw moge komen te rusten, 
waarvan de voltooijing is opgedragen aan hen, die den titel van 
lid van K. N. 1. voeren , en dat eenmaal de nazaten en onze 
buitenlandsche broeders, het Instituut de eer mogen nageven , 
dat zij den aloudcn roem, die onze vaderen ons hadden nagelaten, op 
het punt, dat zij door geheimzinnigheid zoude verloren zijn gegaan, 
weer met nieuwen luister heeft doen verrijzen, en men daardoor 
er trotsch op moge zijn, een deel van het Instituut uit te maken. 

I)e Raad van Bestuur vergeve ons, dat wij in onze voordragt 
niet geheel reglementair gehandeld hebben, daar zulks hier nioeije-
lijk is als men iets spoedig wil afmaken; afwezendheid van ver-
scheidene, en nog niet teruggekomen verklaringen van een ander, 
hebben ons genoopt om, zonder deze verklaring volgens Lilt. A, 
ons voorstel slechts in te zenden. 

l)e leden van het Koninklijk Nederlandsch 
Instituut van Ingenieurs 

S T E U E R W A L D , 

Maf. 
C . V . VAN R U N E V E L D , 

lngr. 
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BIJLAGE Nu XXVIII 

OPGAVEN DEK VERE1SGHTE AFMETINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE 

DEELEN DER WATERKEERING VAN DE GEPROJECTEERDE STUW, 

IN DE RIVIER DE VECHT Dl.» LOOZENSCH A NS, GELEGEN IN 

DE PROVINCIE OVERIJSSEL, DOOR L. VAN DE KASTEELE. 

Bij tic ontworpen kanalisatie voor de provincie Overijssel, heeft 
men als hoofdpunt aangenomen , het opstuwen der rivieren de 
Vecht, de Hegge en de Denkei, om van deze wateren voor 
het voeden der kanaalpandeu gebruik te maken. 

l)e geprojecteerde Stuw in de rivier de Vecht bij Looz-cn-
tchuns , waarvan ik hierbij de teekening overleg, is een gewijzigd 
stelsel van P O I R É E , en zal geene penanten bekomen, maar door 
4 beweegbare ijzeren jukken in 5 openingen , ieder van 4 el, 
verdeeld worden. Bij boog water en ijsgang, wanneer de jukken 
op den vloer zijn nedergeslagen , zal de stuw tusschen de ge-
metselde landhoofden eene wijdte hebben van 20 el, die voor 
liet onbelemmerd afstroomen der rivier vereiseht wordt. 

Zoo als de teekening aanwijst, geschiedt de opstuwing door 
staande ribben of naalden, rustende tegen eenen slagbalk en 
eenen bovenlegger; terwijl men bij lagen stand van het beneden-
water het verval verdeelt, door het plaatsen van horizontale 
schotbalken , gesteund door den benedenstijl van het juk. 

Het juk bestaat uit een vierkant raam en schoor van 5 duims 
ijzer ; alleen de benedenstijl en bovenbalk bekomen eene zwaarte 
vari 5 en 10 duim. 

Het trekanker aan de buitenzijde (van 5 duims rond ijzer) is 
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tot versterking bij ieder juk aangebragt en met hetzelve beweeg-
baar. Wilde men dit anker met het juk vereenigd op den vloer 
nederleggen , dan zou in den slagbalk eene gleuf moeten gemaakt 
worden ; waarom ik deze ankers van boven met eene dubbelde 
pen aan het juk verbonden heb , die door suiïisanle bouten kan 
opgesloten worden; zoowel het juk als het anker kunnen nu 
afzonderlijk worden nedergeslagen. Tot formering eener sehot-
balksponning is in ieder juk een stijl aangebragt. Deze schot-
balken hebben bij eene zwaarte van 15 en 15 duim, eene lengte om 

el cl 

den anderen van 3.90 en 4.80. Eerst worden de t®, 3® en 5® 
door de lange schotbalken en iharm de 2(> en 4® opening door 
de korte schotbalken gesloten , welke laatsten hun steun vinden 
tegen de uitstekende einden (lang 40 duim1) van de eerstgenoemde 
balken. De staande ribben hebben eene zwaarte van 12 en 12 duim. 

Voor het regelen der waterstanden is in ieder vari de hoofden 
een riool aangebragt, dat door schuiven gesloten wordt. el 

De hoogte der opstuwing is 5.40 boven den slagbalk. 
In drooge zomers, wanneer het afkomende Vechtwater geheel 

aebruikt moet worden tot voeding van de Dedemsvaart en van Zj 
het geprojecteerde kanaal naar de Hegge, zal de rivier de Vecht, 
beneden de stuw , droogloopen, waardoor het geheele verval el 
van 5.40 moet gekeerd worden. 

De bepaling van de afmetingen der verschillende doelen van 
de waterkeering, berust op de volgende redenering: 

el 

Bij het verval van 5.40 is de drukking op ieder vak, tus-

schen 2 jukken 

(5,4) 2 X 4 X 1000 = 23120 Ned. ponden. 

Het middelpunt van persing op een derde der hoogte gelegen 
zijnde, zoo werkt een derde van deze drukking of ongeveer 
8000 Ned. ponden bij b in de rigting van a b (zie nevensgaande 

r 
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liguur), terwijl de overige drukking tegen den slagbalk plaats 
heeft. Deze 8000 ponden moeten door de horizontale bovenleg^er, 
die van gesmeed ijzer is genomen, worden weerstaan. Voor de 
bepaling der zwaarte \an deze staaf heeft men de formule. 

4 <x b d * 
D ^ - r o L 

hierin is D - 8000 : * = 1000 en / - 400, waaruit men vindt 

b d * - 1500 kubiek duim. 
Neemt men alzoo b ~ */7 d t dan vindt men de waarden. 

d = 15 duim en b = 10 duim. 
Veronderstellende, dat de naalden gelijkmatig gedrukt worden, 

dat in ons geval genoegzaam plaats heeft, dan kan men voor 
de bepaling van hun dikte dezelfde formulen gebruiken en men 
vindt (cc = 270 nemende) de dikte d == 8 duim. 

Deze waarde voor d zou voldoende wezen , indien er alleen 
drukking plaats had ; doch na het stellen van eenige stuwpalen, 
rijst het bovenwater, waardoor de planken bij het stellen ge-
schokt worden , door eene kracht die toeneemt in vierkante 
reden van het verval. 

Wanneer men d — 12 duim neemt, zullen deze naalden 
genoegzame sterkte bekomen. 

Om de groote drukking tegen de naalden te verminderen , 
heeft men , zoo als boven gezegd is , aan de benedenzijde van 
het juk , horizontale sehotbalken aangebragt tot de hoogte van 

el 

1.00 beneden den opgestuvvden waterstand. 
De berekening geeft voor den stijl van het juk , waartegen 

deze drukking plaats heeft, eene zwaarte van 5 en 10 duim. 
Door het aanbrengen der sehotbalken vermindert natuurlijk 

de drukking tegen den buiten bovenregel, waardoor derzelver 
zwaarte op 8 en 12 duim kan veranderd worden. 

Geeft men aan de sehotbalken eene hoogte van 25 duim, dan 
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moet de onderste, die met ongeveer 2500 pond gedrukt wordt, 
eene dikte hebben van 15 duim. 

De afmetingen van sommige deelen der waterkeering, heeft 
men in dit project grooter genomen dan de berekening bepaalt f 

zoo als de teekenin^ aanduidt. 
Eindelijk moet ik hierbij nog aanmerken , dat b en / als 

vaste punten beschouwd zijn , waarom men bij b het ijzeren 
trekanker heeft aangebragt. 

Daar men in het algemeen bij de ontwerpen voor de kanali-
satie de meeste zuinigheid heeft moeten in acht nemen, zoo is 
slechts door eene kleine brug, die in ons geval genoegzaam aan 
de behoefte voldeed , eene communicatie voor voetgangers tus-
sehen de beide oevers der rivier de Vecht daargesteld. 

L . VAN D E K A S T E E L E , 

Ingenieur van den Waterstaat. 
L. K. Inst. I. 



BIJLAGE X«. XXIX. 

S T U T I ' A L E N E N U I T H O U D E R S , S T A A N D E L A N G S D E N H A V E N D U K T E 

N I E U W E D I E P , D O O R J O N K I I ' . OH T T V A N S C H O N A U W E N . 

De schepen, welke langs den IJavendijk in hel Nieuwe Diep 
gemeerd liggen, worden door stroom en door aanlandige winden 
soms tegen den wal gedreven en geraken alsdan bij vallend water 
aan den grond. Om dit te voorkomen, zet men uithouders tus-
schen de schepen en den wal, en steunt dezelve tegen palen 
en planken, wanneer zij te diep in den grond dringen. 

Men beseft dat voor groote schepen, welke slechts korten tijd 
van de haven gebruik maken , zulke voorzorgen veel moeite en 
kosten veroorzaken. 

Voor groote oorlogschepen bleken de tijdelijk ingeslagene 
paaltjes bij stormweder niet bestand tc zijn, terwijl de uil de 
haven vertrekkende schepen de door hun geslagene paaltjes weder 
uitgraven , zoo dat steeds zoo wel de havendijk als de rijzen 
opberming worden beschadigd 

Om alle bovenstaande bezwaren te overwinnen zijn in 1814 
tot 1818, 10 stutpaleu geslagen, elk voorzien van eenen dennen 
uithouder. 

Deze stutpaleu beantwoorden geheel aan het voorgestelde doel, 
zij geven aan de uithouders steun, /ouder te beletten, dat zij 
vrijelijk zoowel de voor- en achtrrwaarlsclie, als op- en neer-
gaande beweging van de schepen kunnen volgen. Daarenboven 
hebben zij de zwaarste schokken zonder schade weerstaan. 

Deze schokken kunnen zeer hevig zijn, daar de schepen bij 
el e) 

stormweder zoo sterk bewegen dat zij l,OOa 1,25 terughalen, 

om daarna weder tegen den stut paai aan te vallen. Men is ge-
noodzaakt •rewees een soort van slede te maken, om te beletten, o # 

dat bij zulke sterke bewegingen, de uithouder niet van het kussen 

afviel. 
Dij iederen stutpaal behoort ecu uithouder, die, wanneer er geen 

schip gebruik van maakt, langs den havendijk op strijken wordt 
opgeborgen. 

Ingevolge dispositie van Z. Exr. den Minister van Binnenland-
srhe Zaken, dato 22 Julij 1818, n°. 120 (5e afdeeling A.) zullen 
er in den zomer van !<S !(.), 12 stuks sintpalen met uithouders, 
ten gerieve van de koopvaardij-*hepen, langs den havendijk van 
hel Nieuwe Diep, worden daargesteld. 

De betimmering moet met de uiterste zorg geschieden, om van 
hel toestel als hel ware een geheel te vormen. 

De schepen plaatsen de uithouders meestal tegen hot boord, op 

de hoogte der dekbalkcn, om bij stormweder het schip geen schade 

toe tc brengen. 
Ukrnaar, X Maart 1810. 



BIJLAGE, N°. XXX 

M E D E G E D E E L D D O O R D E N H E E R K1I»I ' . 

M. 11 
In het najaar van 1847, was ik in de gelegenheid den aan-

leg te zien van twee belangrijke bruggen, namelijk: die over 
het Gültsch- en Elsterdal. Hoewel geen bouwkundige, geloof 
ik dat het weinige wat ik omtrent de brug over het Göltschdal 
heb aangeteekend , voor U niet geheel van belang ontbloot is, 
te minder, omdat ik bij mijne oppervlakkige beschrijving een 
paar teekeningen voegen kan, die de zaak een weinig aanschou-
welijk zullen maken. 

De spoorweg-verbinding tusschen Saksen en Beijeren , waardoor 
de directe vereeniging van Noord- en Zuid-Duitschland tot stand 
gebragt werd, maakte de bruglegging over de beide hoven-
genoemde dalen noodzakelijk. Beide dalen doorsnijden de berg-
hoogten tusschen I'lanen en Beiehenbacli, welke steden ongeveer 
5 uren van elkander liggen. 

Door de directie van den Saksisch-Beijerschen spoorweg werd een 
concours geopend tot het verkrijgen van projecten voor eene 
bruglegging over beide dalen, waarbij eene premie van / 1800 
werd uitgeloofd voor het best gekeurde ontwerp. 

Niet minder dan 80 projecten zijn er uit de verschillende 
oorden van DuUsehland, bijeengekomen, waaruit, door eene 
commissie van de voornaamste bouwkundigen, van staatswege 
benoemd, het meest doelmatige werd gekozen. In den aanvang 
van 1846 werden de fundamenten voor beide bruggen gelegd 

volgens het toen gekozen project zou de brug over het 

Göltschdal eene lengte hebben van ± 1200 Saksische ellen, 
( = 680 Ned. el), waarin 94 boog-openingen , die in 1 etages 
verdeeld waren. De brug over het Elsterdal zou slechts eene 
lengte hebben van 500 el ( — 287) i r Ned. el) met 12 boog-
openingen. Aan de berghellingen der beide dalen vond men 
voor de fundamenten der pilaren, ten behoeve der bruggen, 
wel is waar stevige rotsgronden, doch in het midden van het 
Göltschdal slechts aangeslibt land, hetwelk alleen op eene zeer 
aanmerkelijke diepte een genoegzaam vasten grond aanbood. Dien 
ten gevolge besloot de Hoofd-ingenieur van den spoorweg, om 
het midden van het dal, door middel van twee boven elkander 
geplaatste groole bogen te overspannen. De lengte van de brug 
werd nu ook tot op 1000 el dt 570 Ned. el) gereduceerd 
en aan de zijde van Obermylau eene verlenging van den dam 
aangebragt, die zich aan de brug aansloot en op het diepste 
punt eene hoogte had van 47 el 27 Ned. el.) 

Het zal geen betoog behoeven, dat bij de eigenaardige natuur-
schoonheden , die deze streken van het Saksische Voigtland 
aanbieden, de belangrijkheid van dat gedeelte door deze grootsche 
bouwwerken verhoogd wordt. Tijdens mi jn verblijf aldaar, vond 
ik wel is waar de middelpilaren slechts op eene hoogte van 
circa 12 Ned. el gebragt, echter leverde de massa bouwma-
terialen , de bedrijvigheid der werklieden, de inrigtingen tot 
het op en riederlaten der bouwstoffen, zulk een treilend schouw-
spel op, dat ik mij nog met welgevallen de oogenblikken her-
inner, aan de bezigtiging dezer werken besteed. Bovendien had 
ik het genoegen , in het Göltschdal een zeer kunstig vervaardigd 
model van de brug te aanschouwen, hetgeen mij een duidelijk 
beeld opleverde van deze belangrijke onderneming. 

l)e brug over het Göltschdal zal nu bij eene lengte van 1000 
Saks. ellen, op het diepste punt eene hoogte van 137 el 
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bereiken. Met werk wordt bestuurd door de heeren DOST en 
KKLL, onder opzigt van den hoofd-ingenieur van den spoorweg. 
In deze lengte en hoogte zullen 70 bogen gebragt worden, 
ieder van 25 el spanwijdte. Het middelste gedeelte van de brug, 
dat o]) beide zijden door 4 zware zuilen of beeren, door de 
Duitschors wederkgspfeiler genoemd, geschraagd wordt, is ver-
deeld in 2 etages en bevat twee bogen, de onderste van 71 , 
de bovenste van 03 el hoogte, bij eene spanwijdte van 50en 
52 el. 

De bogen der overige 4 etages zullen van onder af gerekend, 
eene hoogte van 58, 30, 31 en 52 el hebben. De zuilen 
van de onderste etage hadden eene breedte van 9 ' / 2 , van de 
tweede 8 , dc derde l ' / 2 en de vierde 51/2 el. 

Waarlijk kolossaal waren de zuilen van het middelste gedeelte 
der brug. Zij waren reeds, zoo als ik boven zeide, tot eene 
aanzienlijke hoogte opgebouwd, bestonden uit vierkante graniet-
blokken, en hadden, bij eene breedte van 40 el , eene dikte 
van dc IT> el. 

liet spreekt van zelf, dat de hoogte van de brug aan de 
beide zijden van het dal aanmerkelijk afneemt, weshalve hierdoor 
ook de zoo menigmaal reeds geopperde bezwaren tegen deze 
onderneming grooterideels vervallen (l>. 

(1) De leekeningcn van deze brug zijn bij de boekerij van het 
Instituut nedergelegd. (lied.) 

M J L A Ü Ë N X X X I . 

Eene raveliug te leggen in eene bestaande woning , is altijd 
eene moeijelijke zaak, omdat meu ongaarne groote opbrekiugen 
doet en deze onvermijdelijk zijn, wil men op de gewone wijze 
de raveliug doen rusten op de bindbalken, die hel trapgat beper-
ken en omgekeerd de afgezaagde bind balk doen dragen op de 
raveliug. 

In de nevensgaande figuur is de afbeelding gegeven eener 
zeer wel uitvoerbare en eenvoudige inrigting , waarbij aan de 
vereischten wordt voldaan, /.ouder tot verdere opbreking, zelfs 
niet van den vloer, verpligt te zijn , dan de ruimte aan het 
trap- of schoorsteengat te geven. 

De raveliug is daartoe aan de beide einden of koppen met 
twee kwart cirkelvormige borden voorzien, lig. 2 en 5', waarmede 
zij zal dragen in de daartoe gevormde inkepingen in de blijvende 
bindbalken, lig. 1 en 0. In het midden is, om denafgezaagden 
bindbalk te ontvangen, eene inkeping gemaakt, waarvan de door-
snede in tig. 4 te zien is. 

Om nu de raveliug op hare plaatste brengen, wordt zij eerst 
gelegd in den stand als in de lig. 5 en 0 is aangewezen, daarna 
doet men haar een vierde eener omwenteling maken , om de 
horizontale as, die door de punten l* en U gaat. De stippellijnen 
wijzen aan, dat niets die wenteling verhindert. Daarna wordt de 
vloerplank op en het met stippellijnen aangewezen belegstuk onder 
tegen de raveliug aangebragt. 

Delft, Maart 1849 sn. 
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BIJLAGE N°. XXXII. 

R E H O O R E N D E TOT HET MODEL EN DE VERKLARING VAN 

EENEN E L L I P S P A S S E R , DOOR L . A. R E Ü V E N S . 

Een geruiinen tijd geleden , werd i:i een der jaargangen van 
een Engelsch tijdschrift, welk kan ik mij niet herinneren , de 
beschrijving van eenen Ellipspasser gegeven , die door den steller 
in een pak oude papieren gevonden was. Deze heeft zich ver-
genoegd met hel mededeclen dier beschrijving , zonder het model 
te laten maken. Zoo hij dit gedaan had , gewis , hij zoude er 
de gebreken in opgemerkt hebben , welke het instrument volgens 
die beschrijving, heeft. Het zij mij vergund, de gebreken, 
welke ik er in gevonden heb , bescheidenlijk aan te wijzen ; en 
aan het Instituut een model van dezen nog weinig bekenden 
passer ter bezigtiging aan te bieden. 

Het voorname gebrek van den passer , zoo als die beschreven 
is , is gelegen in zijne wankelbaarheid bij het trekken van den 
Ellips. Door de minste beweging uit het eenmaal aangenomen 
vlak , waarin de beide beenen des passers gelegen zijn , kan de 
voortgebragte lijn geene ellips meer wezen ; kan zelfs eene niet 
in zich zelve wederkeerende lijn worden. 

Eene verbetering aan de schuif van het potloodstuk , komt 
mij ook noodzakelijk voor. Zij is aan het model, hetwelk ik 
door den instrumentmaker T. O S S E M A N te Leiden heb laten 
vervaardigen, zigtbaar. Daardoor kan de wijdte der schuif 
geregeld worden , en de wrijving zeer verminderd. De be-
schrijving gaf slechts eene doorgaande pijp. 
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Er bestaat een ander werktuig tot het trekken van ellipsen. 
De beschrijving daarvan is te vinden in Badon- Ghijben s hoogere 
meetkunst, % 104, Breda 1842. De zamenstelling daarvan is 
voor teekengebruik bijzonder kostbaar. Ik heb er een gezien , 
't welk f 54.00 kostte. Het heeft het nadeel van niet voor 
kleine ellipsen te kunnen gebruikt worden. 

De eenvoudigheid van dezen passer, wiens werking eigenlijk 
geene andere is dan de snijding van eenen regten cirkelvor-
migen cylinder met een plat vlak , maakt hem met zijne ge-
breken verkieslijk boven het genoemde werktuig. 

Hetgeen aan dezen passer ontbreekt is de geschiktheid , om 
«ebezigd te worden voor ellipsen , waarvan de groote en kleine 
as merkelijk in lengte verschillen. 

Het nevensgaand model is voor het gebruik wat klein. Hoe 
grooter de ellipspasser is , des te grooter ellipsen kunnen er 
mede getrokken worden ; zonder dat hij daarom voor kleine 
ellipsen ongeschikt wordt. 

Leiden , 12 Maart 1849. L. A. B E U V E N S . 

B. L. K. lust I. 

B E S C H R I J V I N G VAN DEN E L L I P S P A S S E R . 

I> O Q , tig - 1 , de beide beenen van den passer. 
B , potloodstuk , dat met den schuif S op en neder , en om 

het cvlindrische been O P , kan bewogen worden. 

m en « , twee schroefjes waarmede deze beweging geleidelijk 
gemaakt wordt. Fig. 2 , O q' en O q " twee veren , aan liet 
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been O 0 bevestigd , welke tot elkander gebragt kunnen worden 
en dan vastgehouden dooi- eenen koperen riti" 

Gebruik. 
Wanneer de twee assen M A en M B eener tc trekken ellips 

kpaald zijn , zet men de punt P van den passer in het midden-
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punt M der ellips , en de punt 0 (fig- -) ergens op het ver-
lengde der groote as M A. Vervolgens draait men het potloodstuk 
K , en buigt het zoo , dat de punt van het potlood op het einde 
B van de kleine as komt. Zonder de buiging te veranderen, 
draait men nu het potloodstuk 90° om , waardoor de punt van 
het potlood op de lijn der groote as gebragt wordt. Zoo die 
punt dan niet zamenvalt met het uiteinde A van de groote as 
verzet men het been O Q zoodanig , dat dit plaats vindt. Hierbij 
moet de punt Q steeds op de lijn «Ier groote as gerigt blijven. 

Is de passer in dezen stand, dan kan men door het doen 
omwentelen van het potloodstuk , waarbij men de punt er van 
steeds op het papier doet drukken , de verlangde ellips trekken. 
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WJLAGK V . XXIV 

IUJDUAGR BK VATTEN HE EEN 10 E OVERWEGINGEN , AANGAANDE DE 

AFMETINGEN EN GEDAANTE VAN BEKLEEDIN GSM UREN , 

VOORNAMELIJK DIK VOOR H A V E N S , KA AI J E N 

EN NATTE G R A C H T E N , DOOR JONKH R . 

M E R K E S VAN GENDT. 

De lezing van een onderwerp , voorkomende in hel Journul 
du Genie civil, van Februarij IN 17 en overgenomen in Eerste 
Stuk, (April 1818) bladz. 1 — 13 der Uittreksels van Vreemde 
Tijdschriften, ten dienste der Leden van bet Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, heeft mij , behalve soortgelijke aanteekeningen 
van elders en eigen ervaring, de overtuiging gegeven, dat men 
nog dikwerf \\\ het onzekere of tastende te werk gaat bij het 
toepassen der regelen voor de afmetingen en keuze der vormen 
van bekleedingsmuren tegen de zijdelingsche drukking van aarde, 
als ook die hij havens, kaaijen, watergrachten, enz., welligt 
ten gevolge der veelvuldige bestaande Iheorien en verschillende 
denkbeelden omtrent dat onderwerp en alzoo menigwerf tot zoo-
danige zuinige afmetingen of onvoordeelige vormen doet overhel-
len , als welke nog niet aan ervaring of praktijk getoetst , vaak 
nadeelige gevolgen na zich slepen , te meer wijl vele formulen 
of berekeningen slechts op een Mechanisch evenwigt berusten , 
of wel op gegevens steunen, welke uit den aard der zaak veran-
derlijk zijn en dus , voorzigtig bereidshalve, het aannemen van 
ruime afmetingen steeds wenschelijk maken ; dat evenwel, dezer 
dagen , zoodanige naauwkeurige wiskundige navorschingen, in 
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verband mei de natuur of eigenschappen zoo van de zijdelings 
drukkende aardsoorten , als met betrekking tot de zamenstelling, 
vastheid en vormen d e r muren zelve , aanwezig zijn , waaruit 
zoo zekere ruime afmetingen en voordeelige protillen zijn be-
paald geworden, welker gebruik, ook door de ervaring bewezen, 
eenc volkomene veiligheid tegen het omkantelen , verzetten of 
verschuiven en doorbuigen der muren waarborgen : dat alzoo 
de aanwending van zoodanige theoretisch en tevens proefonder-
vindelijk gestaafde regelen wel eene ernstige overweging en her-
innering verdienen. 

Trouwens uit de verschijnselen, waargenomen bij de merk-
waardige, hoezeer onzes inziens, vrij natuurlijke bewegingen van 
den te zwak bevonden , onvoordeelig geprofileerde!) en althans 
onvoorzigtig aangeaarden bekleedingsmuur, gebouwd in 1846 
tusschen de brug van Mdcon en de havenmuur van St. Laurent-
les-Macon; uit vroegere soortgelijke verschijnselen van buigin-
gen bij -eenige bekleedingsmuren van het kanaal Bourgogne in 
1X38 en 1859 gebouwd ; uit de noodzakelijk bevonden bezwaring 
van eerstgenoemden muur na deszelfs verstoring, zijnde van de 
middelbare dikte van 0,25 h tot de houdende of voldoende 
zwaarte van 0,506 h teruggebragt; bij de waarnemingen van vele 
nieuw gebouwde vestingmuren ; uit de voorschriften van den AL-
gemeenen Raad der Bruggen en Wegen in Frankrijk; uit de 
ervaringen hier te lande en de daarom van wege den Water-
staat , voor gewone gronden en metselwerken , aanbevolen ge-
middelde dikte van minstens 0 ,55 ' / 8 h, namelijk bij niet boven 
het kordon aangeaarde muren ; het raadplegen der theoriën van 
W O L T M A N , G A I J A N T en D E L P R A T ; eindelijk met terugzigt op 
eigen ervaring en opmerkingen bij het uitvoeren van meer dan 

tienduizend strekkende ellen muren van verschillende afmetingen 
18 



en vormen, in onderscheidene omstandigheden, meenen wij de 
navolgenden algeineene regelen te mogen aanbevelen, elk derzelve 
hier nog kortelijk met eenige toelichtingen doende vergezeld gaan, 
te weten : 

L Voor muren van gewoon metselwerk en gronden, welke niet 
hooger dun gelijks het kordon aangeaard worden, als haven- en 
kaaimuren, contrescarpen, enz., dezelve nimmer minder middel-
bare dikte of zwaarte dan 0t7>r> ( f f h le geven. 

Immers de meest gewaardeerde en bij ons algemeen geraadpleegde 
theoretische nasporingen van don Luitenant-Kolonel Ingenieur D E L P R A T , 

over de drukking van Aarde tegen Bekleedingsmuren , uitgave 1837, 
leert: «dal wanneer de aarde achter den muur , niet boven den 
«kruin des muurs uitkomt, de dikte van den muur alsdan evenredig 
« met de hoogte is ; en dal bij muren aan beide zijden loodregt, 
«wanneer ook hier dn aarde niet hoogcr dan den muur is opgewor-
«pen , de dikte nagenoeg een derde van hunne hoogte moet 
u hebben.» 

liet komt er hier voornamelijk op aan w elke waarde men in de bekende 
en zeer naauwkeurige formule van dien Ingenieur aan den hoek a van 
hel natuurlijk talud der aardsoort, namelijk van den aanvuUings-
grond met de verticaal en dus van derzelver wrijvingshoek geef t , 
waarvoor met dien autheiir wel nimmer minder /al genomen worden 
dan van 58 , zijnde die van de minst zamenhangende van alle ge-
wone speciiin , namelijk van droog zand; te meer, wegens de veel-
soortige gronden, waarmede de aardzijde dikwerf aangevuld wordt , 
dewijl toch de meest zamenhangende gronden, gelijk leem en klei, 
door regens en wellen hunnen zamenhang aanmerkelijk kunnen 
verliezen , en hel bovendien gebleken is , dat bij spoedige aanaar-
dingen lot meer dan 2 ellen hoogte, de zich opvolgende inklinking, 
dat is het van tijd lol lijd in eenzetlen der aardsloffen, als eene 
levendige kracht kan beschouwd worden, welke stellig meer wer-
king op eenen hinderpaal uitoefent, dan eene enkele drukking zoo 
als in de gewone Iheorieu wordt aangenomen; eindelijk kan eenen 
bekleedingsmuur maar zelden zoo lang vrij blijven staan, lot dat de 
metselspecie wel verhard en als een volkomen gedroogd zamenhan-
gend ligchaam te beschouwen is , zoo als toch in die berekeningen 
wordt verondersteld, en dus ook , om de/.e reden , bij nieuwe muien 

liefst een weinig meer zwaait« dan de gewone iheorieu aanwijzen, 
dient gegeven te worden. 

Redenen waarom, voorzigtigheidshalee, in gewone gevallen, den hoek 
a steeds op 00° diende genomen te worden, als wanneer de gemiddelde 
zwaarte, of wel de dikte bij muren van beide zijden loodregt, en de 
aarde niet hoogcr dan den muur opgeworpen zijnde , namelijk lm — o. 
JUIST GELIJK A AN EEN DERDE DKR «oor,TE i*, w a a r b i j geeue zaïnen-
hang van de aarde verondersteld wordt, dat is geene afgraving zonder 
naslorting, of h = o aangenomen, als ook hel ge wig t Z eeuer 
kubieke eenheid aarde gelijk liet gewigt TT eener kubieke eenheid 
metselwerk, dat is S = * gesteld is , en dat deze gelijkstelling aan-
nemelijk is. blijkt, wijl , vo lgens genomen proeven bij Woltman, 
Gillij, Eytelwein en BleUwijk bel soortgelijk gew igt «ener kubiek el 
metselwerk in kliukert 2006 is; dal van natie vastgeslample leein-
aarde 20(5» en van vochtige vastgeslample tuinaarde 2 0 4 7 . 

Want in de bekende vereenvoudigde formule van DELPR AT, voor 
1 

het geval h" en h' beide = z o , en waarbij alleen een talud - h /I» 

aan de voorzijde verondersteld wordt, is 
v I 1 / 5 * 1 , 1 V> 

, l daarin - mede o stellende, en oindal tang - a . tang 
n 

l h » wordt * — - = 0,33 li. 

Met eene bovenbelasting van aarde, te meer wegens de dreuning 
op de wallen, als ook legen het gewigl en beweging van zware 
lasten, zal men, in zoodanig geval, h h - f - /e v dienen te ne-
men. Zelfs zoude, volgens RICIIARD, bij eenige Fransche Ingenieurs, 
voor sluis-, kaai- en havenmuren, de eenvoudige doch nog meer 
dikte gevende formule x h sin a — gebruikt worden, waarin 

»5 TT 

echter den hoek a slechts op 45« verondersteld is , als wanneer, orn-
aat sin 45r t \ \/ 2 , x 0,40 h f h zoude worden. 

Dat ook bij ons door den waterstaat ruime of zekerheid waar-
borgende afmetingen voor sluis- , haven- en kaaimuren genomen 
worden, schijnt daaruit le blijken, wijl mij verzekerd i s , dat voor 
de beneden-dikte gemeenlijk is aanbevolen T%% h met een buiten 
talud van a h ; bovendien bij zware bewegingen , lasten of 
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dreuningen itt de nabijheid nog contreforten, die dan in het vier-
kant bekomen, met lusscheii ruimte van 2,5 a 3 X h ; gelijk ook 
bij escarpe muren van vestingen, aan liet vijandelijk geschut bloot-
gesteld, (waarvan de bovenJikte dan 1,75 a 2 el moet /A]\i) deze 
contreforten van gewijzigde afmetingen , groolendeels als een «ver-
w i g l tegen de drukking der aarde en de schudding of reactie, wor-
den aangebragt; hoezeer bij het gebruik maken van contreforten , 
op gezegde wijze, en bij minder aan liet geschut blootgestelde 
escarpmuren, de middelbare muursdiktc in plaats van 0,33 h % in 
vele gevallen slechts 0 ,30 of h wordt genomen. 

Onder andere voordeelige vormen, vroeger voor de aan bresschic-
tcn blootgestelde muren, ter bekwame hoogte van 8 ellen, kan ook 
de navolgende vorm en afmetingen dienen , namelijk : de middel-
bare dikte x — \ h nemende, alsdan het voorvlak a h lot op 
5 h te vervolgen; daarna de dikte geringer te nemen, tol dat zij 
van boven ongeveer 1,75 el bedraagt; vervolgens aan de achterzijde 
op 5,5 el midden op midden, contreforten lang '2,25 en dik 1,29 el 
tot op 3 h ; deze onderling verecnigd door lonvvelven, zwaar 0,G6 
e l , die tot op J a 1 sleen van het voorvlak des muurs doorloopen ; 
eindelijk, het bovengedeelte der contreforten lang 1,50 en dik l e l , 
waarvan liet bovenvlak naar de walzijde onder 45° afgedakt wordt. 

II. Dat het zigtbare voorvlak, met goede gebakken steencn naai-

den regel gemetseld en opgevoegd, gerust : / i 0 h talud mag be-
houden, zonder eenig noemenswaardig onderhoud te vereischen 
terwijl het bestendig door het water bespoeld en gedekt wordende 
benedengedeelte, daardoor tegen verweèring of bederf gewaarborgd , 
het dubbele talud , zijnde ! / , / / , of meer, kan gegeven worden ; 
door welken grooleren roei des muur. s, fles zelfs stabiliteit en duur-
zaamheid groolelijks vermeerderd worden. 

Het is trouwens bewezen, dal de wederstand tegen het omver-
werpen aanzienlijk vergroot wordt, door de bijvoeging van een 
builentalud; doch , dit vroeger overdreven zijnde, door daarvoor 
{ h in de opene lucht te nemen, als waardoor die sterk slepende, 
in gebakken sleen opgetrokken, voorvlakken aan inwatering en 
bederf leden en dus ook te regt vermeden worden; hoezeer het 
daarentegen thans bij ervaring gebleken is , dat, met vermijding van 
zoo groole helling en hij het gebruik maken van deugdzamegebak-
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ken steenen, zoogenaamde klinkers, ter dikte van l k 2 steencn 
aan de buitenzijde, daar in sterken tras gemetseld en opgevoegd, 
bij muurshoogten van niet meer dan 10 ellen, gerust een lalud van 
fs h mag bijbehouden blijven, en dus ook uit het oogpunt der be-
moeijelijking in hel biesschieten en vooral tegen de werking des 

walers of golfslag, steeds aanbevelingswaardig blijft ( l ) . 
lil. Dat een loodregt opgetrokken ach ter vlak , in de meeste ge-

vallen , boven een met helling of met trapgewijze versnijdingen 
verkieslijk is. 

Door eene helling of verdunning van het metselwerk, zal het 
Vigchaam des muurs, in zwaarte of drukking op het grondvlak ver-
minderende, ook minder kracht en stabiliteit aanbieden; terwijl de 
versnijdingen. ingevolge de profillen naar PROJHY, EYTELWEIN en 
GAY DE VEUNON , volgens latere waarnemingen , het inwateren en 
bederf bij deze vertrappingen begunstigen; eindelijk, schijnt het 
ons toe, dal de^ achter overhellende muren volgens het beloop van 
kromme lijnen , op welke wijze vroeger ccnige kaaimuren in Enge-
land zouden gebouwd zijn, minder geschiktheid aanbieden om het 

(1 ) Ook do Engelsche Ingenieurs SMEATON en RENNIE , door erva-
ring en proeven geleid , geven de naar de walet zijde hellcndc muren 
verreweg den voorkeur , boven de aldaar loodregt opgelrokkene, 
terwijl de Ingenieur WILLIAM DREDGE den 18 Jun'iJ 1 8 4 8 rakende 
dat onderwerp, onder anderen, nan ROBERTSON schreef: «The sta-
te bilily of a wall , by which I mean its resistance en masse to an 
«overthrowing force, is compounded of ils weight and breadth. It 
« is evident that a wall with a sea or waler slope possesses these 
«qualities in the highest degree.» 

Ook MACGREGOR had reeds den 18 Mei 1 8 4 8 aan ROBERTSON ge-
schreven: «The question come to Ibis: Is it wiser to resist the vio-
q lence of the waves by breaking them and receiving the force in detail 
«up an inclined plane —or to resist it unbroken by a perpendicular 
«face? The first would undoubtedly be more liable lo injury in 
a places, for single stones or even yards may be shifted, but such 
«damage might be easily repaired; while a vertical wal l , if once 
«penetrated would be destroyed inevitably.» 

«1 cannot think therefore that it is prudent to abandon a prlnci-
«pie , which experience has proved to be efficient in practice, for 
«one which , to say the most of i t , is althogether theoretical.» 

{Mechanics' Magazine, n*. 1 3 0 2 , 2 2 Julij 1848. 
pag. 77 en 78.) 
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gewigl der muren over eeue groote oppervlakte te brengen en hei 
zwaarte punt genoegzaam naar achteren te houden, zoo belangrijk 
voor slappe bodems en lot waarborg tegen zware lasten en grootte 
bewegingen achter die muren (l)en' vooral ook bij vestingmuren tegen 
het bresschielen of dreuning van het op de,wallen werkende geschut. 

IV. Dat het van belang is , om bij hel bepalen der zwaarte 
van zoodanige muren niet op den tegenstand van het water te 
rekenen ; maar de middelbare dikte van minstens 0,53 h naar de 
volle muurshoogte, dal is van af het bovenvlak der fundamenten 
moet gerekend worden. 

Bij sommige schrijvers hebben wij de opmerking gevonden , dat 
men de drukking van het water als een legen wigt beschouwende, 
gelijk dit bij eene bestendige onbeweeglijke waterkolom ook wer-
kelijk bet geval zoude zijn , de dikte des muurs daarnaar eenigzins 
zoude kunnen verminderd worden ; maar wij uieenen dit teil sterkste 
temogen afraden en, integendeel, zoodanige muren met wateren langs 
derzelver voe l , aldaar nog eenige meerdere voorzorg dan bij bestendig 
drooge bodems te nemen: immers, daar er soms ook zeer lage wa-
terstanden, afdammingen, sterke stroom en bewegingen kunnen plaats 
grijpen, zouden dergelijke zuinige afmetingen al spoedig tot nadee-
Itge, ja gevaarlijke uitkomsten leiden, gelijk reeds dikwerf gebleken 
is , dat bij een plolselijk aftoopen des waters , vooruitscluuvingen 
ol' overhellingen der muren plaats vonden ; terwijl wij , / o o om reeds 
genoemde redenen, als wegens den door het water ingeweekten 
of verslapten bodem vóór den voet der fondamenten, het door water 
bezooinde beneden gedeelte van het voorvlak der muren , ingevolge 
den regel II , steeds minstens eene dubbele sleeping of talud van hel 
zigtbare voorvlak zouden ;even, en dus £ der waterhoogte aldaar; 
eene te billijken voorzorg, en ook door oude bouwmeesters, meest 
door ervaring geleid, bij oude muren gevolgd. 

V. De voorsprong of empulcmciit der fundamenten of grond-
muren aan den voorvoet der muren, minstens eene breedte van een 
tiende der muurshoogte te geven; aan de aarde of ach ter zij de 1 / 2 0 h; 
terwijl de dikke gemeenlijk ongeveer ! / 1 0 h zul moeten zijn. 

(I) Ter bevestiging hiervan , leze men : Description of the Mode 
adopted for Repairing and Supporting t/ic Western Retaining Walt of the 
LondonandBirmingham Extension Raitwag. Bij Cr• DRYSDALEDEMI\SEY. 
(Papers of the Corps of Royal Kngineers, vol. Vil . pag. 160—104.) 

Gewis zal men hiertegen eenige uitzonderingen kunnen inroepen, 
voornamelijk bij onderheijingen en weeke bodems, waar men dikwerf 
tot op den vasten grond moet uitgraven , en dezen regel bepaald 
zich dus ook slechts lot gewone gronden of algemeene gevallen, even 
zoo als men in de burgerlijke bouwkunst vrij algemeen bij liet op-
trekken van gevelmuren , diezelfde empdlementen wederzijds eene 
breedte en hoogte geeft van minstens de dikte of zwaarte van de 
schoone muren; maar zeker is he l , van den anderen kant , dat hier 
eene grensbepaling mag a.-'. »gewezen worden , want empAlemenlen 
van minder breedte dan de hier gestelde of van minder dikke grond-
muren , zullen in de meeste gevallen lot een afscheuren > glijden of 
indrukken leiden en wij keuren het als onvoofzigtig en ongeraden 
af, waar, in gewone omstandigheden , deze matige of goede even-
redigheid lusschen grond- en schoone muren , nog door verminde-
ring beknibbeld wordt; ook hebben wij volstrekt geene gegronde 
reden kunnen vinden, waarom Belidor, Navier en andere bouw-
kundigen , onverschillig welke hoogte den muur bekomt, aan de 
vóórzijde een empAtement van 'i voet (0,(>3 el) en aan de achterzijde 
een dito van I voet (0,32 el) willen gevolgd hebben. 

Maar, zal men welligt vragen: waarop is den hierboven aanbe-
volen regel of praktijk gegrond ? en op deze billijke vraag zij hel ant-
woord : dat wij bij den groolen vestingbouw in onze vroegere zuide-
lijke frontieren van 1 8 1 8 - 1 8 3 0 , door aandachtige beschouwing en 
aanteekeninj der vormen en afmetingen van duizende ellen oude, 
onder Vauban en anderen gebouwde, bekleediugs-muren, de door 
ons gestelde evenredigheid wel grooter, maar zelden minder en dan 
meerendeels tol nadeel der muren, hebben aangetroffen; dat de er-
varing ons die proportie voor minimum als goed en navolgens-
waardig beeft leeren kennen; eindelijk, dal wij ook bij oude bouw-
meesters . door groote ervaring toegelicht, als Scmamozzi, Specklc 
en anderen, nagenoeg deze evenredigheid, als minste grenzen heb-
ben opgeleekend gevonden. 

VI. Dat de zorgvolle aanaarding der muren met dunne door-
gaande , wel aan te stampen en van de muren afwaterende lagen, 
steeds een hoofdvereisehte blijft; waarbij natuurlijk, de zwaarste 
aardstofjen onder en de Ugtste boven gebruikt worden. 

Heeft men bij nieuwe opbouw veel afbraak of oude steenen voor-
handen , gelijk menigwerf het geval is , zoo kan men daarvan tot 
verligtiug der drukking op het achlervlak des muurs, welke mee-
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rondeels op ongeveer J der hoogte hel sterkst is t een nuttig gebruik 
maken , door dezelve bij de meest aan liet doorbuigen blootgestelde ge-
deelten, zijnde naar hel midden der lengte van de muren • achter dezelve, 
in goed verband munrsgewijze, met eene breedt3 of aanleg gelijk 
derzelver halve hoogte , te stapelen, zooals de gestippelde lijn 
x y z, Fig. 2 , aan den voet van hel achtervlak aanduidt; en zelfs 
bij voorhanden leem , de benedenste laag dezer drooge muur daar 
mede te versterken. 

Ook heeft men bij eene volstrekt gevorderde snelle aanaarding, 
lol verligting van den nieuw gemetselden muur, dikwerf met goed 
gevolg van eene gedeeltelijke aanvulling met rijswerk gebruik ge-el el 
maakt , dat met lagen van 0 ,50 a 0,75 dikte met tuinen en wiepen 
bezet, en door lagen welaangeslampte aarde, van gelijke dikte, 
afgewisseld werd. 

Indien aanaardingen vóór de volkomene opdrooging of verharding 
van den mortel , en dus nog in hetzelfde jaar moeten volbragt 
worden, zoo is het van belang die aanaarding onder het opmetselen 
voort te zetten, en alle aanvoer van bouwstoffen over den nieuw 
aangevoelden grond te doen plaats hebben. 

Men gevoelt om alle deze redenen het gewig t , der vaak aanbe-
volen , doch dikwerf verwaarloosde voorzorg, om bij de onlgraving 
der zoogennamde sleuven voor grondmuren , of afgravingen van 
oude wallen , niet meer dan liet strikt benoodigde weg te nemen , 
en zoowel de vaste of bestorven gronden van den bodem dezer 
sleuven als de zijdelingsche helling zoo min mogelijk los te maken. 

VII. Door de toepassing van eenige der bovenstaande eenvou-
dige, ook door de ervaring gewettigde, regelen, op het profil van 
den muur , welke de brug van Mdcon niet de haven van St. Lau-
rent verbind, waarvan de aanvankelijke optrekking , ingevolge de 
nevenstaande doorsnede fig. 1 heeft plaats gehad en naderhand 
met het stuk a b c boten de tweede versnijding is verzwaard , 
zoude dezelve de in fig. 2 aangeduide vorm en afmetingen hebben 
bekomen, en, onzes inziens, deze zwaarte moeten hebben. 

Wordende dit voorbeeld hier tevens als een bewijs aangevoerd 
van het groote belang in de keuze voor de gedaante der profitleu 
van muren waarachter aarde drukt, zonder dat die gewijzigde 
vormen daarom altijd tot aanmerkelijk grootere profils-inhoud of 
meer bouwkosten moeten leiden , welke bovendien nimmer in eenige 
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(Schaal van 1 el op den duim.) 
vergelijking kunnen worden gebragt met de waarde of waarborg 
van eene geruststellende solide bouw. 

Zelfs bij drooge grachten kan men het voorvlak bij den voel des 
muurs ter hoogte van 2 a 3 el boven de grondmuren met } talud 
optrekken, mits daartoe aan die buitenzijde, bij gemis van hard-
steen, ter dikte van 1 a 2 sleenen , klinkers te nemen, of wel de 
thans niet kostbare hardbakken sleenen , met verglaasde voorvlakken 
kiezende, ter gezegde dikle 111 sterken tras gemetseld en opgevoegd. 

VUL Dat volgens reeds vroeger door mij ontwikkelde regelen 
en ervaring, voortaan met groot voordeel opzigtens de meerdere 
sterkte en stabiliteit, aan alle te bouwen eenigzins lange kaai- en 
havenmuren, vleugels van sluizen, ook voornamelijk bij facemuren 
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tu den vestingbouw, mits de uiteinden of eulées wel gesteund, eene 
over derzelver lengte regelmatig verdeelde zeeg of inwaarts he buiging 
kan gegeven worden , waarvan de pijl p in het midden miltslens 
Vso <l V78 h'Hfjte of koorde k zij; hetwelk zonder eenig bezwaar 
in het tracé en opbouw kan geschieden en ook maar zelden het 
geringe daardoor ontstaande ruimleverlies of plaatsgebrek als eene 
gegronde hinderpaal kan worden aangegeven. 

Vroeger gebruikte men wel eene kleine zeeg van een paar «luimen 
over de lengte, oin eeu zeker optisch be.lrog weg le nemen, uit 
hoofde lange reyt gebouwde muren wel eens in schijn of welligl in 
wezenlijkheid , zich op het midden der lengte als eenigzius uitgepuild 
of gebombeerd voordeden, maar tiet is onbegrijpelijk, dat hel geven 
van grootere zegen of pijlen aan lange m u r e n , ui t het oogpunt van 
meerdere kracht van wederstand legen de zijdelingsche drukking 
van aarde, niettegenstaande zoovele scherpzinnige, vaak nuttelooze 
nasporingen in dit gebied , lol nog toe hel mechanisch oog ont-
glipt is. Alen had zich toch slechts de vraag op de plaats behoeven 
te doen : hoe kon t het dal oude inwaarts gebogen llattkmureu, of 
ook naar binnen gebogen kaai- en havenmuren , van gelijk profil 
en met denzelfden last van aarde gedrukt, als de regt gebouwde 
muren , in dien staat onwrikbaar gedurende eeuwen hebben stand 
gehouden zonder etnige scheur of vooruitzetting; terwijl de aan-
leunende regie muren , meerendeels regelmatig naar het midden der 
lengte toenemende uitzettingen, ontwrikkingen , vaak scheuren en 
zeer dikwijls eene regelmatig gebombeerde of boogvormige strekking 
hebben bekomen? Was dit niet een overtuigend bewijs , dat de muren 
over de lengte als veerkrachtige ligchamen werkende, ook wel de-
gelijk die veerkracht, althans op lengten geeue 100 ellen over-
schijuende , door het eenigzius sterk inwaarts buigen met eene 
inatig lange pijl, aan eene gewelfsche werking , tot groot gewin 
van sterkte en duurzaamheid te onderwerpen waren ! Of zoude men 
nog het denkbeeld aankleven dat hiertoe de steenen , even als bij 
zeer kleine gewelfjes , wigsgewijze zouden moeien gevormd zijn? 

Wij z i jn , integendeel, veeleer van gevoelen en daarin door er-
varing bevestigd, dat bij eenen wel versteenden bekleedingsinuur 
zelfs een van 100 a 150 ellen lengte of koorde met 2 el pij l , mits 
krachtig yesteunde uiteinden hebbende, elk vak van 5 a 0 lengte, of 
wel de gedeelten van contrefort lot contrefort, als wigsgewijze wer-
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kende vakken of steenen, opzigtens het centrum tot dien boog be-
hoorende , te beschouwen zijn. 

De regelmatig naar hel midden der lengte toenemende doorbui 
ging van den regt gebouwden haventnuur te Mdcon , van die bij 
het kanaal van Bourgogne, van de meeste regtgebouwde en spoedig 
aangeaaide facemuren bij vestingen ook van havens en kaden, hebben 
deze boogvormige of gebombeerde strekking bekomen; het , daaren-
tegen , nog volkomen en zonder de minste doorbuiging , verzelling 
of ontwrikking, bijbehouden van zeep,sgewijze strekkingen der 
met zeer matige pijl onder Cochoorn gebouwde muren, bij eenige 
lange face-muren onder mij gebouwd, hij eenige oude muren langs 
de rivierzijde te Gorinchem, hij eenen nog niet lang geleden ge-
bouwden muur te Venlo met eene aanzienlijke pijl en vele andere 
voorbeelden, hebben deze hoogst nuttige bouwpraktijk buiten elke 
gegronde tegenspraak gebragt. Immers, bij het door de aarde ge-
drukt wordende bolle achter vlak des muurs, werken de krachten 
loodregt of in de rigtirig der stralen, en w o r d e n deze over de lengte 
des muurs grootendeels in andere krachten ontbonden ; terwijl ook 
de toepassing der theorie van Sennermont, hoezeer slechts voor af-
r o n d i n g e n met ongeveer 20 ellen straal bedoeld, aantoont, dat 
reeds eenige besparing in de dikte van zoodanige gewelfgewijze 
werkende muren, al is het dan ook met grootc stralen, kan plaats 
hebben Cl); maar wij zouden deze besparing in metselwerk geenszins 
aanraden en liever nog als een overwigt van sterkte bijbehouden, en de 
contreforten bij de uiteinden of uitspringende hoeken dubbele afme-
tingen geven, zoo als men daarenboven achter hel midden der lengte 
van eenigzius lange face-muren ook meestal het contrefort ver-
dubbeld. 

llage, den 7>1 September 1818. 
J . G . W . M E UK.ES VAN G ENDT. 

(1) De bekende eenvoudige formule bij DELPRAT over de drukking 
van aarde, enz. , bladz. '20—27 voorkomende , en welke indien his en 

O INI ft — n gesteld worden, overgaat in x — h - ^ - r , op eenen 100 els 
langen en 8 el hoogeu havenmuur toepassende» aannemende dal 

l fc* p — — k—'± el en dus r — p -j—— 1280 ellen zij, alsmede 
ra 

M = tang 2 i o = lang 2 30* , 5 — 2000 en D = 154' 0 N. pd. 
per vierk. et, zal men reeds ongeveer f minder dikte voor x , dan 
de gewone 0,33 h , vinden. 
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V E R G A D E R I N G 
VAN HET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAX INGENIEURS, 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DER KONINKLIJKE ACADEMIE TE DELFT, 

DEN 1 0 v n APRIL 1 8 4 9 . 

lij C W~ 

Tegenwoordig de heer F . W . CONRAD , Voorzitter. 
De heeren G R E V E , S TORM B U Y S I N G , VAN O O R D T en VAN DER 

KUN , leden van den Raad ; 

De heeren I I ARTZ , BLEEKRODE , B A A R T DE LA F AILLE , Lo-
DATTO, S I N G E L S , J . G . W . F I J N J E en P I E P E R S , leden der 1° 
en 2* klasse , en 

de heeren A. M . C. R O E S T en I I . L . VAN DER L E L Y , 

buitengewone leden. 

Ter oorzake van eene plegtigheid in 's Gravenhage, hebben 
vele leden hun leedwezen betuigd , dat zij de vergadering niet 
kunnen bijwonen. 

De Voorzitter opent de vergadering, met de volgende woorden : 
Mijne Heeren I 

«Gewigtige gebeurtenissen hebben er sinds de laatstgehoudene 
vergadering plaats gehad. 

Nederland verloor eenen Koning, die door zijne beminnelijke 
hoedanigheden , de liefde van het volk in eene hooge mate had 
tot zich getrokken , en wiens nagedachtenis voor altijd in onze 
harten in aandenken blijven zal. 

W I L L E M I I , betaalde den tol der natuur. Het graf zijner 
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beroemde voorzaten ontving zijn stoffelijk overschot met treurige 
plegtigheid. 

Onze Beschermheer beklom den troon der Nederlanden. 
Hoogst belangrijk zijn deze gebeurtenissen, ook voor het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Het Instituut betreurt inet innige deelneming het verlies van 
den beminden Koning , doch mag zich ook daarna verheugen 
over de verheffing van zijnen Beschermheer. 

De Vorst, die met zoo veel welwillendheid de bescherming 
van onze nog jeugdige instelling had op zich genomen , voert 
thans den koninklijken schepter, en is als hoofd van den Staat 
op een standpunt geplaatst, dat den grootsten invloed kan hebben 
op den bloei en luister van het Instituut. De Raad vond zich 
gedrongen, de gevoelens van deelneming en hulde van het 
Instituut aan Zijne Majesteit aan tc bieden , waartoe eene bij-
zondere audiëntie gevraagd, en tegen Zaturdag den 14en dezer 
verkregen is. 

Wij zullen dan onze, en ook uwe, gevoelens overbrengen , met 
den wensch , dat het Koninklijk Instituut, een tijdperk moge 
zijn ingetreden , bloeijend door den voortgang der kunst, en 
schitterend door den magtigen steun van zijnen Koninklijken 
Beschermer, thans Z . M . Koning W I L L E M 111.. 

Hierna worden de notulen der vorige Vergadering van het 
Instituut, door den Secretaris voorgelezen , en goedgekeurd. 

De boekgeschenken bij het Instituut ontvangen, bestaan in : 
1°. Van liet Amsterdamse)» Departement der Nederlandsche 

Maatschappij van Nijverheid , het 1" stuk van het derde deel 
van het tijdschrift dier maatschappij. 

2 9 9 

2 ° . Van den Heer VAN LIMBURG S TIRUM : 

A. A preliminary discourse on the Study of natural philoso-
phy. Bij J . F . W. H E R S C H E L . Esq. A . M . London 1 8 4 5 . 

b. Rapport à la Société positiviste par la Commission chargée 
d'examiner la nature et le plan de l'école positive. Paris. 
Mars. 1 8 4 9 . 

3°. Door tusschenkomst van den heer C H A R L E S M A N B Y , se-
cretaris van het Instituut van Civiele Ingenieurs te Londen, 

Van den heer B LACKWKLL, civiel Ingenieur in Engeland: 
a. Suplv of water to London , by means of the Henley and 

London waterworks and navigation. 
b. On sub marine foundations, particular}' the screw-pile and 

moorings, by ALEXANDER M ITCHELL. M . Inst. C. E. London. 
1 8 4 8 . 

Bij het Instituut zijn ook ontvangen de metereologische waar-
nemingen van den heer C. VAN DER S T E R R , over Februarij 1849, 
en eene aanvraag, om tut lid der 2,! klasse te worden aange-
nomen. 

Van den heer P. K O C K is ontvangen eene verhandeling, ten 
titel voerende. 

«Proeve van beschouwing wegens de verbetering van het 
•<Ivatwijksche kanaal.» 

Dit stuk te uitgebreid zijnde om te kunnen worden voor-
gelezen , zoo besluit de Vergadering, dal hetzelve op de ge-
bruikelijke wijze in handen eener Commissie zal worden gesteld. 

Vervolgens leest de heer Dr. B LEEKRODE eene belangrijke 
memorie betrekkelijk de vraag: 
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«In hoeverre zijn andere vloeistoffen dan water, geschikt 

-tot het vormen van stoom?» (1) 

Door den heer J. G. \Y. F I J N J E , wordt ten slotte aan de 

Vergadering aangeboden eene verhandeling over de uitwatering 

van Delfhind. 
Üok dit stuk is te uitgebreid om der Vergadering te worden 

voorgelezen , en zal in handen cener Commissie worden gesteld. 

Hierna wordt de Vergadering op de gebruikelijke wijze ge-

sloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd jn de Vergadering van 

8 Mei 1849. 

President. 
S£. Si ^C. ra?? c/c7* /t Zeti , 

Secretaris* 

(1) Deze memorie is gesteld in handen eener Commissie. 
(Red,) 

NOTULEN 
DER 

V E R G A D E R I N G 
T.iii H ^aei 1 8 4 9 . 



V E R G A D E R I N G 
VAN UET 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, 
GEHOUDEN IN HET LOKAAL DER KONINKLIJKE ACADEMIE TE DELFT, 

DEN 8"a MEI 1849. 

Tegenwoordig: de lieer F . W . C ONRAD , Voorzitter; 
De heeren G. S IMONS , S T O R M BUYSING , F O R S T N E R VAN D A M -

BENOV , VAN M E U R S , VAN O O H D T en VAN DER K UN , leden van 
den Baad ; 

De heeren leden der 4« en 2 R klasse : O V E R D U Y N , P . S C H M I T Z , 

M USQUETIER , P I E P E R S , W E N C K E B A C H , D R O I N E T , VAN DER 

L E E U W , J . W . B A K E , G LAVIMANS, K E M P E R S , L O B A T T O , M A X -

WILS , H A R T Z , B LEEKRODE , M E R K E S VAN G E N D T , B E L T H E R , 

H . F . G . N . C A M P , J A N S S E N , S I N G E L S e n H OOGEVEEN; 

en de heeren buitengewone leden: S C H A D E VAN W E S T R U M , M O U T -

HAAN, R O E S T , VAN DER L E L I J , G ILDEMEESTER e n VAN B R E D E R O D E . 

De Vergadering geopend zijnde , worden de notulen der Ver-

gadering van 10 April jl. voorgelezen en goedgekeurd. 

Hierna rigt de President de volgende woorden tot de Ver-

gadering : 

Voor dat wij tot de werkzaamheden overgaan , moet ik de 
Vergadering mededeeleu, dat de Raad van Bestuur, op Zaturdag 
den 44 April, ter audiëntie ontvangen is bij Z. M. den Koning, en 
dat de Raad aan Z. M. de gevoelens der leden van het Instituut, 
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bij het afsterven van Koning W I L L E M 11, en bij Z . Ms. komst 
tot den troon , heeft overgebragt. 

De Raad van Bestuur is door Z. M. met de meeste wel-
willendheid ontvangen , en Z. M. heeft bij die gelegenheid de 
meeste verzekeringen gegeven van Hoogstdeszelfs groote belang-
stelling, in den bloei onzer instelling. 

Het heeft Z. M. behaagd daarbij te voegen, dat al ware het, 
dat Hoogstdenzelven vroeger het Beschermheerschap niet was 
opgedragen geweest, Z. M. zich echter nu als Koning, als den 
natuurlijken Beschermheer van het Instituut zou beschouwen. 

Vervolgens doet de Voorzitter de aankondiging van de navol-
gende giften : 

1°. Van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog. 
a. Een exemplaar der nieuwe Etappe-kaart van het Koningrijk, 

op de schaal van ^o.ooo» i n l l c t z w a r t gedrukt. 
b. Een exemplaar van dezelfde kaart met roode lijnen. 
c. Het blad lireda van de topographische kaart des Rijks 

op de schaal van ; en 
d. Het blad Arnhem van gemelde topographische kaart. 

2°. Van den heer Lobatto. Verhandeling over de inhouds-
berekening, en de bepaling van het zwaartepunt eener uitge-
strekte klasse van ligchamen, volgens eene enkele formule; 
eene bijdrage tot de stéréométric , door R . LOBATTO. 1 8 4 9 . 

3°. Van den heer T E T A R VAN E L V E N . De regelen der vijf 
bouworden, naar J. BAROZZIO van Vignola, vrij gevolgd door 
M . G . T E T A R VAN E L V E N , architect. Amsterdam 1 8 4 8 . 

4°. Van den heer \V. F. DEL C AMPO , genaamd C A M P . Bij-

dragen tot de bouw-en natuurkundige wetenschappen. I", cn 

Bijdrage. Door W . L . C A M P , 2 E . Kapitein Ingenieur. 1 8 3 6 . 
1 8 5 9 . 1 8 5 8 . 

Ti0. Van den heer GLAVIMANS. Proeven ter bepaling der sterkte 
van metalen, door C . J. GLAVIMANS. 

0 ° . Van den heer S T I E L T J E S . 

Hoe een Nederlandseh Ministerie over eeden deukt. Door F . 
J. S T I E L T J E S , ontslagen officier. 

7 ° . Van den heer C . VAN D E R S T E R R . 

Metereologisehc waarnemingen over Maart 1 8 4 9 . 

De Voorzitter geeft aan de Vergadering kennis, dat in de 
bijeenkomst van Junij e. k. tot leden van het Instituut zullen 
worden voorgedragen : 

8 personen voor de 1e. klasse. 
11 » » » 2Ü. * 
o » « » oe. » 

1 0 » » » 4 E . » 

Wordt gelezen een brief van den heer J . D IXON S E N 1 . , int 
Brussel gedagteekend, en waarbij dit lid als zoodanig zijn ont-
slag aanbiedt, uithoofde zijner verwijdering uit Nederland. 

Onder tijdelijk Voorzitterschap van den heer G . S I M O N S , doet 
de heer F . W. C ONRAD eene mededeeling, omtrent eene te Bot-
terdam genomene proef met eenen schroefpaal. 

(Zie Bijlage N<\ XXXIV.) 
Deze mededeeling geeft aanleiding tot vele discussien, waaraan 

onderscheidene leden deel riemen. 
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Wordt gelezen een brief van den heer KUDDE le Arnhem, 
over den bouwsteen van de Main en van den Necker. 

(Zie Bijlage N°. XXXV.) 
Ook deze lezing geeft tot vele discussien aanleiding. 
De zeer lage prijs, tot welken deze steensoort (waarvan vier 

monsters aan liet Instituut zijn aangeboden) in Nederland kan 
worden afgeleverd, wekt in hooge mate de belangstelling der 
leden op. 

De heer VAN M E U R S verhaalt, dat de schouwburgzaal en de 
laatst daargestelde militaire gebouwen te Mainz met dezen steen 
zijn opgebouwd. 

De heer S I N G E L S zegt, dat het gebruik van denzelveri in 
Duitschland vrij algemeen is. 

In belangrijke gebouwen en zelfs in kleine woonhuizen vindt 
men alle kozijnen, hoeksteenen, enz. uit dien steen vervaardigd. 
De ruwe afval in de groeven wordt mede tot metselwerk, ter ver-
vanging van gebakken steen, aangewend. De kozijnen en andere 
bouwbehoeften worden, volgens opgegevene mallen, modellen en 
teekeningen, bij bestelling, in de groeven vervaardigd. 

De heer C O N R A D acht het gebruik van dezen steen bij vele bouw-
werken, boven de aanwending van eikenhout te verkiezen. 

De heer M E R K E S VAN G E N D T , heeft die steensoort bij vele wer-
ken te Mainz in aanwending gezien, en heeft opgemerkt, dat zij in 
de lucht verhard. 

De heer S I N G E L S vraagt, op welke wijze de prijs van f 3 0 A 

ƒ33 per teerling el, waarvoor men dezen steen franco te Rotterdam 
wil leveren , wordt berekend, namelijk, of voor dien prijs stukken 
van onregelmatigen vorm moeten aangenomen worden, zoodat de 
afval komt ten laste van den kooper? 

In antwoord, op deze vraag, merkt de Voorzitter aan, dat volgens 

301 

den brief van den heer B U D D E , de steen in alle verlangd wordende 
afmetingen, tegen den gestelden prijs, te Rotterdam zal worden 
afgeleverd; dat evenwel een hoogere prijs wordt bedongen voor 
stukken van ongewonen vorm. Een en ander is in den brief van 
den heer B U D D E zeer duidelijk aangegeven. 

De heer S I N G E L S zegt, dat wanneer de prijs van f 30 a ƒ33 per 
teerling el, franco te Rotterdam, volgens gegeven maat en teeke-
ning, kan berekend worden voor gebouwen in het algemeen, er 
alsdan niet alleen een voordeel bestaat in het kapitaal van eersten 
aanleg, bij vergelijking met het gebruik van eiken-en zelfs van 
greenenhout, maar dat bovendien een belangrijk voordeel door 
de duurzaamheid van dit materiaal zal behaald zijn. 

Bij het aanwenden van dezen steen tot kozijnen en gebouwen, 
zoude men van het uitsluitend hier te lande gebruikelijke sijs-
tema van schuiframen moeten a fwijken, en deze door draairamen 
moeten vervangen, even als elders algemeen plaatsvindt, dewijl 
sponningen , zoowel voor de ramen als voor de metalen tegen-
wigten, moeijelijk en kostbaar in de steenen kozijnen zouden te 
bewerken zijn. 

liet algemeen invoeren van draairamen zoude bovendien eene 
verbetering zijn voor de digtheid onzer woningen, en voor het 
ververschen van de lucht in de vertrekken. 

Bij gebouwen van groote afmetingen, alwaar men den hier 
bedoelden steen voor soeles, plinten, kolommen of pilasters zoude 
willen verwerken, en alwaar groote oppervlakten in het oog 
vallen, kan men welligt het bezwaar opperen, dat deze steen-
soort niet die gelijkheid in kleur aanbiedt, welke bij den Bent-
heimer steen gevonden wordt. De Main- en Necker-steen heeft 
vele roode aderen, die niets aan de deugdzaamheid van dit 
materiaal ontnemen, maar die bij groote gevels, minder bevallig 
voor het oog zijn. 
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Bij gebouwen wordt deze steensoort in Duitsehland, over het 
algemeen, even als bet hout, met gewone olieverw overdekt, 
hoofdzakelijk om dezelve tegen het inzuigen van vochtigheid ^ ü y 
en bij invallende vorst, tegen het uitvriezeri te behoeden. 

Ook bij kanaal-, brug- en waterwerken wordt de Main- en 
Necker-steen in Duitsehland veelvuldig verwerkt, zooals b. v. 
aan de werken van het kanaal, ter verbinding van den Donau 
met de Main, tusschen Kelhehn en Hamberg. 

De fraaije brug over de Main, nabij Frankfort, is geheel 
uit dien steen gebouwd. Ook tot beklceding en afdekking der 
belangrijke rijzen dammen, die iri de laatste jaren ter verbe-
tering van de scheepvaart op de Main, tusschen Hamberg en 
de monding der rivier te Mainz, zijn aangelegd, heeft men 
van deze steensoort gebruik gemaakt. 

Spreker is daarom van gevoelen, dat deze bouwstof, zoowel 
door hare min kostbaarheid als door hare doelmatigheid de 
aandacht van deskundigen in ons land verdient. 

De Heer F. W . C ONRAD ondersteunt het gevoelen van den 
Heer S I N G E L S , doch uit de vrees, dat, bij het gebruik van 
hardsteen hier te lande, de bouwmeester, hoe onverdiend ook, 
het verwijt van te veel pracht te hebben aangewend, en te 
veel kosten te hebben gemaakt, niet zal ontgaan. 

Als bewijs van het doelmatige, om deze steensoort ook hier 
te lande, ter vervanging van eikenhout, te gebruiken, doet de 
Heer S I N G E L S de opmerking, dat het eikenhout, dat wij bij 
onze bouwwerken bezigen, meestal van den Rijn komt, en men 
aan den Rijn zeiven algemeen de voorkeur aan den steen van 
Main en Neeker geeft 
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De heer S C H A D E VAN W E S T R U M leest hierna eene bijdrage 
over de verbinding van ijzeren buizen. 

(Zie Bijlage, N°. XXXVI.) 
De Voorzitter deelt hierna, namens den lieer G A B R I E L S I M O N , 

aan de Vergadering een Prospectus mede, betrekkelijk een struik-
gewas, hetwelk geschikt is, om tot hagen langs de spoorwegen 
te worden geplant. 

Het is de witte haagdoorn (cratoegus oxiacantha), waarvan 
twee a driejarige planten zijn te bekomen bij genoemden G. S IMON 

te Metz, tegen den prijs van fr. 13 (f 7.09) per duizend en 
fr. 120 (/' 30.70) per tienduizend stuks. 

Ook wordt door den Voorzitter, namens de hoeren G EOITROY 

en C°. te Luik, eene prijs-courant van spijkers aan de Vergadering 
medegedeeld. 

(Zie Bijlage, N°. XXXV11.) 

De heer OVERDUYN doet hierna eene mededeeling, omtrent de 
waargenoinene verschijnselen bij het inslaan van het onweder 
in den toren te 's Craven'iage. 

(Zie Bijlage , N°. XXXVIII.) 

Aan de Vergadering wordt te kennen gegeven , dat de heer 
W E N C K E B A C H in de volgende bijeenkomst eene mededeeling zal 
doen , omtrent de zoogenoemde artesische bron , die volgens de 
dagbladen met goed gevolg te Amsterdam zoude geboord zijn. 

De heer OVERDUYN vraagt, of er nog geen besluit genomen 
is, omtrent het gebruik dat het Instituut zal maken van de be-
langrijke metereologische waarnemingen , welke de heer VAN 
DKR S T E R R maandelijks inzendt. 

De Voorzitter antwoordt . dat de Commissie in wier handen 
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de maaudelijksche opgaven , overeenkomstig de verordeningen 
van het Instituut, achtervolgens zijn gesteld, nog geen rapport 
heeft uitgebragt. 

De heer S IMONS kan aan de Vergadering mededeelen, dat de 
kosten, aan de openbaarmaking der waarnemingen verbonden , 
tot heden terug gehouden hebben, van bepaalde voorstellen aan 
den Daad van Bestuur te doen. 

De heer D R O I N E T geeft aan de Vergadering in overweging, 
of het niet raadzaam zoude zijn , dat bij de ophanden zijnde 
tentoonstelling van voortbrengselen der nijverheid te Delft, eene 
Commissie werd belast om de ten toon gestelde voorwerpen 
te bezigtigen , en een verslag van hare bevinding aan het In-
stituut aan te bieden. Het is slechts eene invallende gedachte, 
die de heer D HOINET aan beter oordeel onderwerpt. 

De Voorzitter antwoordt hierop, dat het voorstel in de volgende 
raadsvergadering zal worden ter tafel gebragt. 

De heer J. W. B A K E vraagt: tot welke gevolgen heeft ge-
leid het voorstel van een onzer geachte medeleden, betrekkelijk 
het opmaken van eene algemeene statistiek van Nederland? 

De heer F ORSTNER VAN DAMBENOY antwoordt, dat de Com-
missie , die een rapport over deze zaak moet uitbrengen , nog 
niet aan hare lastgeving heeft voldaan , omdat inmiddels een 
speciaal bureau voor de statistiek bij het Departement van Bin-
nenlandsche Zaken is opgerigt, en een der leden van de com-
missie den werkkring: van dat bureau bepaaldelijk wenscht te w 
kennen, alvorens.een voorstel aan het Instituut te doen. 

Hierna wordt de Vergadering op de gebruikelijke wijze ge-

sloten. 

SI 4 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vergadering van 

12 Junij 1849. 
, yC 9 / f - suc/. 

President. 
££. S/. »at* 7<«», 

Secretaris. 
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BIJUGEN, 
H F. H 0 0 REN DE BIJ I)E NOTULEN DEB 

VERGADERING 
van 8 If le ft 1849* 



MJLAÜE N°. XXXIV 

P R O E F M E T EEXE.N S C H R O E F P A A L , (JENOWK.N 01» H E T T E R R E I N 

VAN H E T S T A T I O N V A N D E N 1 I 0 L L A N D S C H E N S I ' O O R W E G 

T E R O T T E R D A M , 01» D E N 2 5 A P R I L 1 8 4 0 . 

Het terrein, alwaar de paal is ingeschroefd, was, ruim 2 
el 

jaren geleden, met 1,80 zand boven het Maaiveld opgehoogd. 
Het terrein bestaat overigens uit slappe veengronden. 

Alvorens met de proef een aanvang genomen werd, is het 
terrein tot ruim 2 el beneden den opgehoogden grond uitge-
graven . 

De paal, welke ingeschroefd is, was een gewone greeneii 
el 

masthoornen heipaal, lang 9 el, zwaar aan den kop 0,30 en 
el 

aan den punt 0,24. 
De ijzeren schoen of schroef, waarvan eene teekening hierbij 

wordt aangeboden, was door middel van twee ijzeren bouten 

aan de paal verbonden. 
el 

Zij was lang 0,75; de middellijn van den bovendraad was 
el ' C el 

0,40. De spoed van de schroef was 0 ,11 , zij woog 70 N. pd. 
De paal , te lood boven het gegravene gat gesteld zijnde, 

werd gemiddeld door 10 man omgedraaid. 
Dit geschiedde door middel van eenen ijzeren strop, die met 

houvasten voorzien was, en aan den paal werd vastgeschroefd. Aan 
dezen strop bevonden zich ijzeren oogen, waarin 4 houten hand-
speken, lang 2 el en zwaar 0,08 a 0,08, gestoken werden. (I) 

;1) Dc ondervinding heeft doen zien, dat deze handspeken tc 
zwak zijn, en dat men ijzeren zal moeten nemen. 



Deze toestel was zoodanig gemaakt, dat hij, na gelang de 
paal zakte, weder naar hoven gebragt kon worden. 

Met de l e twaalf omgangen verliep een tijd van 5 min. 

* » » 31 / , * 
- 4 ' / a » 

• • » 41 / , -
» o » 

zamen 23*/a . 
Voor iedere 12 omgangen is .lus gemiddeld noodig geweest 

4 min. 42 secunden, of nagenoeg 24 secunden per omgang. 
Bij iedere 12 omgangen zakte de paal 1,7.2. In de 5 maal 

el 
12 omgangen was hij 6,00 gezakt. 

Men had hiervoor 23 1 / , , zegge 24 minuten noodig gehad. 

De paal 0,(50 in den grond geschroefd zijnde, heeft men 
beproefd , hem gedeeltelijk wederom naar boven te schroeven. 

Men deed daartoe 12 omgangen, waartoe 0 minuten noodig 
waren, juist zooveel, als de laatste 12 omgangen, naar beneden 
draaijende, hadden gevorderd. 

De paal was in deze 12 omgangen weder even veel gerezen, 
waarna dezelve wederom in 6 minuten , met 1 2 omgangen o p 
zijne vorige diepte gebragt is. 

Men neemt thans maatregelen , om dezen ingeschroefden paal met 
een zwaar gewigt te belasten, en meent nog eene proef te 
nemen met eenen langoren paal, en dezen alsdan mede gedurende 
eenigen tijd te belasten. 

* * 2e 

> » 3° 
« t 4« 

W . I L A F I K N ° . X X N \ 

AUNHKM, April 1849. 
'Wellid. Gestrenge Heer! 

Een mijner vrienden in Beijeren is eigenaar van eene steen-
groeve aan de Main gelegen, welke hij sedert korte jaren exploiteert. 
Voor een paar jaren is de steen daaruit, dooreen tweede hand, 
geleverd voor de nieuw gebouwde kavallerie-kaserne te Deventer, 
hetwelk hij later eerst gewaar werd en hetwelk hem aanleiding 
geeft, om ook een verder debiet daarvan in Holland te beproeven 
en mij met den verkoop daarvan in ons land te belasten. 

Deze steen heeft in Deventer zoo goed voldaan, dat men denzelven 
in vele opzigten boven, en in gene beneden den Bentheimer stelt, 
luidens bijgaande copie van het certificaat daaromtrent, van den 
stads-bouwmeester LOOMAN aldaar, waarvan het origineel onder 
mijne berusting is. 

Wanneer dit nu bij eenen koop uit de tweede hand reeds het 
geval is , hoe veel te meer zal dit , naar mijne meening , het 
dan zijn , wanneer men denzelven uit de eerste hand trekt, en 
eene prijsvermindering van 14 of 20 pCt. bekomt, en kan, dunkt 
mij , het welslagen mijner pogingen tot verkoop niet twijfelach-
tig zijn , in eenen tijd , waar bezuiniging overal als wachtwoord 
gebruikt wordt. Evenwel dient deze steen en deszelfs kwaliteiten 
algemeen bij de Architecten bekend gemaakt te worden, en hierin 
zoude UNVEd. mij zeer behulpzaam kunnen zijn , indien UNVEd. 
Gestr. de goedheid wildet hebben , om de leden van het collegie 
of de vereeniging van Civiele Ingenieurs te Delft met dezen steen 
bekend te maken. 

Den WelEdel Gestr engen IJ eer den Heer 2 1 
F. W . CONRAD, 

Ingenieur Directeur van den lloll. ijzeren Spoorweg 

te s HA GE. 
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Overtuigd van UWEd. Gestr. welwillendheid in deze, neme 
ik de vrijheid, om UWEd. Gestr. hierbij in een mandje te doen 
toekomen: 4 monsters van dezen steen t en UWEd. Gestr. 
daarbij te bemerken : 

1°. Dat ik denzelven in alle verlangd wordende afmetingen leveren 
kan, tot f30 a ƒ 5 3 per cubiek Ned. el. f Rotterdam, ai 
nadat de waterstand is. 

2°. Dat van deze afmetingen uitgesloten zijn (in de prijs; 

a. diegene, welke over de drie Ned. ellen lang zijn. 
b. die, welke eene breedte van tachtig Ned. duimen en 

over de twee Ned. ellen lengte , minder ais Ned. 
duimen dik moeten zijn. 

c. die, welke in kubiek maat over **/k Ned. el inhouden 
d. bovendien die steenen, welke een geheel platten vorm 

hebben. 

e. hieromtrent moeten de prijzen, na omstandigheden, eerst 
nader bepaald worden. 

3°. Dat de prijs der steenen na andere plaatsen verhoogd of 
verlaagd wordt, al na derzelver minder of meerder gelegene 
ligging voor het transport is. 

Mogte UWEd. Gestr. soms nog een of ander punt nader toege-
licht wenschen te hebben, zoo zal het mij aangenaam zijn, dit 
van UWEd. Gestr. te vernemen. 

In de hoop, dat UWEd. Gestr. mij mijne vrijpostigheid niet 
ten kwade zult duiden, eri mij in deze wel de behulpzame 
hand zult willen bieden, hebbe ik de eer mij met hoogachting 
te teekenen, 

WelEdele Gestrenge Heer! 

UWEd. Gestr. Dw. dienaar, 

H. Br ode Gz. 
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(BIJ BIJLAGE N ° . X X X V . ) 
De steen uit de Main- en Neckerdalen, hier bekend onder den 

naam van roode zandsteen, is in het midden van den vorigen zomer, 
aan de nieuw gebouwde kazerne hier voor het eerst aangewend. 
Alle neuten, deksteenen op putten en riolen, dorpels, cordonban-
den en lijsten, aan dit gebouw aanwezig, zijn van dezen steen ver-
vaardigd. Een groot gedeelte van die voorwerpen waren voor den 
winter van 1817 en IS 18 aangebragt; allen hebben zich uitmun-
tend gehouden; de vorst heeft er niet de minste uitwerking op 
uitgeoefend. 

Ook schijnt deze steen niet zoo als de Benthcimersteen aan groen 
en vlekkerig worden onderhevig te zijn, daar men hier nog geen 
zweem van dit gebrek kan waarnemen, hetgeen men vooral moet 
toeschrijven aan de mindere vatbaarheid om water naarzich te nemen. 

Onder het bewerken is deze steen iets taaijer dan de Bentheimer, 
maar minder nadeelig voor het afnemen der beitels, zoodat men de 
kosten van bewerking van deze beide steensoorten als vrij goed 
gelijk kan aannemen. 

Bij het bewerken heeft men waargenomen, dat deze steen 
meer dopt (zoo als de steenhouwers het noemen) dan de Bent-
heimer, waardoor een tweede fijne slag gewoonlijk noodzakelijk 
wordt, doch bij eene dergelijke behandeling zijn de voorwerpen, 
uit dezen steen vervaardigd, schooner en kantiger. 

De steen, taaijer dan de Bentheimer en tegen de vorst be-
stand, moet evenzeer voor water-werken geschikt zijn. 

Derenter den 4 November 1848. De stads bouwmeester, 

( w a s g e l . ) B . LOOMAN. 

voor copie conform 
Arnhem den 24 April 1849. 

H . BUDDE G z . 
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B U L A C H N X X X V ] . 

LEIDEN , 5 J / E I 

Aan den Baad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

Mijne Heer en ! 

Ten vervolge op de, in eene der voorgaande Vergaderingen 
van liet Instituut, door den lieer C A M P medegedeelde wijze van 
verbinding van ijzeren buizen, neem ik de vrijheid, U opmerk-
zaam te maken op een octrooi, hetwelk in September 1848 
in Engeland is verleend, aan W I L L I A M E DUARD N EWTON of 
CHANARY L A N E , Middlesex, civil engineer, for improvements 
in making coupling joints for pipes, nozzles, stop-cocks, still and 
cylinder heads, and others apparatus; waarvan de beschrijving 
is medegedeeld in het Civil engineers and architects journal , 
April 1849, pag. 118. 

Het denkbeeld van den uitvinder is de te zamen te voegen 
uiteinden der buizen , door middel van eenen inwendig naar den 
vorm der (lenzen uilgeholden ring , sterk tegen elkander aan te 
dringen , en alzoo eene digte sluiting te bewerkstelligen. Deze 
ring bestaat uit twee halve cirkels , welke door middel van 
schroefbouten of op eene andere wijze sterk aan elkander ge-
trokken worden. Hierdoor worden de flenzen stevig op elkander 
gedrukt, en de buizen vereenigd. 

In de figuren / , 2 en 3 der nevensgaande schets , stellen 
a. a. de uiteinden der te verbinden buizen voor, zijnde fig, 
1 de buis van buiten gezien, ei» tig. 5 de doorsnede derzelve; 

b. b. zijn de opstaande randen of flenzen, en c. c. de pakking, 
welke, volgens den uivinder, evenwel kan gemist worden, het-
zelfde zegt hij van de binnenste pijp welke alleen dient , om 
de buizen juist op elkander te doen vallen. 

Om de flenzen b. sluiten de ringen e. e. zoo naauwkeurig 
mogelijk; de buitenvlakken dezer ringen, zijn bol of wel schuin 
afgewerkt. De buizen aldus tegen elkander geplaatst zijnde , 
worden er de halve ringen f . f . om aangebragt, welker binnen-
omtrek naar den vorm der ringen e. e. zijn uitgehold. Wanneer 
men nu deze halve ringen , door middel der in de stukken h. 
draaijende schroefbouten, sterk naar elkander trekt, werkt der-
zelver binnenvlak op de ringen e. esluit deze, en alzoo ook 
de flenzen op elkander. 

Op deze wijze wordt slechts door middel van twee schroef-
bouten , welke men naar verkiezing vaster of losser kan aan-
draaijen , eene digte sluiting daargesteld. 

Eene andere toepassing van hetzelfde beginsel is door den 
uitvinder voorgesteld in tig. 4 en fig. 5. 

De ring i. , welke inwendig kegelvormig is uitgedraaid, 
wordt gedreven om de, in denzelven sterk passende, halve ringen 
f. , terwijl het overige op dezelfde wijze als in fig. 3 is zamen 
gesteld. De ringen e. e. zouden hier gemist kunnen worden , 
doch de uitvinder wil ze liever behouden, omdat zij meer 
stevigheid aan de flenzen mededeelen, en ook gemakkelijk pas-
sende in de halve ringen kunnen gemaakt worden. Verder acht 
hij hier eene pakking overbodig. 

liet komt mij evenwel voor, dat deze wijze van sluiting 
twee voorname nadeeieu bevat > namelijk : 

1°. Het moeijelijk aanbrengen der ringen e. e. , daar het mij voor-
komt , dat men die eerst zou moeten plaatsen en daarna de flenzen, 
hetwelk eene kostbare en hoogstmoeijelijkc bewerking veroorzaakt; 
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Zal de druk , welke door de halve ringen veroorzaakt 
wordt, niet gelijkmatig zijn , aangezien , door liet aandraaijen 
der schroeven, de diameter x. x. kleiner zal worden, dan i j . i j . 
(zie fig. 3) en dus de punten x . alleen het effect van dien druk 
zullen ondervinden. Ikt gegoten ijzer toch, zal wel niet genoeg 
veerkracht bezitten, om zich geheel om de ringen e. e. te sluiten. 
Ik ben dus op het denkbeeld gekomen, om, met behoud van 
het hoofddenkbeeld , de druk der buizen tegen elkander, eene 
andere in fig. G en 7 voorgestelde wijze van verbinding aan uw 
rijper oordeel te onderwerpen. 

De buizen zouden namelijk aan derzelver uiteinden kegelvormig 
uitloopen. Een tusschensluk <1. , waarvan de buiten-omtrek in 
het kegelvormige gedeelte sluit, en waarvan de binnen-opening 
met die der buizen overeenkomt, wordt in de beide kegelvormige 
uiteinden gestoken, en met eene stevige pakking voorzien. Men 
kan nu de halve ringen aanbrengen, en de buizen tegen elkander 
drukken, o f w e l , men kan de uiteinden, welke van flenzen of 
kragen voorzien zijn , door middel van vier of meer diametraal 
over elkander gelegen schroefbouten , ditzelfde effect verkrijgen. 

Misschien levert de door mij voorgestelde manier het voordeel 
eener onkostbare , en tevens digte verbinding op ; de kegelvor-
mige en vrij groote oppervlakte, met welke de buizen op het 
tusschenstnk drukken, en de daarbij aangebragte pakking zullen 
weinig gelegenheid tot het ontsnappen der door de buizen vloeijende 
gassen of vloeistoffen geven; verder heeft men het aandraaijen 
der schroeven geheel in zijne magt, terwijl het mij voorkomt, 
dat deze wijze van verbinding geene aanleiding geeft tot het 
gieten van kostbare stukken ijzer. 

Ik heb de eer te zijn, Mijne Hoeren ! met hoogachting, 
< Uw Dw. Dienaar , 

K . .] . S C H A P F . V A N W F S T R I T M . 
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BIJLAGE, N°. XXXVII 

FABRIEK , 
van gesmede en machiene spijkers, 

platen , riesters, plocgschulpcn , 
ploegseh ij ven en z. 

PniJS-COURANT , VAN A. GEOFFROY <X C l c , TE LllK , 

AAN TOEKOMENDE VERANDERINGEN 

ONDERWORPEN. 

G E S M E D E S P I J K E R S , 

Geleverd franco Amsterdam, Rotterdam 
of 's Bosch , met 1 pCt. arJra rabat, 
betaalbaar in Nederl. gulden, 4 maan-
den //« dato der factuur of comptant 
met twee pCt. korting. 

8 ©. 9 

Brosse Amst. ft f p . b. 
dito Dors 

Taaije Amst 
dito Dors 

Taaije Amst. en Dors 
Duitsch fatsoen . . 

10 (i?.:l2 ft. 15 ft. 

17.20 17.00 15.70 16.40 15.70 
19.30 18.60 16.60 16.60 16.30 
18.20 IX.00 17.10 17.NO 17.10 
20.30 20.00 18.00 18.00 17.70 

14 ©. 15 16 ffi. 

20.50,20.00 18.00 18.00 17.70 

13.70 15.00 15.70 
10.50 10.00; 16.00 
17.10 16.50 17.10 10.80 
17.70 18.00 18.00 IS.00 

18 œ. 

15.10 
16.00 

20 re. 24 

1 i .80 15.00 
13.70 10.00 

27 (,:. 30 œ. 54 œ. öG ffi. ;40 © (luinis 

17.70 17.50 17.5017.50 

IC).-2<i 10.40 i('.<10 

I Ui) 14.00 11.00 14.80 14.80 14.50 
I5.li0| 15.20 15.20 15.10 15.10 14.401 

1G.00 10.00 10.20 16 .20 '15 .70 /o 
17.10 17.40 17.U0 16.G0 

17.10 i 7.00 17.00 10.00 

10.00 10.50 10.50 15.80 

10.00 15.50 15.50 15.00' 
C-O 

« lU ® 
Extra fijne Duikers ordin. soort . . h f p. b. 

d°. d°. d°. ligte soort 
d°. d°. d°. van 1000 stuks voluit . . 

Fijne Nagels ordin. soort 
d°. d°. ligte soort. > 

Taaije Nagels en Duikers, Duitsch fatsoen . 

' / 2 7 4 « 1 ffi. 

100.80 02. 
118.70 77. 
102.20 85. 
92.00 05. 

135.00 70. 
152.10 87. 

1 i ft. 2 tc. y ft. 4 

70 40.00 41.20 51.90 51 20 
00 55.50 10.00 57.50 55.20 
00 00.00 50.00 59.80 55.60 
00 15.10 57.20 51.10 28.50] 
10 59.10 45.50 51.10,29.90 
90 75.00 55.20 43.40 56.50 

5 te. 

28.50 25.40 25 
28.70 20.00.25 
31.00 27.00 
20.00 25.70 
28.40 20.20 
50.00 28.00 

6 © 

70 22.00 

20 
23 
24 
27 

.40 

.70 

.90 

.40 

.50 

23.70 
24.80 
22.20 
25.90 
25.90 

o o 

o c-

Schoenspijkers met 4 , 
5 en 8 slagen en ronde f 
koppen ! à f p. b. 

74 

00.40 

1 tt. Ié 2 ô 4 re. 

45.80 55.90 51.80 20.70 20.50 20.20 

6 

24.50 p.lOON. 
Brosse lange| 10 pd. à f p. b. 21.70 

Duikers. î per 100 Ned. pd. 

Schoenstiftcn. J «*>* * f P- I» liutc soort 

ffi.l j'/s « . V* 1 a*. 
5 / * œ. •U « • 

1). 81 .80 ! 5 0 . 2 0 4 4 . 1 0 5 5 . 4 0 5 5 . 4 0 51 .50 2 8 . 6 0 27 .80 
» » 115 .40 ,78 .80 50 .00 4 0 . 0 0 5 5 . 0 0 55, .10 50 .90 28 .50 

per 100 
N. pd. 

Wormnagels. . . 20 pd. à ƒ p. b. 18 
per '100 N. pd. 

Schot sniikers. a f p. b. 

O fC. 

27.80 

4 © i) ï£. 

25.20 25.G0 

0 te. i ffi. 

22.40 22.20 p.lOON.tf. j Glas Nagels. 

Anker spijkers, j . ^ b 

j à f p . b. 

3 / » œ. V* ©• 

57 .50 52 .90 

74 

per 100 Ned. pd 

2 0 TC 

18.50 !7.80 17.50,17.50 17.50 p.lOON.®. 
Taaije Kraamnagels. 10 pd. k f p. b. 29.50per 100 N. pd 

Leinagels met ronde of 
gespletene koppen . ( à f p. b. 

2 ce. ' 5 1 

57.00 28.00 27.20 p. lOON. n?. Extra fijne Nagels. > 7{ ^ ^ j( 

1 fi;. 1 4 y> ir — il . 

49.50 40.80156.50 per 100 Ned. pd. 

.... . , ; beste taaije l e kwal. & f p. b 
Klinknagels. j d o j0 2e d°. . 

1 ft-. 1 à tè. 

75.10 58.40 

2 ce. t.# ii. 4 tr. 

51.00 17.10 55.10 
54.00 41.80 50.50 51.80 50.10 p.lOON.«. 

Hoefnagels m e t 4 k a n t i g e H O a 16 t ï ä f p . b . 42.50 
koppen en 5 s lagen ." ^ p e r 1 0 0 . Ned . p d . 



32 4 

1 
V. ffi- 7» ffi- 7* ffi- i % ffi- 7* *L ffi-

* 
1 

Vertinde spijkers. J Platkoppen . . 
) Rondhoofden . 
1 Clawiren . . . 

. Cents. 
N 
n 

. i i 3 / . ; 0.17 1 0.18* 0.22 

0.58 

0.26 
0.28 
0.45 

0.55 
0.55 
0.55 

0.41 
0.45 
0.05 

\ ! ] 
per pak. 

1 

Ploegschulpen 
Riesters 
Ploegschijven met gaten. 

d°. zonder gaten. 
Taaije geplette platen. . . 

d°. d°. d°. gepolijste 

l e Kwaliteit. 

& f p. b. 27.00 
29.00 

» 50.50 
» 55.50 

21.50 
28.00 

2e Kwaliteit. 

a f p. b. 10.50 
21.501 p 

» 28.50/ o 
20.001 3 

» 
19 001 
lO.OOi & 

per 100 Ned. pd. 
Taaije Hagten. . . a f p. b. 
Zwarte Ilaalkettingen. » 
Blank gepolijste d°. » 
Blanke'honde kettingen, j fU v ' » ' / . kil1" v" « ' / . " 6 v. J ' / , Jill 

8 {/ p. dozijn 
d°. paarde d°. 5 v. 7'/s kill. a f du. 
ja , .0 ( Ronde". . Platte . . Korte Brakken. 

\ f d®. 
M A & C I R I L E X E S P I J K E R S . 

Fijne Nagels niet 1 of 4 slagen en Duikers a f p. 1). 
Lange Nagels » 1 slag 

d°. d°. » -1 slatrcri 

ZWARE SOORTEN. 

3U « -7 « « • 7* «• 7 , ©• 

D 

1 te. 1 * rc. 2 Vl* . ! 3 4 te. 

118.00i0li.00 41.00 55.00 28.80 24.90 22.00 20.40 19.80 
1-28.00 72.00 49.00 57.00 52.00 27.00 24.00 22.00 21.50 

77.00 51.00 59.00;51.00 28.50 25.50 25.50i25.00 

5 tf. 

19.00 

0 

18.20 
-21.00 19.80 
22.00 20.80 

T=3 

O O 

78 ffi- V* ©• 7s 1 ffi. 

Ruwe Rondhoofden 
Vertinde Spijkers. \ platkoppen . 1 J 1 rondhoofden 

. ü cents. 
— 

7 ï 
47.50 

105 
i n 

50.00 
14 
15 

50.10 
17 
18 

V. 

28.50 
19 
20 

7* ffi- 7 , 7,. ©.»/* ffi-

26.00 24.90 21,10 25.40 22 
2 4 

20 
28 

29 
51 

óö — M 
p. 100 Ned. pd, 
p. pakje, 
p. d°. 

LIGTE SOORTEN. 

Fijne Nagels met 1 of 4 slagen en Duikers a f p. b. 
Lange Nagels » 1 slas . 

d°. d°. )» 4 slagen . 
i) )> » » 

' / •«•I •/* V. ©-I7f 7 i « . 1 ft. I j fif. 2 ffi.l 5 

170.00 91.00 60.00 52.00 59.00 55.00 20.50 24.00 21.00 
71.00 :')(» 00 45.00 56.00 29.50 27.00 24.00 180.00 99.00 

— 1107.00 70.00jüO.00,47.00 59.00 52.00i29.00l20.00 
per 100 Ned. pd 

De Cigaren kisten nagels, aan de prijzen der lange nagels. Zwart verlakte spijkers, aan de prijzen der vertinde. 

N. B. Alle bovenstaande soorten van maschiene spijkers, even zoo maschiene Klinknagels, worden ook geleverd: 

1°. in rood koper è f p. b. 128.00 
2°. in geel d°. . . 117.00 ) duurder per 100 kilog. dan de ijzeren. 
5°. in zink 19.00 

Lui li, den 2 .lanuarij 1849. 
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De heer OVERDCYN herinnert de Vergadering aan het gebeurde 
in den verloopen zomer, toen, bij een zwaar onweder, de bliksem 
sloeg in den toren van de groote kerk te 's Gravcrihage, doch 
door de zinken waterpijp gelukkig werd afgevoerd , zonder 
eenige schade te veroorzaken, buiten het slaan van eene menigte 
gaten in die goot , overal waar de losse stukken in elkander 
gestoken waren. Hij herinnert aan de bijzonderheid , die men 
daarbij heeft waargenomen, dat , ten minste voor het oog, al 
die gaten geslagen waren aan de buitenzijde van de goot. 

Vroeger van meening , dat het behandelen eener zuiver na-
tuurkundige vraag, misschien ongepast mogt schijnen in eene 
Vergadering, die zich meer met de toepassing der wetenschap 
onledig houdt, rekent hij zich llians echter verpligt, op de ver-
klaring van dat verschijnsel terug te komen, en dit wel voorname-
lijk, omdat kort na het ongeval door den heer Beferendaris M U L L E R 

aan het Instituut eene nota was overgelegd , handelende over 
de afleiders, en waarin ook gesproken werd over de bovenver-
melde omstandigheid , als over het natuurlijk gevolg van het alge-
meen erkende beginsel , dat de spanning der electriciteit steeds 
het grootste is aan de buitenzijde van het geëlectriseerde ligchaam. 
Om verschillende redenen verklaart de heer O. die uitspraak 
te moeten verwerpen , en opdat het der Vergadering insgelijks 
blijken moge, dat het genoemde beginsel eigenlijk niets hoe-
genaamd met het verschijnsel gemeens heeft, zal hij in enkele 
bijzonderheden treden , daarïoe betrekkelijk ; vervolgens zal hij 
doen zien , dat dit beginsel verkeerdelijk in toepassing wordt 
gebragt., om daarna eene nieuwe verklaring te geven van het 
op zich zelf hoogst eenvoudige verschijnsel. 



Hij doet alzoo opmerken , dat de electrieke spanning over de 
oppervlakte van eenen bol in ieder punt gelijk is; dat dit 
niet meer het geval is bij eene ellipsoïde, waar zij het grootste 
is aan de uiteinden der groote a s , het kleinst aan die der 
kleinste as , zoodat men dan ook de spanning in het middelpunt 
van eene cirkelvormige of elliptische schijf veel kleiner vindt dan 
die aan den rand, waar ze voor den cirkel nog weder in 
ieder punt gelijk is , maar voor de ellips integendeel ongelijk: 
grootcr wordende, naarmate men meer het uiteinde van de 
groote as nadert. Gelijk men uit het enkele voorbeeld der el-
lipsoïde reeds kan afleiden , zal de spanning aan de uiteinden 
van eenen cylinder insgelijks grooter wezen, dan in het midden 
of op ( enig ander punt. Van daar, voor een gedeelte ten minste, 
de versterking der vonken aan het einde van lange conductoren. 

Overeenkomstig het gezegde, zal dus de spanning over de 
beschrijvende lijn van eenen cylinder ongelijk zijn, integendeel 
gelijk , over de cirkelvormige rigtlijn. In het midden der be-
schrijvende lijn zal de spanning het geringst, aan de beide uit-
einden het grootst zijn , en zal ze in de overeenkomstige pun-
ten van alle beschrijvende lijnen dezelfde waarde behouden. (Voor 
eenen cylinder, die geen cirkel , maar eene ellips tot rigtlijn 
heeft, gaat dit intusschen natuurlijk niet meer door). In ieder 
punt des cirkels , verkregen door de snijding van den cylinder 
door een vlak, loodregt op de as, is de spanning dezelfde; maar 
voor de cirkels onderling zal ze verschillen , naarmate men ze 
in het midden of digter aan de uiteinden neemt. 

Het beginsel der ongelijke spanningen kan dus hier wel niet 
in dien zin worden toegepast, daar, naar des heeren M U L L E U S 

inzien, de spanning het grootst is geweest over eéne beschrij-
vende lijn. Doch heeft de heer M. eene andere proef op het oog 
gehad , namelijk die, dat rnen , eene holle metalen sfeer elee-

triseerende, bevindt, dat de spanning aan de binnenzijde genoeg-
zaam verdwijnt, niettegenstaande ze aan de buitenzijde zeer 
aanzienlijk zijn kan. De heer M. neemt dus goot en toren als 
een geheel aan, en dan is de buitenste beschrijvende lijn diegene, 
waarop de grootste spanning moet heerschen. 

Om eene dubbele reden is dit een misverstand. Vooreerst 
zoude het gansche begrip van afleider wegvallen, wanneer men 
het ligchaam van den toren mede als geleider in rekening brengt. 
Het is zeker , dat de bevochtigde torenmuur wel eenigzins zal 
geleiden , maar in vergelijking met de metalen pijp zoo goed 
als niets. Was die geleiding zoo uitermate groot, dat toren en 
goot als een oppervlak moesten beschouwd worden, waarover de 
electriciteit ongelijkmatig verdeeld zou zijn , dan ware er voorzeker 
geen nadeel aan de goot toegebragt. Men zal dus de verst van den 
toren afgekeerde beschrijvende lijn niet kunnen aannemen als de 
plaats, waar de grootste spanning heerscht. Maar bovendien, en 
ten tweede, mag men dit niet; daar de toren zeshoekig is uit-
gebouwd , en met ribben op de hoeken ter versterking voorzien, 
zoo is op die ribben eigenlijk de plaats der sterkste spanning, 
altijd namelijk in de verwerpelijke veronderstelling, dat goot en 
toren als één geheel moeten beschouwd worden. 

De heer O. treedt in al die bijzonderheden , omdat er nu 
eenmaal sprake gewreest is van de toepassing van het beginsel der 
ongelijke verdeeling van de electriciteit, en omdat hij van oordeel 
is, dat zorgvuldig alle verkeerde redenering, des noods tot in de 
laatste bijzonderheden , moet wederlege! worden; maar eigenlijk 
heeft men hier niets met het bedoelde beginsel te maken. Immers 
zoodra de vonk verschijnt, heeft men niet meer te doen met 
vrije positieve of negatieve electriciteit; want beide de tegengestelde 
electriciteiten vereenigen zich met elkander. Men heeft dus ook 
niet meer te doen met de wetten der electro-statica, maar met 
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die der electro-dvnamica , en het verschijnsel uit dit gezigtspunt 
beschouwende, zoo springt het verkeerde der verklaring duidelijk 
in het oog. Dat verkeerde blijkt echter ook nog ten overvloede 
uit een nader onderzoek der pijpen. Ging de redenering door, 
aangaande het bestaan der grootste spanning op de voorzijde , 
zoo zoude men daarop geene uitzonderingen hebben te verwachten, 
en evenwel die bestaan. Spreker verheugt zich over de bereid-
willigheid van den heer REMKUS, architect der stad 'sGravenhage, 
die hem vier einden pijp heeft toegezonden , waardoor hij in de 
gelegenheid is, de Vergadering zelve te doen zien en oordeelen. 
Bij nader onderzoek dier pijpen blijkt nu , dat er ook onder-
scheidene gaten aan den achterkant geslagen zijn en aan de zijden, 
en dat sommige rondom beschadigd zijn. Dit onderzoek doet dus 
allen twijfel aangaande het ontoereikende der gegevene verkla-
ring wegvallen , en leidt van zelf tot eene andere verklaring , 
die de heer O. zal geven, en die eenvoudig hierop neörkomt: 
dat de electrisehe vonk is overgesprongen, overal waar de afstand 
tusschcn de boven- en onderkanten der pijpen het kleinste was. Het 
beginsel, dat de heer O. dus aanneemt, komt hierop neer, dat de 
electrisehe stroom steeds dien weg volgt, waar hij den minsten 
weerstand ontmoet, en dit beginsel toont hij aan in overeenstem-
ming te zijn met de waarneming. 

De wijze, waarop de pijpen aan den muur gehecht zijn, is 
zelve oorzaak, dat, over het algemeen, de afstand tusschcn onder-
en hoven-kant aan de voorzijde geringer is , van daar dat de 
meeste gaten ook aan de vóórzijde geslagen zijn. Iedere pijp 
wordt met èènen. looden reep aan den muur gehecht; die reep 
is niet op het midden, maar meer naar boven aangezet. Hier-
door en door de oneffenheden van den muur bestaat er gelegen-
heid, dat het boveneinde tegen den muur wordt aangedrongen, 
terwijl het ondereinde daarvan afwijkt; maar dit naauwere onder-
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einde is in het wijdere boveneinde van de onderpijp gestoken; 
van daar dus de grootere toenadering aan de voorzijde. Door 
mindere speelruimte van de pijpen in elkander, kan er rondom 
genoegzaam gelijken afstand bestaan, en de vonk zal dan, over 
den ganscheu cirkel overspringende, ook rondom het metaal weg-
smelten of wegslaan. 

Door oneffenheden of onregelmatigheden in de pijpen zeiven , 
kan de kleinste afstand dan eens aan den muur, dan eens regts 
of links, dan eens zoowel vóór als achter enz. zich bevinden, 
en het gat zal aan den muur, regts of links, vóór en achter 
geslagen worden, zoo als van al deze afwijkingen een voorbeeld 
aan de vier einden pijp , der Vergadering voorgelegd , wordt 
aangetroffen. 

Tot meerdere bevestiging van dit gevoelen, heeft de heer 0 . 
kleine pijpen uit bladtin vervaardigd, en zóó in elkander gesloken, 
als hij vermoedde, dat het geval geweest was met de gootpijpen. 
Door de ontlading eener batterij werden, gelijk te verwachten 
was, al de gaten aan de voorzijde geslagen. Bij een stel andere 
pijpen, opzettelijk daartoe ingerigt, waren zij regts en links. 
Spreker doet die pijpen aan de Vergadering zien, en houdt het 
bedoelde verschijnsel dus voor verklaard. 
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