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MIJNE I IEEI IEN) 

W i j hebben heden hel tijdstip weder be re ik t , waarop de Raad 
van bestuur volgens de voorschriften van ons grond-reglement 
verslag moet doen van de werkzaamheden, die in Ijetafgeloopen 
Instituuts-jaar zijn verrigt. 

Over het algemeen is de beschouwing van het algeloopen tijd-
vak niet ongunst ig , en hoe gering de middelen ook nog zijn 
die wij hebben kunnen aanwenden om onze instelling n^eer en 
meer tc doen beantwoorden aan hetgeen wij ons bij de oprigting 
er van hebben voorgesteld , zoo is er in den w e r k k r i n g , 
waarin wij ons hebben bewogen, ecluer reeds veel gedaan , 
en wanneer wij standvastig en vooral met gezamenlijke krachts-
inspanning blijven voortgaan , dan zal het doel van het 
Inst i tuut : de bevordering van de wetenscliap en kunst van 
<irn Ingenieur door verecniging van krachten , en door onder-



iingci medeilceliiig, meer ci\ meer begrepen worden. Wanneer aï 
de leden elkander daartoe onderling blijven steunen, dan kan het 
gebouw, waarvan wij in 1817 de grondslagen gelegd hebben , 
eenmaal tot roem van den nederlandschen Ingenieur worden op-
gelrokken. flogen , dit wcnschen wij , de vereenigde pogingen 
van ons allen daartoe steeds blijven s trekken, mogen zij eenrnaal 
het aangewezen doel ten volle bereiken. 

Vergaderingen. Dc Vergaderingen hebben geregeld op de bij het reglement 
aangewezen dagen plaats gehad. Alleen voor de vergadering 
van heden is daarvan bij besluit der voorlaatste vergadering^ 
afgeweken. ^ 

^ ^ l>iWiotheek van het Ins t i tuu t ' i s in het afgeloopen jaar 
weder \\\ uitgebreidheid en belangrijkheid toegenomen door de 
menigvuldige geschenken, zoo in boekwerken, kaarten en teeke-
ringen ais in modellen en monsters bestaande, die het Instituut 
van de leden heeft ontvangen. 

Allerbelangrijkst is het geschenk van de leerboeken der 
Koninklijke militaire Akademie te IJreda , door het honorair lid 
den Generaal SKELIG, Gouverneur dier Akademie, aangeboden. 

Het fraaije en kostbare werk over de St . Izaaks kerk te St, 
Petn-shurg en dat over de groote klok te Moscou, door het honorair 
lid Annii'NS geschonken, verdienejnnede eenebijzondereopmerking. 

Voor de door het honorair lid LUCAS aangewezene gelden I s 
de bibliotlieek verrijkt n}et het voor onze kunst onschatbare 
w r k v a n SGANZIN. 

De veizameling kaarten is aanmerkelijk vermeerderd door dc 
rivierkaarten en die der Zeeuwsche stroonien, alsmede door de 
Etape- en Topographisclie kaarten, van wege het Ministerie van 
Oorlog ons toegezonden. 

De titels der boek-geschenken en de namen der gevers zijn 
aan de leden achtervolgens mrdegedeeid geworden en zullen 
ook nu weder volgens artikel 40 van het reglement achter dit 
verslag worden gedi'ukt. 

Verder zijn eenige kosten aangewend voor het inbinden van en-
kele boekwerken, het maken van portefeuilles, het aanschaften van 
eene boekenkast , en verdere benoodigdheden van minder belang. 

ü e catalogus, die zoowel doorloopend als al|)habelisch is inge-
gerigt, wordt bijgehouden en van tijd lot tijd wordt door sommige 
leden gebruik geniaakt van de gelegenheid, om boeken of platen 
uit de bibliotheek ter leen te ontvangen. 

Het batig slot van het vorige dienstjaar bedroeg . /* MO.i.Ooi 
De ontvangsten van ditlnstituuts-jaar bedragen eene 

somma van f 4 6 5 7 . 4 0 

zijnde te zamen . . . ƒ 0 1 5 1 . 4 0 5 
De uitgaven zijn gewees t . / ' 4 2 2 7 . 8 7 

Zoodat de kas aanbiedt een batig slot van . . , f 1UÜ5.ü8§ 
Eene naauwkeurige rekening en verantwoording dezer gelden zal 

straks door den penningmeester aan Ulieden worden aangeboden. 

A. BouivhimVujt welcnschappen^ 

Het lid VAN MAUHIK deelde omtrent de menigvuldige kuilen, Bestrating in A-^ " steden. 
die in de bestratingen der stad Amsterdam voorkomen, aan het 
Instituut eenige praktische opmerkingen mede , die vooral voor 
de stedelijke Architecten van belang kunnen worden geacht , zoo 
als onder anderen blijkt uit hetgeen daaromtrent in de vergade-
ring van den September 184Ü door het lid Uosi:: werd 
gezegd. 

Het toen medegedeelde gaf het lid C . K. DE GEUS dan ook aan-
leiding om in eene latere vergadering zijne ondervinding ten aan-
zien van de bestratingen der stad llaarlcni mede tc deelen; al 
die stukken zijn in dc notulen opgenomen. 

De heer DK G E U S , o[)ziener van Hijidand te Halfweg, heeft een siuiMuiiouxv. 
eenvoudig middel uitgedacht en aan het Instituut medegedeeld om «lutïcn?'̂ '̂'" 
dc sluisdeuren gesloten te houden cn liet zoogenaamd kloppen 
der deuren te beletten. 

Hij heeft dit toegepast in dc plaats van hel stem|)elcn, zoo als 
dit gedin^ende eenigen tijd van den zomer met de Uijnlandsche 
sluizen tc Halfweg moet plaats hebben. 

De voorzitter maakte het Instituut bekend met zijne vinding Nieiiwovinilinî rlot 
tot het sluiten van sluizen, dokken of andere openingen, bestemd «nldokkcü^-nr^ 
voor dc scheepvaart, waarvan eene korte beschrijving in de eers t -
volgende notulen zal worden uitgegeven. 

Eene belangrijke mededeeling van het lid TKOMP omtrent de 
doksluis te Vlissinrjen is bij deze vergadering itigekomen. 

Het lid J . W . DAKE deelde het Instituut zijne opmerkingen SPOÖ̂ 1̂ T̂ 'EN. 

mede omtrent het zooveel besprokene vraagstuk van het wijde 
en het smalle spoor , waarover in Engeland en elders zulk een 
hevige twist gevoerd is. 

De Raad ontving van den Minister van Binnenlandsche Zaken Kiri.!ren. 
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hel verslag van liet voorgevallene langs tic ncdcrlamiscbe riviereo 
in den winter van 1818 en 1 8 4 9 , niet toezegging dal de toe-
zending van deze verslagen aan het instituut zal worden ver-
volgd. W i j hebben dit verslag in het V*» stuk der Verluindc-
lingpfi opgenomen. 

Hetgeen in vorige winters bij de rivieren is voorgevallen , is 
door den Generaal KnAUEwnoF in zijne Uijdrographische waa77ie-
viingen opgegeven, doch daaraan ontbraken onder anderen opgaven 
omtrent het jaar 1 7 9 5 . De Minister van Uinnenlandsche Zaken 
heeft tot aanvulling hiervan aan ons doen toekomen een rapport 
van den landmeter ENGELMA^T over dat j a a r , hetwelk in het 
het V« stuk der Verhandelïmjcn is geplaatst. Men 7ja\ tj-achten de 
nog bestaande gaping insgelijks verder aan te vullen 

Hel lid M . II. CONU.VD gal' het Instituut zijne fraai uitge-
werkte teekenkundijc voorGfestelde waarnenungen der riviei's-

K îu.ilRn, Viiwa-
ijriikgun, ent. 

hoe)gleïi. Ze zullen in de VcvhandelhKjen van het insliluut worden 
uitgegeven. 

Het lid LEDRET deelde eene nota mede omtrent eene door 
hem gedane waterpassing over het Yolkerak bijna de ^Yillemstad ; 
dat stuk zal in de notulen worden geplaatst. 

Het lid P . KOCK was in de gelegenheid vele waarnemingen 
te doen omtrent het tegenwoordige vermogen van de Katwijksche 
uitwatering. 

Hij heeft die waarnemingen aan het Instituut medegedeeld ; 
ze zijn in het V® stuk der VerhanJclingen openbaar gemaakt 
en daardoor is de gelegenheid ontstaan eene vergelijking 
te maken tusschen de proeven van vorigen en die van den 
tegenwoordigen lijd , dal is vóur cn Tia de groote verbetering 
die aan de aanvoerende kanalen naar het Katwijksche kanaal is 
aangebragt. 

Van het lid STARING ontvingen wij een opstel over beweegbare 
stuwen met daarbij behoorendc toekening, hetwelk in do notulen 
is opgenomen ; omtrent ditzelfde onderwerp gaf het lid SroRiM 
BUYSING in eene der vergaderingen eenige inlichtingen. 

Hel !id J . W . BAKE deed oenc mededeeling omtrent hetgeen 
hem door het landbouwkimdig congres van 1849 was opge-
dragen bctrelTende de beste wijze, om den tegenwoordigen stand 
der wetenschappon meer algemeen dienstbaar te maken , ter 
verbetering van de middelen om waler op te voeren. 

Dit voorstel gaf aanleiding lot het uitbrengen van verschillrnde 

1 

kutulc*. 

gevoelens die in de notulen vermeld zijn , waarbij tevens het 
aystême de drainage en van irrigatie door de leden VAN DER 
ViNNE, BOGAART en ÖIMONS ter s[)rake werd gebragt. 

Ue verbetering van den landbouw door eene meerdere loe[)as-
sing van deze stelsels is meermalen in de vergaderingen behan-
deld geworden en de beschermheer heeft ook daaromtrent zijne 
hooge belangstelling getoond. 

Het lid H, VAN DE VEU>E zond het instituut eene beschrijf 
ving van een ijzeren kustlichttoren , met daarbij behoorende 
teekening cn begroot ing; die stukken zijn in de vergaderingen 
medegedeeld en de bibliotheek van het instituut is daarmede 
verrijkt . 

De Beschermheer zond hel Instituut eene mededeeling en model 
van eene niilitaire brug volgens hel stelsel van den Belgischen 
kapitein T I I IERRY. 

Üe Minister van Oorlog heeft het Instituut met onderscheidene 
mededeelingen vereerd, omtrent dc broodbakovens in Belgie en 
de verschillende stelsels, die in Frankrijk bekend waren ; al die 
mededeelingen zijn in dc werken van hel Inslililuul opgenomen. 

Het Instituut ondervond in hel afgeloopcn tijdvak eene bijzon-
dere belangstelling van de zijde van den IMinister van Oorlog , 
zoo als uit dc opnoeming van verscheidene geschenken b l i jk t , 
die wij hebben ontvangen. 

Omtrent dc putboring bij den heer Ivoov tc Amsterdam on t - i-uiiiurinpen. 
vingen wij een berigl van het lid WENCIVERACII , waaromtrent 
eenige overwegingen plaats hadden en in de notulen cenigc meile-
deelingen zijn gedaan. 

Later zijn, door tusschenkomst van het lid Jh r . MERKES VAN 

GENOT, nog verscheidene mededeelingen ontvangen omtrent eenige 
vroegere ontwer|)en van den heer VAN IVvNiiris cn omtrent do 
putten die te Nijmegen, Gorïnehem en elders geboord zijn, ter-
wijl bel lid ScHRETLEN een naauwkeurig berigt over den pul te 
Leiden heeft ingediend. 

Kt is eene kommissie ingesteld om dc tot dus verre verkre-
gen opgaven, zooveel mogelijk bekort, tot een geheel te verzainelen. 
Deze kommissie heeft die taak volbragt, en het door haar bijeen-
gcbragte zal binnen kort worden uitgegeven. 

Van het lid P . \VELLENBERG ontving het Insliluut zeer ui t - NURGCRIYKEBOÛ» 

voerige teekeningen van het huis van arrest te Winschotcu, ingc-
rigt volgens het slelscl van eenzame opsluiting. Bij deze teekeningen 
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iscon bestek gevoegd, waarin dit gebouw naauwkeurig besohreven 
wordt. 

VAII den heer STEVKNS ontvingen wij door lussclienkoinsi 
van het hd FOUSTNKU VAN DAMDKNOY vijf stuks zeer fraaije 
teekeningen van de ceiluhiire gevangenis te Luik. 

Ken en ander is in de bibliotheek van het histituut voor-
handen. 

Het lid VAN DE KASTEKLE leverde het Instituut eene memorie 
over de verwarming van gebouwen, die bij de notulen zal w o r -
den gedrukt . 

Het lid P . SciiOLTEN heeft het Instituut zijne bevinding mede-
gedeeld omtrent dooi* hem genomene proeven met het heijen van 
palen, waaromtrent een bcrigt in de notulen is oi)gcnomen. 

Het lid J h r . RIEUKES VAN GENDT gaf het Jnstituul eene b e -
schrijving van platte daken met tegels, die mede in de notulen is 
geplaatst. 

Het lid K. VAN BNENENODE stelde in eene der vergaderingen 
ter l)ezigtiging van de leden het door hem gemaakte ontwerp voor 
ren yachtelubhuis te llollerdam, dat naar den i)rijs had medege-
dongen en der vermelding was waardig gekeurd. Deze teekeningen 
bezaten bij eene groote volledigheid eene ongemeene keurigheid 
van uitvoering, die in der tijd met genoegen is opgemerkt. 

Van den heer DE GEUS ontvingen wij eene beschrijving van het 
verplaatsen van eene woning Ie Halfweg Haarlem door haar zonder 
afl)reking te verrollen, met daarbij behoorcnde teekening; dal stuk 
wordt in de notulen gedrukt . 

Op de vragen lot het verkrijgen van verschillende prijstai'ieven 
ontvingen wij eene prijso[)gave van al hei malerieel dat in het 
magazijn van eeijen spoorweg vooi'handen is en dagelijks gebruikt 
wordt. 

j)e Haad blijft zich voor verdere opgaven aanbevelen. 
Xadal het programma voor het te ontwerpen gebouw voor de 

l.ondensche tentoonstelling van ISi i l ter kennis van den Uaad is 
geh rag t , heeft deze zich gehaast deze voorwaarden bij een a f -
zonderlijken brief aan de leden mede te doelen, ten einde hen 
in slaat te stellen, daarvoor zoo mogelijk nog mede te dingen. 

In eene onzer vergaderingen hield het lid HOSE eene voor do 
vuist nilgesproken rede om te komen tot eene bepaling van de 
schoone bouwkunst , waarvan wij later op de daartoe aan hem 
^^edane aanvraa:? een nader uiluewerkt stuk hebben ontvaniren. 

\ 
!1 

B. Wis- en Naluurhnuüijc fVeienschappen. 
Over de elektro-magnetische telegrafie is meermalen gehandeld. 
Het lid WENCKEUACII deed hel Instituut tiaarover meer dan 

eens belangrijke mededeelingen. 
De Minister van irmnenlandsche Zaken deelde het Institimt ver-

scheidene stukken nicde, waaruit de toestand der telegrafie in 
Oostenrijk bij het einde van het jaar IS 11) kan worden gekend. 
Deze stukken zijn in het V*-' stuk der Verhamlelinfjcn van het 
Institnul opgenomen. Daarbij zijn toen kortelijk gevoegd eenige 
opgaven omtrent de elektro-magnetische telegrafen in Nederland 
en Frafdirijk. Men hoopt verdere opgaven omli'enl deze belangrijke 
aangelegenheid uit andere landen mede te deelen, waartoe reeds 
eene niet onbelangrijke verzameling voorhanden is. 

Later ontvingen wij nog van denzelfden minister eene door 
den Nederlandschen gezant in Knrjeland aan den Minister van 
D'jitenlandsche Zaken gezondene nota , betreffende de d r u k -
telegrafen, die in eene der vergaderingen is voorgelezen, en aan de 
leden nader door den druk zat worden medegtnJeeld. 

De Koning raadpleegde het Instituut over eene bij Z. M. in -
gekomene o|)gave van den heer HUUVN te l'jfcren , betreffende 
hel ijken van glaswerk. 

Het lid FONSTNEI; VAN DAMBENOV vertoonde in eene der ve r -
gaderingen een door het lid WENCKEBACU vervaardigden kleinen 
passer, geschikt tot het beschrijven van zeer kleine cirkels, zooals 
die in Duitscldand door KNELLEU gemaakt worden en onder den 
naam van NuUenzirkel vari KNELLEU beschreven zijn. 

Het lid l»LEEivnoDE droeg in eene der vergaderingen eene ver-
handeling voor, Ier beantwoording der vraag; «In hoeverre de 
damp van sommige vloeistoffen den stoom zou kunnen ver-
vangen. n 

Het lid UosE deed mededeoling van eene nieuwe toepassing om 
ki'ullen dienstbaar te maken tot llambouwen, waarvan het gebruik 
des nachts bij brand als anderszins zoo menigvuldig te pas kan 
komen. 

Het lid PE G n o o r , thans naar Oofit-Indien ver t rokken, Iieefi 
het Inslilunl verscheidene njededeelingen gedaan omtrent do mijn-
werken, verschillende ertsen, veiligheidslonten enz. die alle in 
de notulen zijn opgenomen. 

De leden GI.AVIMANS, DE GUOOT, J , DIXON en SCRIOKKEN, laatst-
genocm<lc namens de directie van de fabriek de Groofe Zeevaart 

K. M. 

I.fkon vun glas-
werk. 

NuUonxirkel va*i 
KnelltT. 

Si»>onj van amlore 
vlofistuflen tiari 
water. 

1'hnibouwcn van 
krullen. 

Mijnwerken. 

f//.eren rn kopertn 
!«JV»WWI'RK. 
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GĈ UIEII IVOUR. 

Ie Ainalenhim van de hccrcii VAN DER TILVPI'KN , C.ALKOEN' cn 
UocQUKiTE , deden aaii liel Insliluiit vele opgaven omtrent ijzeren 
en koperen touwwerk, waarvan monsters in verscliillende atme-
tingen bij het Instituut voorhanden zijn. 

Ook van de hoeren HOLST en KOOY te Amsterdam heeft hel 
hel Instituut eene kist met ijzeren en koperen touwwerk ontvan-
gen, ten einde de aandaclit der leden op dat fabrikaat te vestigen. 

Het lid DKOINET maakte het Instituut bekend met een nieuwe 
industrie in Frankrijk; het overbrengen namelijk, van gekleurde 
lithographiën op porceleiïi, waarvan eenige aan het instituut ver -
toond werden , die eene groote belangstelling opwekten. 

(leptTkl leder cii De mededeelingen van het lid. KIR , door het lid VAN ÄIEUUS 

Ier tafel g e b r a g t , omtrent twee andere industr ièn: het maken 
van versierselen van geperst leder en van gegoten ivoor , zijn 
niet niet minder belangstelling in de Vergadering gehoord en 
dc proeven daarvan bezigtigd. 

Het lid VAN DEU S Ï E U U is voortgegaan met maandelijks zijne 
weerkundige waarnemingen en de daaruit o])gemaakte gemid-
delden mede te doelen. 

Alzoo de uitgave van deze tabellen te kostbaar bevonden werd, 
zoo is besloten alleen de gemiddelden te geven, met aanwijzing, 
dat de s ta ten , waaruit die gemiddelden zijn get rokken, in dc 
bibliotheek van het Instituut voorhanden zijn. 

De tabellen der gemiddelden over de jaren 1845 tot en met 
1849 zijn in het V® stuk der Yerhandelingen opgenomen. 

Hel lid Buvs BALLOT heeft liet Instituut een berigt gegeven 
nopens het meteorologisch observatorium te Utrecht, en omtrent het 
wenschelijke eener vereeniging van waarnemingen, hetwelk zoo 
mogelijk nog in deze Vergadering zal worden voorgedragen. 

Het lid VAN L n i n r a o STIUUM vestigde de aandacht van het 
Instituut op de door den heer HÄGENS vervaardigde turfcoke 
uit den Middeipokler, onder de gemeente Nienwer-Amstel, waar-
omtrent tevens eenige nadere inlichtingen door het lid LANS 

Mcleorol»>gistljc 
v.iiuri)vmittgt'n. 

Turfcoke, 

werden medegedeeld 
/.iukwil.Samorin-
Oiirde. 

De Minister van Oorlog zond het Instituut eenige mededee-
lingen omtrent het z inkwi t , die als bijlage bij de notulen zijn 
g e d r u k t ; alsmede een berigt over de santorin-aarde , waarvan 
nog heden mededeeling zal woorden gedaan. 

onhr.ndh.ar ^^^^^ Instituut een verslag gegeven van 
irukcn. eenige door hem en den heer AIKEMA te Rotterdam c^enomen 
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proeven , om het hout onbrandbaar te maken, die kortelijk in dt-
notulen vermeld zijn. 

C. ]yerktuUjhntale. 
Hel lid MEUKES VAN (IENUT gaf het Instituut eenige mede- siuuuî ^m.i'i 

deelingen omtrent de toepassing van den sloom bij hel droog-
maken van polders , die in de notulen zijn opgenomen, en de 
Voorzitter deelde eene op zijnen last door hel lid P I E P E U S op-
gemaakte nota van waarnemingen mede, omtrent dc uilwerking 
van de stoommachine van de polders Coo! , Schoondcrioo en 
I'enkelsdijk te Hotterdam , in de maanden Februarij en i\Iaart 
1<sr30, toen deze polders onder water stonden. Een en ander 
wordt in de werken van het Instituut uitgegeven. 

De Voorzitter gaf het Instituut eene korte omschrijving met 
prijsopgave van den stoondiamer van NAS^ÏYTH, die in de notulen 
is opgenomen. 

Het lid LANS zond het Instituut eenige modellen van scheeps-
ankers , waarvan de constructie door hem werd toegelicht. Deze 
m(idellen zijn in de bildiotheek voorhanden. 

Het lid 
gedachte gaskraan. 

Het lid KOHSTNEU VAN DAMBENOV heeft aan den Uaad mede-
gedeeld eene belangrijke verhandeling van KAISER , over den 
door hem vervaardigden t i jdmete r , die een onderwerp van 
naauwgezet onderzoek uitmaakt. 

Het lid (IILDEMEESTER deelde ons eene beschrijving mede van 
een w e r k t u i g , waarbij de middenpuntsvliedende kracht wordt 
aangewend , ter afscheiding van de kristalliseerbare en niet kris-
talliseerbare s u i k e r ; dat stuk is in dc tiotidcn opgenomen. 

D. Statistiek, Geschiedenis enz. 

Kene kommissie, bestaande uit dc leden VAN IMEUIUS, VITOLIK 

en DUÜINET , belastte zich met het opmaken van een rapport 
over de in I 8 i 0 te Delft gehouden tentoonstelling. 

Het lid Vr\OLiK werd door ziekte verhinderd daaraan deel te 
nemen , doch de leden VAN MEÜBS en DHOINET leverden hel 
Instituut een zeer uitgewerkt rapport over die tentoonstelling , 
hetwelk in de Vergadering werd voorgedragen , CD nader als 
een afzonderlijk stuk der Verhandelingen is uitgegeven. 

De Minister van Oorlog zond het Instilnnt drie topografische 
kaarten van Schotland, waarop de hellingen van het terrein zonder 

DKOLNET gaf ons het model van eene nieuw ui t -



kaurteu. 
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arceringen, enkel met horizontale doorsneden, zijn voorgesteld. 
De tloor denzellden Minister gezondene bladen n®. 4 0 — 5 0 

van de topogralische kaart van ons land, hebben een onderwerp 
van naauwkem'ig onderzoek uitgemaakt. 

Cutalugus v;III Hel Instituut is door het lid UEÜVENS in het bezit gesteld 
van het op ons land betrekking hebbende gedeelte van den 
catalogus der door den hoogleeraar MOLL nagelaten kaar ten , 
thans tocbelioorende aan de Utrechtsche akademie. 

Dc Haad beert de tocstemnjing verkregen dien catalogus publiek 
te maken , welke voor de kennis der bestaande kaarten voor 
den Ingenieur van hoog belang is te achten. 

Aan liet drukken en mcdedcelen van dien catalogus zal weldra 
gevolg werden gegeven. 

E. Verschillende kommissiën. 

Verschillende konmiissien zijn werkzaam, om de onderscheidene 
deelen der l a ak , die het Instituut op zich genomen hee f t , te 
verrigten. Dc Kaad heeft voorts geoordeeld bij eene meerdere 
uitbreiding der werkzaamheden ook aan dc benoeming van kom-
missiën eene meerdere uitbreiding te moeten geven. 

De ilaad heeft in den loop dezes jaars belangrijke voorstellen 
ontvangen van een zijner medeleden , voornamelijk betrekking 
hebbende op den aard der werkzaamheden van het Instituut en 
iietgeen het nog meerder zou kunnen verrigten. 

In dc laatst gehoudcnc gewone Vergadering is ditzelfde punt 
ook door een der leden aangeroerd. 

De veel omvattende voorstellen van ons geacht medelid hebben 
eene o|>zcttelijk daartoe beschrevene raadsvergadering noodig doen 
zijn. Daarin zijn de onderscheidene punten , door hem voor-
gedragen , breedvoerig behandeld en is toen besloten tot de vol-
gende benoemingen : van 

Eene kommissie om te berigten op de van wege het 
Dei)arlcmcnt van Oorlog ingezonden aanvraag over de wi j ze , 
waarop de topographische kaarten zullen behooren te worden 
geteekend , ten einde zoo mogelijk eene algemecne methode bij 
dc verschillende Departementen in ons land in te voeren. 

Eene kommissie tot het opmaken en bevorderen eener 
1'ransche uitgave van de beschrijving der belangrijkste Neder-
landsche bouwwerken. 

3®. Eene kommissie lot het opmaken en verzamelen van alles 

IIL I 

wat dc statistiek van ons vaderland en de koloniën aangaat. 
4 ^ Eene kommissie tot hel bevorderen der opmaking eener 

geologische kaart van ons land ; terwijl aan den President en 
den Secretaris is opgedragen om bij hunne onderhandelingen 
met de beeren professoren VAN ItiucuA en VAN OEU DOON MESCII 

over een soortgelijk voorstel , zooveel mogelijk te trachten te 
bewerken , dat de twee voorstellen gezamenlijk tot een goed 
einde leiden. 

Heeds hebben daarover conferentien plaats gehad, waaruit een 
i^emeenschappolijk rapport aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken is voortgesproten, hetwelk wij hopen dat met een goeden 
uitslag bekroond zal worden. 

Het Instituut bleef in goede verstandhouding met andere ncireLkinp«!! tot 
» 1 1 « Alliiere inuiilscnj j)~ 

maatschappijen en gcnootschaj^pen, zoowel luer tc lande als m hnfje- «u K^nout-
hnuL Eenige wisselden met ons de wederzijds uitgegevene werken. » 

Onze Koninklijke Beschermheer raadpleegde het Instituut meer-
malen over voorkomende zaken betreiïeudc het vak des Inge-
nieurs cn bleef eene hooge belangstelling bewijzen aan onze 
instelling. Ook de Ministers van iruineulaudsche cn ^»uitenlandsche 
Zaken en van Oorlog , gaven het Instituut voortdurend blijken 
dat zij onze pogingen op jUMjs weten tc stellen. 

B»ij dc leden , die reeds in het vorige jaar naar Oost-lndw Personeel dor 
zijn afgereisd , zijn ook thans wederom drie leden: LEDEBOEU , 

DE GnooT en DAVKLAAU CNOPIUS naar die gewesten vertrokken. 
Zij bleven leden van het Ins t i tuut , en kunnr j. zich voegen bij 
de afdccling die zich in O^st-Indic vormt; ofschoon wij nog 
niels van daar ontvangen hebben , waaruit blijkt dat deze 
afdeeling hare werkzaamheden begonnen heeft, zoo twijfelen wij 
(̂ r niet aan, of zij zal weldra op eene krachtige wijze medewer-
ken om hot doel onzer instelling ook daar te lande te bevorderen. 

r i lhoofde van (mrliculierc omstandigheden namen vijf leden hun 
ontslag: A . IvoMMEiis Bz., K . HOOGEVEEN, A . BAILY, B . C . G . VAN 

\)K\\ KCN cn W . J . KEMI 'EUS, ea een der in 1841) aangenomen 
Oost-Indische leden J . J . II. Hoiisr overleed in die gewesten. 

Dit verlies doet ons leed, doch wij hebben daarentegen de vol-
doening, dat wij een aantal van 10 kandidaten tot het lidmaatschap 
aan deze vergadering kunnen voorstellen, 

In .hujij 1840, na de aanneming van de toen voorgestelde uieuwt» 
loden, on de aangenomen wijzigingen in hot reglement hetrollendc 
de klassiljcering der leden was hel aantal leden als volgt : 

• ' ! 
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Aftirtliiip: van le-
SSEII VJII BRI BE-
DUUR 

"IM (iewone leden, 
3 8 Buitengewone leden. 

U Honoraire leden. 

te zamen 201 Leden. 
Van deze leden hebben 5 bedankt ; daarentegen zullen in 

deze vergadering ter ballotage worden voorgesteld : 
l ü Gewone leden. 

'I Buitengewone leden. 
(lok zal in deze vergadering een bij den Raad ingekomen en 

door 2 5 leden onderteekend voorstel tot wijziging van artikel O 
van hel reglement aan uwe stemming onderworpen worden. 

Volgens artikel 21 van het Reglement moeten thans drie leden 
van den Raad van bestuur aftreden. 

De aftredende leden zijn : 
Baron FOUSTNKU VAN DAMBENOY. 

F . W . CONHAD. 

,]. W . L . VAN OORDT. 
Voor deze moeten nieuwe leden gekozen worden. 
Wi j eindigen dit verslag met ' sRaads dank uit te drukken 

voor de welwillendheid waarmede de verschilllende kommissiën 
de haar opgedragen werkzaamheden hebben vervuld, en brengen 
dien dank tevens aan al de leden, die door het inzenden van verhan-
delingen en memorien, doorbe l bijwonen der gevvone vergaderingen 
en het mondeling voordragen hunner mededeelingen en bijdragen 
zoo zeer hebben medegewerkt, om het doel van ons Instituut te 
bevorderen. 

De voorzitter voegt daarbij zijnen dank voor het vertrouwen 
dat hem in het afgeloopen jaar geschonken werd. 

Toespraak van ffrn Voorzitter. 

I)aar ik heden den voorzittersstoel verlaat heb ik behoefte 
gevoeld M. II. nog eenige weinige woorden, mij meer persoonlijk 
als uwen voorzitter aangaande, hierbij te voegen. 

Alles heeft er toe medegewerkt om mij van der jeugd af aan 
eene groote vooringenomenheid voor het vak van den Ingenieur in 
te boezemen, en het is daarom niet te verwonderen, dat ik den 
Ingenieursstand altijd heb aangemerkt als een der nuttigste in de 
Maatschappij, en dat de vooruitgang, de bevordering en de op-

luistering van onze kunst steeds behoorde tot mijne vurigste 
wenschen. 

Toen ik in rijper leeftijd bemerkte, dat er een ander tijdvak was 
aangebroken, en ik de kunst des Ingenieurs die reuzenstappen 
zag""maken, waarvan wij nog dagelijks getuigen zijn, werd die 
vooringenomenheid lot ware geestdrift opgevoerd. Toen ik in nabu-
rige Rijken , en vooral in het magtige Briltanje, die grootsche 
werken zag verrijzen, die de hoogste bewondering opwekken, en 
waarbij de stichting der zoo geroemde werken der Ouden k inder -
spel moet schi jnen; toen ik zag dal het gebied van den Inge-
nieur zicli overal meer en meer uitbreidde, dat er voor hem geen 
zwarigheden meer bestonden, en ik de kunst en wetenschap die 
hem ten dienste staan, overal elders op den hoogsten prijs zag 
stellen; toen was het eene droevige erkentenis , dat er in ons 
Vaderland niet die voortgang werd bespeurd, dien men elders 
opmerkte. 

Nederland deed hier en daar wel eenige krachtige pogingen, 
doch het bleef voor het grootste deel s tal ionnair , terende op 
vorigen roem, zonder merkelijken vooruitgang, slaafs gehecht aan 
zijne oude wijze van werken, magteloos, doorzi jn mistrouwen in 
industriële ondernemingen. De uitvoering belemmerd door eene 
de welvaart des volks niet begrijpende uitlegging van de doode 
letter der wet , of door eene laakbare chicane; de Ingenieursstand 
zonder aanmoediging; de ambitie uitgedoofd , en nieuwe d e n k -
beelden, die Uien in toepassing wilde brengen, overal tegengewerkt , 
dikwijls aan bespotting prijs gegeven, of in de geboorte gesmoord. 

Daarin zoo mogelijk te voorzien, middelen tot verbetering 
daarvan aan te wenden, krachtige opbeuringen aanmoediging tot 
vooruitgang voor onze kunst tc scheppen, dit alles behoorde 
sints lang tot mijne innigste wenschen. 

Dikwijls waren mijne gedachten daarop gevestigd. Jaren v e r -
liepen echter in ondergeschikte betrekkingen cn onder zorgelijke 
werkzaamheden, waarbij het niet mogelijk was, het doel dal ik 
mij voorstelde, zoo te bereiken als ik wenschte. 

Onder de middelen tot opbeuring , die in onze eigene magt 
waren, was het mij voorgekomen dat er geen was, dat doel-
treffender en duurzamer kon werken dan eene vereeniging van 
mannen van hetzelfde vak, die door onderlinge mededeelingen 
elkander leeren , en die hunne bijzondere kennis trachten aan 
te wenden om eene vereeniging van krachten te doen geboren 
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worden, die de kunst tot eene bewonderenswaardige hoogte kan 
opvoeren. 

Eene vereeniging in ons vaderland, derhalve, van Ingenieurs en 
van beoefenaars der daaraan verwante wetenschappen, die niet 
terzijdestelling van alle jalousie de métier, onderling elkander 
hunne ondervinding mededeelen, onderling elkander leeren, en 
hunne krachten te zamen voegen om tot verbetering en opluis-
tering van hunne kunst mede te werken; zie daar hetgeen ik 
meende dat ook bij ons kon strekken , om een gelijken tred 
met andere volkeren te behouden. 

Toen ik tengevolge van deze overdenkingen, aangemoedigd en 
gesteund door het gevoelen .van twee mijner tegenwoordige 
medeleden in den Raad van bes tuu r , SIMONS en VAN PKR 

KUN, met hen het voornemen opvatte om die denkbeelden zoo 
mogelijk tot wezenlijkheid te brengen . door een Instituut van 
Ingenieurs voor Nederland op te rigten, en wij de grondslagen 
daarvan openbaar maakten , dachten wij weinig dat dit denk-
beeld toen dien bijval zou ondervinden, dien wij daaraan zagen 
te beurt vallen. 

Bemoedigend was die uitslag , en dit gaf ons al dadelijk de 
zekerheid , hoe zeer ieder de overtuiging had , dat men niet 
bij magte was , den dagelijkschen vooruitgang in onze kunst 
mei le zeer verspreide krachten te bevorderen , maar dat er 
eene vereeniging noodig was om eene krachtige kern te vormen, 
waardoor het vrije gebied der kunst door onderlinge leering 
kon worden uitgebreid. 

Zoo zagen wij dan hel Nederlandsch Inslilunl van Ingenieurs 
tegen onze verwachting met ongemeenen bijval in het aanzijn 
geroepen. Mannen van kunde , ver boven niijnen lof verheven , 
sloten zich aan ons aan. W I L L E M H verleende ons den konink-
lijken titel , en WILLEM lil aanvaardde als Prins van Oranje 
het beschermheerschap onzer instelling. Hij stelde er eene eer 
in, dien nederigen titel te behouden, ook toen hij den konink-
lijken zetel beklommen had, en toonde daardoor hoe zeer hij onze 
kunst waardeer t , zoo als hij dan ook blijft toonen die kuns t , 
overal waar het kan , te beschermen en op te beuren. 

Tot uwen eersten voorzitter verkozen, heb ik gedurende den 
lijd dat mij de eer te beurt viel die betrekking te bekleeden, 
ge t rach t , alles aan te wenden , wal in mijn vermogen was , 
om aan het <loor ulieden in mij gestelde vertrouwen te be-

antwoorden. Mögt ik daarin gefaald hebben, houdt het mij ten 
goede , en doet den goeden wil voor de daad verantwoorden. 

Na dat ik ongeveer twee en een half jaar het voorzitterschap 
bekleed heb, is het tijdstip mijner aftreding uit den raad van bestuur 
thans daar. Ik heb het Koninklijk Instituut van Ingenieurs , 
het doel mijner veeljarige wenschen , zien geboren worden ; 
ik heb de eerste stappen onzer vereeniging met uwe hulp 
bestuurd, ik heb ulieder ve r t rouwen , ulieder medewerk ing , 
ulieder toegevendheid , en ulieder vriendschap in eene hooge 
mate ondervonden. Het Instituut lieeft een hecht , een gevestigd 
aanzien verkregen ; de toekomst doet zich helder o p ; ik kan 
geene meerdere voldoening erlangen ! 

Straks zal er in mijne plaats eene andere keus van ulieden 
gevraagd worden. Kiest vrij 1 laat bij uwe keus alleen voorstaan , 
hetgeen gijlieden meenl dat de belangen van het Instituut het 
meest bevorderen kan. Laten geene persoonlijke overwegingen 
ulieden ergens in weerhouden. Bij mijne aftreding als lid van 
raad van bestuur, heb ik genoeg aan de zelfvoldoening, met 
behulp van zoo vele waardige vertegenwoordigers van de kunst 
des Ingenieurs en van de daaraan verwante wetenschappen in 
Nederland, den grondslag te hebben gelegd voor deze nuttige 
inrigting , welke , ik twijfel daar niet aan , eenmaal eene schoone 
toekomst verbeidt Zijt dan nu vrij en onbelemmerd in uwe 
keus , en neemt mijnen opreglen , mijnen welgemeenden dank 
aan voor de welwillendheid , het vertrouwen en de vriendschap, 
die ik van ulieden ondervonden heb gedurende al den tijd » 
dat ik de eer had in uwe vergaderingen hel voorzitterschap te 
bekleeden. 
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koutiiklijk Insliluul 

van ingenieurs. 

1 8 1 9 — 1 8 5 0 

Hl« J A A l l . 

C . 

U E K E M N G EN V E R A N T W O O R D I N G r o o r 

het InstUuHtS'jaar, eindigende den 8«" Junij 
1850, opgemaakt ingevolge Artiliel 27 van 
het Reglement. 

r ? 

In het vorige Instituuts-jaar is, blijkens de r eke -
ning en verantwoonhni]^, goedgekenrti door de 
vergadering van den Junij 1840 , meer 
ontvangen dan uitgegeven 

Entree en diploma-geld 

Contributien 

Verkoop van gedrukte stukken (Notulen en Ver-
handelingen) 

Van het honorair lid E. Lucas, tot aankoop van 
een boekwerk voor de boekerij 

Zamen . 

De ontvangsten hebben bedragen eene som van: 
zes duizend een honderd een en dertig gulden 
en vijf en veertig en eene halve cent. 

Den 51«»» Mei 1850 bleef nog te ontvangen: 

Diploma-geld 

Contributir 

Zamen 

f 2 5 ' 0 0 

2 5 0 I 0 0 
) I 

Geliwl 

00 

00 



u 

L Ï T G A V E A . 

Zet- cn druklooii. 

Xotiilen 
Verhandelingen 
lliltreksels uit vreemde tijdschriften . 
Circulaires (met [»apicr) . . . . 
Andere stukken 

/ • 2 2 R 0 7 ^ 
2 1 0 1 2 » 

2 :» 
2RI 

LUU 
N I 0 9 

Papier. 

Notulen. . . . 
Verhandelingen 
ril treksels als boven 
Andere stukken . 

f \U 
1-2N 
Ô07 

CV* 

I S " 
0( 
71) 
80 

Graveerwerk (mei papier). 

Notulen 
Verhandelingen . . 
Uitti-ekseis als boven . 

f T A 
I / 5 0 

IIO 
50 

Innaaijen van fjedruhle slakken. 

/T .50 ; 5 8 
\erliandi'!ingcu Tif; ; QO 
Uiilreksels als boven . . . ' . . 90 
Andere stukken 10 0 0 

Si'hr'ijjhoTi. 

Voor de uidrekscis uit vreemde lijd 
schririen 

Voor andere gedrukte stukken . 
Secretaris 
President 
l>iblio\lu^kari5> 
Penningmeester . . . . 

2 7 1 3 
2 (10 

ri2 -17 
•Hl (10 

2(1 
2!) 2r. 

OOG 

859 

5 0 

5 0 

2 0 2 

1 Ô 0 ! 5 0 

Over tc bj'éngen T 2 8 8 8 > I 

\'an de vorige zijde . 

hüslen van verzend'nuj van gedrnkle slakken 
en port van brieven cn pakken. 

r -iO Ot^' 
U 02 

Tittrokseis uit vreeimle (ijrisclirifloii . 112 l u 
Circulaires cii gcclnikle sliikkeii voor 

•i i Ycr/ci»(iiii£?eii aan dc loileii • i i 
Aiiilere gedrukte stukken H 85 
Piirt van brieven en jiakkcn . 28 05^ 

Artikel 55 der Verordcmnfjrn, vastgesteld 
den Janij 1850. 

Iledactic en hulp voor den Secretaris . , . 

Schrijf' en bureau-hehoeften 

Aankoop van tijdschriften en van boeken , cn ver-
schillende kleine uitgaven voor de boekerij . 

Inningskoslen 

lieiskosien van Raadsleden 

Vertering van thee en wijn in de Uaadsvergaderingcn 

Aankondigingen in dagbladen 

Verscheidenheden 

Oo uitgaven bobben bedragen de som van : 
vier duizend lure honderd zeven en twintig gulden 
zrvcn en tachtig cents. 

Iw do, kas . 

Son) . . 

te ontvangen 

Geheel 

2888 

254 

O i : i 

79 

J. W .» 
0 <0 5 7 ' 

50 8 5 

70 80 ' 

70 0 3 

0 2 24 

r.5 50 

2 S 12^ 
1 

n i i 72 

»/•/i227 ! 87 
1 

!9or. 

r o i ö i 
1 

2 7 5 
I 
1 01) 

/•(VIDO , ^I.V 



t r is d(is niecï' oiilvahgen dan uitgegeven de som van: negen 
fien honderd en drie gulden aeht en vijftig en eene halve cent; 
en na aftrek van liet l>atig slot van hel vorige dieiistjaar de som 
van: vier honderd en negen gulden drie en vijftig centen. 

's Gravenhage, den 51®" Mei 1850. 

]>e P c u a i u g m e o s i e r , 

M. N. V. L . S i inr .M. 

Goedgekeurd. 

Namens den Uaad 

F . W . F.ONHAD, 

l^resnlent. 

L. .1 A. VAN DKH K U N . 

Secretaris^ 

k o n i n k l i j k IXSTITLIin VAiN lX(;FNIKiJKS. 

L I J ' i 

L'L-.L-

H O E K E N , K A A R T F a X , l ' l v A T E i X . T E E K EN'I 

, KNZ. 

I.KL- \ A S 

IIKT TOI\'KLIJK I X S T I T l ü T VAX I M I E M E U R S 

TEN C.ESCiiENKE ZMN C.EC.EVEN , 

HKNKVKNS 

DE NAMEN DER GEVERS. 

1 ^ 4 9 t ^ f t O . 
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SCIIBIJVERS. T I T E L S 

A . 

Mvademic,(Koninklijke Verzameling van wiskundige huli)tafelen. 
militaire) Handleiding voor het onderwijs in de 

n » ; Gymnastiek. 
Reglement voor de koninklijke militaire 

Akademie. 
B . 

Baartmans, (J. U.) 

Badon Ghijhen, (J.) 

Badon Ghijhen (J.) en 
H. Slrootman. 

Beijerinck, (J. A.) 

Beijerinck, (M. G.) 

Blanken Jz. , (A.) 

Boers, (F. C. R.) 

Bolhuis, (J, II. van) 

Deschrijving van nieuw drie- en vierkant 
vaatwerk, ten gehruike van oorlog-en 
koo|)vaardijs('heiïen. 

Reginselen der meetkunst voor de^kadetten 
van alle wapenen. 

Kort hegrip der hoogero meetkunst voor 
de kadetten der infanterie en kavallerie. 

Beginselen der hoogere meetkunst voor de 
kadetten der artillerie en genie. 

Beginselen der dilTerentiaal- en integraal-
rekening voor dezelfden. 

Beginselen der stelkunst, 5® dr . 
Vervolg op het vorige. 
Verhandeling over de afsluiting en uitbrei-

ding van Rotterdam (uit de werken van 
het Bataafsch genootschap). 

Onderzoek in ho<̂  vrM' ('enige» lot hiertoe 
voorgedragen theorien omtrent de be-
weging des waters \u kanalen op onze 
NtMlorlandsche rivieriMi toepasselijk zijn. 
(1825.) (Nieuwe verhandelingen van het 
kon. Ned. insti tuut, 1 ® klasse, llMleel). 

Berzelius (het borstbeeld van), gei)laalsl 
in het scheikundig laboi-atorium der 
Utrechtsche hoogeschool, 1819. 

Verslag van het ojn'igten eener stoom-
machine in den Krimpener-waard (uit 
de werken van 
schap, V® (II 1® st.) 

Handleiding tot de kennis der militaire 
administratie voor de kadetten van alle 
wapenen, o" <lr. 

Haudleidi[ig tot de kennis der nieuwe 
gt^schiedenis, lll'^ dl. 'h' st. 

liet l»ataafsch geiioot-

SCHENKEUS. 

Generaal Seeli^. 

\V. .L Kempers 

Generaal Seeli?:. 

J . A. lïeijeriuck 

.M. G. r^eijerinck. 

A. Adriani. 

\V. J . Kempers. 

I Generaal Seelig. 



SCHiUJVKUS. 

Brand Eschauzier, 
(J. P . ) 

t . 

(kalkoen, (.1. K. van 

Cam[», (W. L.) 

E. 

Everts, (Jhr. A.) 

5 0 

T l T E S 

Manuel de langue et de lillérature F ran -
çaises. 

Caisse de retraile. — Compte rendu des 
opérations dc la caisse dc retraite et de 
secours, depuis son institution 1 Oct. 
1858 jusqu'au P . l a n . 1811). P»ruxelles, 

Verhandeling over liet voordeeligste ge-
span vooral bij vrachtsleden, (Werken 
van hel i»ataat'sch genootschap te Ro t -
terdam, V« deel, st). 

Bijdragen tot de bouw- en natuurkundige 
weleïischa[)pcn. i®. Nieuw metsclver-
band in zware muren. 2". Proeve nopens 
het bindend vermogen van onderscheiden 
metselspecien. 5®. Proefnemingen ter 
oplossing van gewigtige vraagstukken. 

Comte, (Auguste) 
)» » 

; Conrad, (F. W . ) 

I I . 

: Delprat, (J. P.) 

Catalogus. — CatTdogus der bibliotheek van 
het ministerie van Oorlog. 

Discours sur rensernble du positivisme,etc. 
Calendrier positiviste ou système général de 

commémoration publique. 
Verspreide B>ijdragen. 

Over de drukkingen en botsingen, die de 
affuiten ondergaan bij het ontbranden 
der ladingen in de daarop geplaatste 
vuurmonden. Breda 1849. 

Beginselen der mechancia voor de kadelten 
der artillerie en genie. 2® druk . 

Werktuigkunde voor de kadetten der 
artillerie en ^enie. 

[ Beschrijving en gebruik van Cooke's en 
WHieatstone's Electro-magnctischen Tele-

j graaf, gewijzigd door Jh r . A. Evei'ts. 

SCHENKERS. 

Generaal Seelig 

L. J . A. van der Kun. Î 

W . J . Kempers. 

\W. L. Camp. 

M. D. van L. Stimm, 

F. W . Conrad. 

J . P . Delprat. 

Generaal Seelig, 

Jh r . J . G . W . Merkes 
van Gendt. 

SCllUUVEKS. 

F. 

Fijnje, (11. F . ) 

Geus, (A. de) 

Glavimans, (C. J . ) 

Goudriaan, (A. F.) 

51 

T I T E L S SCHENKEUS. 

Hering, (J. 11.) 

1 

Heusden, (A, A. van) 

1 rt J» 

; Hoek, (S. van) 
I 

'Hollander, (J. J . de) 

B^eschouwingen over den toestand van 
Nederland , in betrekking tot zijnen 
handel, landbouw en nijverheid. 

Verslag over het stoomwerktuig in den 
polder van Wamel , Dreumel cn Ali)hen. 

Zakboekje der maten en gewigtcn van het 
nieuwe stelsel en der oude stelsels met 
herleidings-tafels, enz. Bott . 1847. 5 ex. 

Proeven ter bepaling der sterkte van het 
metaal. 

Verhandeling over hel doen van waarne-
mingen op dc hoogte van het water 
benevens den streek en de kracht van 
den wind. (Uit de werken de 1® kl. 
van het kon. Ned. Instituut.) 

Aanmerkingen de verhandeling van 
C. L. l»runings over de onderscheiden 
Iheorien der Nvaterleidingen. 

Beantwoorde prijsvraag ovei' het beletten 
der zandstuivitig. (Uil de werken van 
het Bataafsch gen. te Bolt. V«dL i^s t . ) 

Bespiegeling over Neerlands watersnood 
den"^ 14®" en November 1775. 
Amst. 177G. II din. 

Handleiding tot de kennis der nieuwe 
geschiedenis. B dl. 

Handleiding lot de kennis der aardr i jks-
kunde. 

Natuur- en geschiedkundige beschrijving 
van den verschrikkelijken watervloed 
tusschen den 14®" en 15®" van L o u w -
maand 1808. Haarl. 1808. 5^ st . 

Handleiding bij de beoefening der Javaan-
sche taal- en letterkunde'^ voor de ka-
detten van alle wapenen Ijpstemd voor 
de dienst in Ned. Indie. 

H. F . Fijnje. 

A. de Geus. 

C. J . Glavimans. 

W . J . Kempers. 

L. J . A. van der Kun. 

Generaal Seelig. 

L. J . A. van der Kun 

Generaal Seelig. 



SCUUIJVKÎLS. 

Hollander, (J. J . de) 

Hull. (W. van don) 

i . 

•lehb. 

B£. 

Kaiser, (F.) 

: Keiiipees (J. C. J . ) 

Kerkwijk, (G. A. van) 

T I T E L S. 

Handleiding bij de beoefening der .Maleische 
(aal- en letlei'kunde, enz, 

Gissing naar den aard en het doel van 
den ring van Saturnus . 

Instituut. — Heschouwingcn over den aard 
en den werkkring van het Koninklijk 
Nederlandsch Inslitnul, uitgegeven door 
leden van li/'t coniniitlé van Pi'csideu-
ten, Secretaris en Algemeenen Penning-
meester. 

Inundation. — l ' ijlage n"̂ . 1 tot de Oeco-
noniischeCourant, houdende verslag van 
den tegenwoordigen staat der rivieren 
in ons vaderland en van dc oversinu)-
mingen tot 2 0 Febi'uarij Mei 
eene kaart. 

Itincrairc voor marcherende lroei)en. 

Description des plans de la prison niodele 
de Pentonville. Extrait du rapport de 
1 Inspecteur General des batimens des 
prisons Mr. le major Jebb. 

Le firmament expliqué par F . Kaiser, 
prof, d'astronomie à Leide, traduit par 
le IVaron Fors tnrr de Dambenoy. 

r*en en zwaard. Handleiding voor onder -
oilicirren in het vervaardigen van rap-
|)orten en brieven over militaire onder-
wer|)en. 

Handleiding tot dc kennis van den vesting-
bouw voor (Ie kadetten der genie en 
artillerie. Met Atlas. 

Geodesie voor de kadeden van alle wape-
nen. "2'' dr . 

Handleiding tot de vei'sterkingskunst voor 
de kadetten van alle wapenen. dr . 

SCIIENKEAS. 

Generaal Seelig. 

F. W . Conrad. 

Kon. i \ed. Instituut, 

F. W . Conrad. 
Dep. van oorlog. 

Stevens. 

Fors tnerv . Dambenov. 

s c n r . i J V K n s . 

Kipp, (P. J .) 

Knoop, (W. J.) 
Krook, (G.) 

I Kuiper Hz., (fi.) 

JL. 

Leeuwen, (J . van) 

Lobalto, (H.) 

51 50 

1 Älaatschappij ter be -
vordering der 
bouwkunst. 

Generaal Sediir. 

Maatschap|)ij vai\ 
Nijverheid 

; Maatsch (Hollandsche 
ijzeren Spoorw<»g-) 

Hel scheikundig onderzoek met de blaas-
pijp door G. F. Platner. Uit hel hoogd. 
vertaald door P . J . Kipp. 

Kort begrip der taktiek. 
Theoretisch en praclisch molenboek, l^a f l . 

1S50, met i niaten. 
Handleiding tol Je beoefening der nedcri. 

taal- en letterkunde. dr . 

Landhuishoudkundig congres te Leiden 
(Programma van het vijfde). 

Geschiedkundig tafereel van den water -
vloed en dc overstroomingen in Vriesland 
in sprokkelmaand 18:Ï5. Leeuw. 18^20. 

Letterdruk. — Proeve van letteren ter 
drukkeri j van de Gebr. van Gleef. 

Limburg. —Jaa rboek voor hel hertogdom 
Limburg, 1850. Door hel genootschap 
van vrienden van wetenschappen, let-
teren en kunsten te Maastricht. 

Over de inhouds-berekening en de bepaling 
van hel zwaartepunt eener uitgestrekte 
klasse van ligchamen. 

Bouwkundige bijdragen, Â  en stuk, 
vijfde jaargang. V' en stuk, zesde 
jaargang. 

Prijsvragen uitgeschreven 1818, in duplo. 
Hetzelfde in hel fransch, in <iujdo, 
Het tweede eeuwgetijde van het leggen 

van den eersten steen van het stadhuis 
{tiians paleis) van Amsterdam. 

Naainlijst der leden van de maatschappij. 
Verslag van dc zevende algerne.^ne verga-

diM'iiji^:, gehouden te Amsterdam den 
Juiuj 1 8 i 9 . 

Tijdschrift, Xlll^ deel . jaargang 1 8 i 9 , 
en stuk. 

\ 'erslag omtrent den hollandsrlien ijzeren 
spoMrwr»!^. 

P . J . Kipp. 

Generaal Seelig. 

G. Krook. 

Generaal Seelig 

L. J . A. van der Kun 

Gebr. van Cleel. 

Genoemd genootschap. 

R. Lobatto. 

; Genoemde Maatsch. 

Am sierd. departement 
vati ij verheid. 

F. \V. Conrad. 
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SCIINIJVERS. 

Maatsch.(flo!landsche 
ijzeren Spoorweg-) 

Maatschappij, (Aken-
Maastrichtsche-
Spoorweg-) 

Mulder, (G. J . ) 
Muiken, (1. J. van) 

O . 

0vers t ra ten , (J. P . G. 
van) 

I » . 

I Pe rk , {G. M,) 

l ' e rk ins , (»K) 

Poll, (F. van de) 

T I T K L S . 

Verslag omtrent de geldmiddelen van de 
1 iolfandsche ijzeren si)00rweg-maat-
schap[Hj. 

Proces-verbaal van de algemeene verga-
dering , gehouden te Maastricht den 
riO""^Junij i 8 W . 

Maatschajipij. — Prospectus en statuten 
eener op te rigten naamlooze maat -
schappij om het ijzer voor roesten te 
beveiligen. 

Meet- en sterrekundige , berekeningen. 
Ilaiuhchrift van 1 ( )5 i . 

Perzelius herdacht. 
Handleiding tot de kri jgskunst voor de 

kadetten van alle wapenen, 11 dhi, 
uitgave. 

Handleiding tot de kennis der artillerie. 
d r . 

fironden der mechanica voor de kadetten 
der infanterie en kavallerie. 

Disserlatio chemica inauguralis de aquis 
Leidensibus, 

Opmerkingen over de ontploirmg en het 
liersten van s toomketels , door .lacob 
Perkins, G. E . Uit liet Franklin Journal 
vertaald door .1. van Maurik. 

Handleiding tot de paardenkennis voor 
de kadetten der kavallerie en artillerie, 

d r . 
Hetzelfde voor de onder-oHicieren en kor-

poraals der kavallerie en artillerie. 
Pr ison. — Description el dessins de la 

prison cellulaire de Pentonville. 
Cahier de charges pour la con-

struction d 'une prison cellulaire a Liège. 

SCllEXKEHS, 

F. \V. Conrad. 

L. J . van der Kun 

F. W . Conrad. 

Gefieraal Seelig. 

G. M. Perk . 

J . van Maurik. 

(leneraal Seelig, 

Stevens. 

1 1 T K S . SCLLENKEUS. 

I Sanders, (S. F a r n -
combe) 

Stieltjes, (F. J . ) 

Storm P»uysing,(l). J . ) 

Storm van s Grave-
sande. • 

Slrootman, (11 .) 

T . 

Teylers slichtinir te 
Haarlem. 

Pilvieren. — Piapporl van de commissie 
ingesteld tot onderzoek van de beste 
rivier-alleidingen. in duplo. 

— Memorien en kaarten betref-
fende den Neder-Uijn en IJssel. 

The rudiments of English grammar and a 
sketch of English literature with ex-
tracts from approved authors for the 
use of the cadcts of all the branches 
of the service. 

Si)00rwegen. — Handboek voor de kennis 
van spoorwegen. A^ s tuk. 

Hoe een Nederlandsch Ministerie over 
eeden denkt . 

Stoomwerktuig. — Bemerkingen be t rek-
kelijk hel verslag over het s toomwerk-
tuig in den polder van Wamel , Dreumel 
en Ali)hen. 

Opnierkingen aangaande de sluisdeuren , 
enz. (uit hel t i j d sch r i f t der klasse 
van hel Kon. Ned. Instituut.) 

Handleiding tot de kennis der wa te rbouw-
kunde voor de kadetten van den wa te r -
staal en de genie aan de kon. mil. 
akademie te l>rerla. H dln. met atlas. 

Handleiding lol de kennis der burgerli jke 
bouwkunde , met alias. 

Gronden der beschrij^'endc meetkunst voor 
de kadetten van alle wapenen. 

Minister van Binnen-
landsche Zaken. 

J . B. E . von Motz. 

Generaal Seelig. 

Lomnn. 

F . J . Stieltjes. 

Gebr. V. Langenhuysen. 

Storm Buysing. 

Generaal Seelig, 

Verhandelinuen. s tuk. 

Technische school. Plan voor eene 
binnen Utrecht op te rigten technische 
school. 

Telegrafen. — Prospectus voor de opr ig-
ling eener Nederlandsche telegraaf-
madlschappij. In duplo. 

Directeur van genoem-
de slichting. 

W . 11. Bake. 

E. Wenckebach. 
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SCHULIVICRS. 

ï é t a r van Elven, (M. 
Ü.) 

Topographisches I ' u - ! 
reau in l^reussen. 

ï 1 T E L S . 

Tentoonstelling. — 
toonstelling van 

U . 

Utrechtsch Genoot-
schap, (Provinciaal) 

Vliet, (L, van) 

Waele . 
Warns inck (J,) 

Weii ïenbach, (H.) 

Wenckebach, ( \ \ \ ) 

P rogramma der t e n -
voortbrengselen der 

nijverheid van alle natiën tc houden in 
Londen in 1 8 5 1 . 

De regelen der vijf bouworden naar 
J . I'arozzio van Vignola. 

Deurtheilendo Uebersicht derjenigen durch 
den Druck vervielfältigten Karten , 
Si tual ions- und Festungs-prane von 
Europa , welche fü r deutsche Militairs 
von praktischen interesse s ind. Th . 
Central Europa . 1 8 4 9 . 

Aanteekeningen van het verhandelde in 
de sectic-vergadcringeii van liet P rov in -
ciaal Utrechtsch Genootschap van k u n -
sten en wetenschappen ter gelegenheid 
van dc algcmeenc vergadering iu 1 8 4 9 . 

Engelands Were ldhande l . Verslag der Com-
niissio van Onderzoek uit het Engelsche 
I)arlcment, omtrent de werking der 
scbeopvaarlwetten op handel-, scheep-
vaart- en fabriekwezen. 1", en 5« 
deel 1819 en 5« deel stuk 1850 . 

Volksgeluk. — l legicmcnt en toelichting 
betrciïendc dc maatschappij ter bevor-
dering van wetenschap tot volksgeluk. 

Waelc ' s Papers ou Engineer ing. 
De kunst beschouwd als ceu eiemcnt van 

volksbeschaving. 
Watersnood. — Deschrijving van den 

Nederlandschen Watersnood in L o u w -
maand 1820. Amst . 1 8 2 0 , met platen 
en kaart. 

Leitfaden zum Unterr icht in der deutschen 
S|)rache und Lit tcratur für die Kadetten 
aller WaHen. 

Natuurkundige stellingen voor de kadetten 
van alle wa[)cncu. d r . 

SCUENKERS. 

Commissie voor de 
tentoonstelling. 

Tétar van Elven. 

Forstner v. Dambenov 

genoemd Genootschap. 

Gebr.v.Langenhuysen. 

Genoemde maatsch. 

J h r . Merkesvan Gendt ; 

J . Warns inck . 

L. J . A. van der Kun. 

G(Micraal Seelig. 

f u 

Teekening eencr spoorverwisseling . . . P IEPERS. 

8 platen , zijnde bouwkundige ontwerpen , 
uitgegeven door dc Maatschappij tot bevor-
dering der bouwkunst . . Genoemde maatsch. 

5 teekeningen op calqueer-papier van ccnc 
ijzeren draaibrug F . W . CONUAD. 

Kaart van de rivier de Lek met zijn u i t e r -
waarden Noorder- en Zuider -d i jken , van 
dcMerwede beneden Krimpen tot het schoor 
van llwjes^ein boven Viancn. (in 7 bladen) • » 

Teekening van een stutpaal met u i thouder , 
in gebruik aan het Nieuwe Diep. . . J . OnTi . 

Teekening van eene beweegbare stuw in de 
rivier de Vecht bij Loozenselians , . . VAN DE KASTEELE. 

Hetzelfde in doorsnede » » 
Teekening van den kustlichttoren op Schouwen VAN ncii VELDE. 

Ontwer[) van een ijzeren kustlichttoren . . * 
7 stuks teekeningen van de cellulaire gevan-

genis tc Winschoten WELLENHEUG. 

Vijf s t u t s teekeningen van de cellulaire ge-
vangenis tc Luik STEVENS. 

Sections ol various descriptions of Iron made 
bvI.osHWiLsoN<ScDEfx,Walkerlron W o r k s F . W . CONUAD. 

Ontwerp voor een oude mannen- en v rouwen-
gesticht te 's Grfwenhage TÉTAR VAN ELVEN. 

Kaart van de kolonie Simuaine door J h r . 
C. A. VAN SYPESTEYN. TU^VOO- 4 bladen . J r . VAN SVPESTEV??. 

Kaart van het Loo en omstreken . . . . Z. M. de Koning. 
Kaart van het palcis cn park het Loo . . . » 
Cartc dc VEurope par van der Maelen. 

4 bladen VAN DER MAELEN. 

Carte i t inéraire , historique et statistique des 
chemins de fer de VEurope c en t r a l e . . » 

Algemccne kaart van het koningrijk der 
Nederlanden , vervaardigd door J . II. W . 
LECLERCQ en uitgegeven door d e k o n . milit. 
Akademic. ^^^^ Gen. SEELÏG. 

Algemeenc kaart van Nederlandsch Oost-Indien 
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op (Je schaal van , gcleekend 
door W . BEMEUINCK, 1). M. Bra VX en 
J , F. W . A. ESSEBS en uitgegeven als de 
vorige. 1 8 4 7 Gen. SEEUG 

Een model betrekkelijk een nieuw stelsel 
van hel stempelen van sluisdeuren . . <«. A. DE (IEL'S. 

Een stel ijzeren en koperen kabels en koorden HOLST en Koov. 
Kunstmatige brandstof HENUV JANSSEN. 

Twee pikkransen van krullen . . . . BOSE. 

Een stel ijzeren en kojicren kabels en koorden GLAVIMANS. 

Een stol draden voor elekli'o^magnetis« hc 
telegra[>hen WnNCKKUAcn 

Een stel ijzeren en koperen kabels en koorden GLAVLMANS. 
Twee monsters toebereid katoe/i tot het al-

trekken of calqueren van tcekeningon 
bestemd J . DLKON Senior. 

TDDEU'S Coniputing Telegraph . . . . F. W . ('ONKAI» 

Drie modellen van scheepsankers in hout . W . LANS 

Koperen gaskraan volgens ccfie verbeterde 
inrigling Dr.oiNET. 

000 

L IJ S T 

V K K H A i N D K L l N G K N 

VA.\ HET 

KONINKLIJK LNSTITUÜT VAN IN«;iuNlKiIKS, 

' A i,I' n A nE'i i ' 11 <. EI: A N ( ; n K1 

l)i\oiNET (F.) cn C. r . VAN MEUKS, liapport omtrent de Ten-
toonstelling van Nijverheid to Delfi. 

Elektrische telegrafen in Frankrijk. 
ENGELMAN. ( J . ) , Rapport wegens eene ins[)ectie en gedeeltelijke 

reparatien van dc beschadigde rivierdijken in Februari j 1705. 
FALH. (Dr. E . ) , Vei'slag wegens den toestand der telegralie in 

Oostenrijk aan hel eind van hot diensljaar 1849, (met Imialf 
Bijlarjen). 

KHT. (B. J . ) , Over dc bepaling van het smelt[)unt van metalen, 
aarden en hunne verbindingen , voorgesteld door CAUL 

Fnu':i)i;icu BLATTNEIV , hoogicoraar aan de Berg-Akademie te 
Frciburg (Saksen), 

KOCK. ( P . ) , Proeve eener beschouwing omtrent de verbetering 
der Katwijkschc uilwatering. 

Nota omtrent den elektro-magniMischen telegraaf langs den hol-
landschen spoorweg. 

ROEST. ( A . M . C . ) , Korte beschrijving der bad- en waschhuizen 
in EngelancL 

SINGELS. ( J . C . ) , Ontwerp van ccnc bi-ug over <le Narew , te 
Nowogiconpcwsk of MoJl'ui , nabij Warsclian, 

S T E K R . VAN MEN) Meteorologiscbo waarnemingen, {met vijf 
labellen). 
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IJiUreksei uit de rapporten omtrent het voorgevallene bij hel 
hoogwater en den ijsgang op de Nederlandsche rivieren , 
in den winter van 1 8 i S — 1 8 1 0 . 

\ H I K S Honm':. (A. A. C. DE), beschrijving van een werktuig tot 
liet uitliorerj van cilinders, in de werkplaats van den spoor-
weg te Haarlem in cfebruik. 

-U 

L I J S T 
NR.U 

IJITTREKSEI.S UIT VREEMDE TIJDSCHRIFTEN, 
TEN DIENSTE DEU LEDEN VAN HET 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T VAN I N O E N I E U I I S . 

VIJFDE STUK. 

Over hel fonderen onder w a t e r , bijzonder met den schroef-
paa l , en over verankering. 

De St . Isaac's-Kerk te St. Petershurtj. 
Onderzoekingen over de afschuivingen van kleiachtige g ron-

den , enz. 
Werktu ig om gouden munt te wegen. 
T^'oeven ter aanwijzing van het verschil in sterkte van acht 

gegoten ijzeren leggers van onderscheidene gedaante. 
Nota omtrent de bewaring van hel hout , inzonderheid van de 

dwarsleggers van spoorwegen. 
De vlam-doover. 
De lichttoren op de Fastnett-Rots. 
Verbeteringen in het vervaardigen van ijzer. 
Gesmeed ijzeren c i l inder , gebezigd lot hel onderzoek van den 

grondslag voor eene fundering. 
Noodhaven bij Dover. 
Turfkool of coke van turf . 
Voortbrengselen van waarde uit hel veen. 
Klectro-magnetische telegrafen in Engeland. 
ElectroHnagnelische telegrafen in de Verecnigde Staten van 

Xoard'Amcriha. 
De passer van den werktuigkundige KNELLER, te Ingelfinqen , 

dienstig tot het trekken van kleine cirkels. 
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He nieuwe Krenjlin te Mosvou. 

HANDFUNf.EN VAN WETKNSCHAlTELlJKt MAAT.^^APnJ^:^ 

Koninklijke Seholsehe inaatsehappij van kunsten, 

LAATST UITGEKOMEN BOEKEN. 

A. In Nederland, (In 18UL) 
B. In Engeland. 
C. In Üuitschland. 

ZESDE STUK. 

Over licl verkolen van l iout , door stoom van hooge drukking. 
Distillatie van zeewater. 
Getrokken uit het tweede rappor t , uitgebragt den Ju lij 

18 W , door de bijzondere commissie uit het huis der ge -
meenten (Engeland) , benoemd tot het onderzoek van de uit-
gaven voor het leger en voor het personeel en materieel der 
Genie en Artillerie. 

Proeven omtrent de uitzetting en zamentrckking van bouw-
steenen , door afwisseling van tem[>eratuur veroorzaakt. 

Atmospherische spoorweg van Si. Germain. 
De drijvende si)00rweg over de Tay, in den Edinburg-noorder-

spöorweg. 

De Pirittannia kokerbrug. 
BRITSCHE MAATSCIlAPriJ TEU HEVOHDEUINO DEK WETp:NSCJlAr. 

Het laatste ongeval bij de Briilanniahrug , Menai-straat. 
Wrijvingsboog. 
Over den ketelsteen. 
Zinkwit voor loodwit. 
De hooge brug te Newcastle. 
Proeven over de sterkte van buizen van Gutta Percha. 
Elektrische telegraaf bij den zuid-oostelijken sjmorweg. 
Zich-zelf verhittende kogels voor ooorlogs-gebruik. 
Spoorweg over de landengte van Panama. 
Het Pruissische naaldgeweer. 
Slingerende pijlers voor hangbruggen 
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Over de jongste pogingen, om den menschendrek, excrementen, 
die zich in de sleden ophoopen. als mest voor den landbouw 
bruikbaar , te maken. 

Zeitschrift des Oesterreiebischen Ingenieur-Vereines. 
l.AATST i;nGEKOMEN BOEKEN. 

A. In Nederland. 
P». In Frankrijk. 
G. In Engeland. 
D. In Duitschland. 

ZEVENDE S T U K . 

Keglenient van orde van het Oesterreichisches Ingenicur-Verein> 
(Vervolg van het 17® stuk). 

Het verhandelde over de invoering der openbare mededinging 
voor dc plannen tot publieke werken , (in Oostenrijk). 

De hervorming in het onderhoud en hel beheer der s traat-
wiegen in Groot'Drillannië. 

Ojienbare werken in Oostenrijk. 
Hel slichten van een nieuw artillerie arsenaal te Weenen. 
De zelfwerkende remming van GEOUGE STEPIIENSON. 

LECLAIUE'S ovens tot het vervaardigen van zinkwit. 
Middelen om het rammelen der glasruiten aan de wagens op 

de spoorwegen te beletten. 
Expresse-machine, gemaakt door JAMES SAMUEL. 

De Pirittannia kokerbrug. 
Algemeene voorwaarden van orde en beheer voor alle aanne-

niingen van werken en levcrancicn betrekkelijk het materieel 
der militaire genie (in Delgie). 

Algemeene voorwaarden voor dc levering der bouwstoffen en 
de uitvoering van werken , toepasselijk op alle aannemingen 
betrekkelijk de dienst van het materieel der militaire genie 
(in Delgie). 

L.AATST NRI'IEKOMKN WKUKKN. 

A, In Nederland. 
P». In Frankrijk. 
(v. In Engeland. 
D. In Duitschland. 
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A C H T S T E S T U K . 

Organisatie van het K. K. Oostenrijksche ministerie voor handel , 
nijverheid en openbare werken. 

Over de opleiding en het examineren der kandidaten in het vak 
van bouwkunst , en over de inrigting der koninklijke akademie 
van bouwkunde te Berlijn, 

Ontwerp van organisatie voor inrigtingen van technischen aard 
in de Oostenrijksche monarchie. 

Grondslagen voor het oprigten van nieuwe gevangenissen bij 
de verschillende K. K. Oostenrijksche regtbanken. 

Berigt der kommissie omtrent het maken van een woordenboek 
voor technische uitdrukkingen , . ingevolge besluit van het 
Oesterreichisches Ingenieurs-Verein van 3 April 1819. 

Verslag betrekkelijk de elfde Fransclie tentuonsteliing vau 
voortbrengselen van Nijverheid. 

Verslag van WILLIAM CUMRR bij de opening van het Instituut 
van Civiele Ingenieurs te Londen, 

Oxydering van spoorwegstavcn , die in of builen gebruik zijn. 
Het gebruik van i j ze r , bij den bouw ven spoorwegen. 
Werk ing van het magnetismus in alle ligchamen, door EDMOND 

BECQCEREL. 

Over eigenschappen van den stoom, door THOMAS PROSSER. C . E . 

Uitschrijving van eene [irijsvraag door het Gewerb-Verein van 
Neder-Oogtenrijk , wegens eene inlandsche fabriekmatige ver-
vaardiging van hydraulisch c e m e n t , d?.t met hei beste En-
gelsche gelijk staat. 

IkTciding uil den turf van paraffine voor kaarsen en andere 
producten. 

Be eleklro-magnetische telegraphische toestel van ROBINSON. 

Geoctroijeerdc getij-opwind-loestel door RICHARD ROBERTS van 
Manchester, 

De manometer voor locomotieven van SCHINZ. 

ASIIFORTS verbeterde schroefsleutel. 
Verscheidenheden. 

LAATST L'ITGEKOMEN WERKEN. 

A. In Nederland. 
B. In Frankrijk. 
C. In Engeland. 
D. In Duitschland. 
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NIEUWE REEKS. 

DEEL I , B STL'K , MEI 1 8 5 0 -

l. 

II. 

Hl. 

IV. 

V. 

VI. 

VH. 

VHI. 
IX. 

Berigt van de staats-kommissie in Engeland, ingesteld om 
onde'i'zoek te doen omtrent de aanwending van ijzer voor 
bouwwerken in spoorwegen. Naar het Engelsch. 
Over dc wrijving van assen. 
E. A. voN PAULI , (Plaat I). 

Kaar het hoogduitsch van 

— ' \ 

Getuigenissen voor en tegen breekwaters met loodregte 
zijden. Naar het Engelsch. 
Aanteekeningen omtrent den aan zeewerken te geven vorm. 
Naar het Fransch van BELLINGER, (Plaat II). 
Aanmerkingen omtrent de inrigting van kazernen en den 
zedclijken toestand van den soldaat in Engeland. Naar het 
Engelsch van W . DENISON, (Plaat H l , IV, V). 
Over den slaat der ijzer-manufacluur in de Yereemgde 
Staten, Naar het Engelsch van H. FAIRBAIUN. 

Aanteekeningen, gemaakt gedurende eene reize in Engeland 
in 18 to. Naar het Fransch van MALEZIECX, (Plaat VI en VH). 
Groote ketting-brug in Rusland. Naar het Engelsch. 
Chronoskoop van I l i r r , tot meting van den valtijd der 
l igchamen, van de snelheid der geweerkogels, enz. Naar 
het Hoogduitsch van OELSCIILÜGER, (Plaat VII I , lig. 1-8). 

X. SIIEPIIKRD'S geoctroijecrde schuif- en zelf-sluitrnde poort-
deuren , d e u r e n , blinden , enz. Naar het Engelsch, 
(Plaat V l l l , tig. 9 en 10). 

XI. Atmosferisch hei-werktuig. Naar het Hoogduitsch. 
XH. Over de vervaardiging van kunst-steen met hydraulischen 

of waterkalk. Naar het Hoogduitsch. 
XIH. Telegralische linie tusschen Parijs en Londen, Naar het 

Fransch. 
Opening der Bri t tannia-kokerbrug. 1. Proef-opening. 11. 
Opening voor den handel. Naar het Engelsch. 

XIV. 

XV. UitnoodiLnng tol hel inzenden van ontwerpen voor eene 
over den Rijn tusschen Keukn en Dcutz. Uit liet 

hoogduitsch, (Plaat IX). 
brug 



LA.vrsi u t i ' . e k o m k n Wl.lUCKN. 

A. lil XederlamL 
B. {h Helfjie. 
C. In Frankrijk. 
L). In Fnijcfnnd. 
K. In i)u\hchlaud. Ai i ' i i M ' . K ' n s n i F . t U S l 

1»V u 

L E D R N 
VAN UKL 



4» 

K K S C M - K M L L K K K . 

/ . M. WH.I.K.M i l l , KOMXr, IM-T. iXKliKlU.ANUKN . 
i ; i î ( i o T - i i n r r n ( ; VAX i i x K . M p . r p . i ] . 
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LAAD VAN UESTUUR. 

ISR)(>—INRII . 

r .KSCiiKhMiiKEi; 

Z . M. Wn.LK.M l U , KOMNG DKU NKUKHLANUF.N , 

r , h o o r - l ! K U T O O VAN LNXEMNRUG. 

F. W . CONHAI) 
G . SIMONS 

L . J . A . VAN DER KT'N . . . 

A . GREVE 

1). J . STORM BUYSING . . . . 

M. L). Giraaf VAN LIMRURG STIRUM 

Baron KORSTNER VAN BAMRENOY . 

C . T . VAN MEURS 

J, W . L. VAN Ooiun . . . . 

President. 
Vice-President. 
Secretaris. 
Penningmeester(l) 
Bibliothekaris. 

{.eden 

(I) Bij Je henoeniinfren in ilen liaaii , vorioclil hel liJ frraaf l.ivr.uiiG StrnrM» uit 
hoofJe van ontlore beiifjlievlen voor tle beUfkking vuu Penninp-mersler niet meer in auD-
merkin? te komen , ten e-evolgc waarv;in h» i lid A. GBEVE darirtoe bonoemtl is. 
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i i o î N o u A I m : 

1818 . 

K . l ï . PHINS IIKNDHIK DEU NKDEHLANDEN 

/ . K . I I . PLUNS FUEDEIUK DEH NENEFU.VNDEN 

p AKKUSNS , *s (Ivavenlmje. 
LUCAS, *S (îravothage, 

J. C. KUK , 's (h-uvenhage. 
Baron W A. Scin.MMKi.PENMNCK vv.\ (»ru OVE, 

KSiU. 

J . l^or.nussEN , Oost-Indic, 
FIERINHAJU) hei'tog VAN SAKSEN-WKIMAH , (HSL-IUDU 

IL SEELU; , Breda. 

IL vau Asscudelfl de C.oningh , 
Ikrgen-ojt-Zoütn, 

.1. V, Augier, Zwolle, 
\V. P>a<lon C.hijbou, Zierikz4:e. 
IL A. P»ake, Utrecht. 
,L W . Uakp, Utrecht. 
K. IL vou l'»auuiliauer, Amster-

dam. 
M. R,. P>cijcrinck, 
J . A. Pfcijorinck, Leiden. 
\V. vau l»eniuiol, (iouda. 
P»aron W . lieuliuck tot Nijcn-

huis, Ik'lft. 
.L P . van den l»erg, Delft. 
A. P.laauw, Jhz . , Arnhem. 
S . lUcckrode, Delft. 
N. IL l 'oorr igtcr , 's Graven ha fje. 
P . ,). .1. I 'ogaerd, Maastricht. 
C. .1. P»olton, Jjcenwarden. 
l). 11. l»os, Groningen. 
n . van den l»osch, I{otterdam. 

PU'unings, 
1). D. I»urhler, Amsterdam. 
C. IL P . PMIVS P»nlloL Utrecht. 
P ('aland J r . . Vurmerende, 
IL F. G. iN. Camp. Delft. 
0 . P. del ( ' ampo, gon. C.amp, 

's Derlogenbosch. 
W . F . del Campo, gen . Camp , 

Delft. 
A. r.annen)an, Uellevoeisluis. 
L J . du Celliéo IMuller , Gn-

rinchem. 
F. \V. <^onrad, 's Gravodingr 
1, F. W . Conrad, Utrecht. 
.1. \V. ( 'onrad. Mnnstnehf 

M. IL Conrad, Arnhen^. 
C. Cf. von Dentzsch, Oust-lndie. 
IL P . G. van Diggelen, Zwolle. 
Jo!in Dixon, Amsterdam. 
J . IL Docters vai» Leeuwen , 

Gorinchem. 
C. F. Donnadieu, DeJft. 
J . A. vau Dorlh,iS/. Maartensdijk 
F. Droinet, Leiden. 
J . F . Duvvené, Drcda. 
P . Flias, Haarlem. 
K. Kuthoveu, \s Gravenhage. 
L. Futhoven, ^s Gravenhage. 
L. J . Fnthoven , 's 6'ramf//a//c. 
C. A. Ernst d e S e u v e r t , in Gom-

?nissie te Luik. 
J . A. van Essen, Groningen. 
P. l 'aart dc la l 'aille, Uergcur 

op-Zoom. 
,). A. Feith, Utrecht. 
J . IL Fer rand , Arnhem. 
Uaron II. F . Ci. Forstner van 

Damlienoy, Gravenhage. 
W . A. Froger , Amsterdam. 
W F, Fijnjo van Salverda, 'slier-

tugenlwsch. 
J . G . VV. F i ju je , 'sGravenhage. 
J . Cl. van Gendt, Ajnsterdam. 
C K. de (ieus, Haarlem. 
C. J . Glavimans, Hotterdam. 
A. J . Gondriaa\i, Driebergen. 
A. Greve, 's Gravenhage. 
C. C.. van Hall, Kolhnrn. 
It. Hardes, Willcnsoord. 

C. Hartz, Delft. 
P J. M. I layward, Alkmaar. 
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Üaroij <j. V. W . van l lenier t lo l 
Dingstiül', Uirechl, 

K. van l l eu rn , 'sGmvenhage. 
G. G. van der Hoeven, i J m / a . 
II. P . Hotz, 's Graveiihage. 
G. F. S . Huguenin, Delft. 
\V. Ilusband, in Engeland. 
G. N. Hz. Dordrecht. 
11. A. Jansen, Delft. 
1). J . Jordens, Wmingen. 
A. Kaiser, 's Gravetdiage. 
U. J . A. Kallerdjerg van den 

P»oscli, Geertrmdenbcvg. 
Jh r . II. A. van Karnebeek, 's6Va-

venhage. 
L. van de Kasleele, Deventer. 
G. A. van Kerkwijk , Vlissingen. 
G. de Ketli, Utrecht. 
l. J . A. Keurenaer, Oosl-lndië, 
P. J . Kipp. Delft. 
C W . M. Klijn, Amsterdam, 
P. Koek, Haarlem. 
J . A. Kool, Maasfricht. 
Jh r . J . Kraijenhoiï , Maastricht. 
A. G. Kros, Leeuwarden. 
J . Kros, Leiden. 
E. de Knivff , Haarlem. 
J . de Kruvir, Dreda. 
L. J . A. van der Kun , 'sGra-

venhuge. 
J . van Lakerveld Pdanken, G^wA/. 
J . Lehret , 'sGrarenhage. 
A . A . T . Ledeboer ,üost4ndic . 
N. J . van der Lee , Utrecht. 
J . C. de Leeuw, Haarlem, 
A. van der L-eeuw, 's Gr^rm?-

hage. 
IL van Lf^lyveld, Groningen. 

i r .F . Liinboreh van der !\leersoh, 
Sanrdpn 

U. Lobatto, Dellt. 
G. Logeman, Uoofdplaat. 
Jhr. G. G. A. deMaere,Etischcdc. 

Makkers, Schiedam. 
•G.. 11. Shitthijsen, Amsterdam. 
J . van .Alaurik, Amsterdam. 
L. IL J . J . Mazel, Assen. 
J . van der Mey, Delft. 
A. IL Mentz, Goes. 
G. T . van Meurs , Delft. 
iN. T . .Michaelis, Uresltetis. 
G. J . Midder, Utrecht. 
J . IL Muller, Goes. 
J . F. Munnich, Haarlem. 
IL Musquetier, ' Gravenhage. 
J . L. Nering P.iigel, Deventer. 
J . A. Nicolson, Middelburg. 
J . W . L. van Oordt , Hotterdam. 
J h r . J . U. T . Urtt , Maastricht. 
Jh r . J . Ortt van Schonauweii;. 

Utrecht. 
G. Outshoorn, 'sGravenhnge. 
W . L. üverduyn, Delft. 
M. G. J . P iepers , Hotterdam. 
A. G. Pierson, Amsterdam. 
A. J . van Prehn , Arnhem. 
F. r-révinaire, Haarlem. 
G. Proos, Dreskens. 
P. J . de (.hiartel, Hocrmond. 
Jh r . E . G It. Hidder van Uap-

{)a rd , 's Hertogen hcsch. 
Paron W . G. P . 'Ueede van Outs-

hoorn, Utrecht. 
IL van Kees, Ulrecht. 
Z. Ueijers, 'sGravenhage. 
A. G. Heuther, Delft. 
A. K. Heuther, Delft. 
G. (i. Hoest, 's Gravenhagr, 
T. Hduiein, Leeuwarden. 
W'. i \ . Uose, Hotterdam. 

u «.« 

i ; . V. E. van Uyneveld. Oost-
liulië. 

L. IWj^ievhor^^lï y'sllerloge/dwsch. 
Jh r . U. l i . (L Sandberg, J/aas-

tri cht. 
G. Scheller, Triest (Oostenrijk). 
T . Scheidius, Vlissingen. 
F. Baron van Scheri>enzeel 

Heusch, Nijmegen. 
P . Schmilz , Delft. 
J . L. Schneit ler , Leeuwarden. 
IL W . Schokker , Amsterdam. 
.L A. Schölten, Hotterdam. 
V. Schol len. Dotterdam. 
W . A. Schol ten, Vurmerendc. 
i\. Simons, Delft. 
11. N. A. L. Slolemaker, Hot--

ter dam. 
\V. G. A. S ta r ing , Maastricht. 
G. van der S te r r , den Helder. 
G. H. G. Sleuerwald, Oost-Indië. 
J . J . Stieltjes, Zuiphen. 
M. D.Graa rvauLimburgS l i rum, 

Gravetdiage. 
l). J . Storm iUiysiiig, Delft. 
G.. M. Storm van 's( iravesande, 

'sGravenhage. 

J . SlrooUnan, Nieuwe Diep. 
M. G. Tetar van Elven, Amstet-

dam. 
J , \V. de Thomrze , Ztvolle. 
S . Tierens , Utrecht. 
\Y. G. Tifumerman, /Ims/errfam, 
A. E. Tron jp , Amsterdam. 
A. van der Velde, Gz., Zicrikzee. 
G, J . Verdam, Leiden, 
i. G. Verheye van Sonsbeeck , 

Delft. 
J . Verhoeven, Pz . , Harderwijk, 
Baron IL F. van Verschuer« 

Arnhem. 
F. 11. de Veije, Utrecht. 
P, van Vlissingen, Amsterdam. 
J . E. H. P». l>aron van Voorst tot 

Voorst , Hreskens. 
P . F . G. Vreede, Oost-lndië. 
A.A .G..dcVriesUobbc, Haarlem. 
A. Vrolik, Utrecht. 
J . Waldorp, BommcL 
i. Warns inck , Amsterdam. 
P . Wel lenbergh , Groningen. 
E. Wenckebach , Amsterdam. 
J . E . ter W i n k e l , 'sGravenhage. 
L D. Zocher, Haarlem. 

1818. 

D. Borski, Amsterdam.^ 
J . P . Dclprat , Breda. 
\ . IL Egeler, Amsterdam. 
J . G. Eyssell, 'sGravenhage. 
W . 11. Lans, '.s Gravcnhage. 
J . B. Maxwils, 's Gravcnhage. 
F. Melvill, Amsterdam. 
J h r . J . G. W . Merkesvan t;endt, 

Dordrecht. 

G. G. Pijtak, Maastricht. 
(L Beuvekamp, iJelft. 
L. J . J . Ser rur ie r , Amsterdam. 
H. Singels , Delft. 
P . H. Trom(), Botterdam. 
G. II. dc Vries Bobbé, Amster-

dam. 
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A. Adriani, Utrecht. 
C. A. l»üll van Buren, Utrecht, 
\\. G. B. de Vaynesvan l>rakell, 

Oost'lndie. 
K. W . van Dam van Isselt , 

'sGravenhage. 
G. van Davelaar Cnopius, Oost-

Ind'ië, 
,1. M. llageman, Oust-Indie. 
C. Hoekwater, Iklft. 
B. Langeveld, Sliedrccht, 
II. J . Lutjens, Oost-Indie. 

K. \V. II. van Opstal , \s Her-
togenbosch. 

S. van de rBaauw, Leiden. 
W . II. Scholten, Awderdani, 
D. A. Schretlen, Leiden. 
N. Baron Gansneb, genaamd 

Terignagel. Oost-lndie. 
A. .1. II. van der Toorn, Naar-

den. 
,]: Tromp, Oost'Indie. 
,1. van der Vinne, 'sGravenhage. 
P. Visser Az., Sliedrecht. 

1 8 5 0 . 

S. Bennett, Oost-Indië^ 
K. Benoi t , 's Gravenhage. 
D. C. Christie, Rotterdam (Fgen-

oord.) 
J . Dirks, Neuzen. 
G. A. de Geus , llalfiveg Haar-

lem. 
C. T. Gey van Pittius , Utrecht. 
C. de Groot, Oost-Indië. 
J . 11. lloyer, Oost-Indië. 

\j. J . Imminck, Zaandam. 
Ph. van der Maelen, Brussel. 
D. Maarschalk, Oost-Indië. 
Cl. K. A. vanPanhuys,.)/r/«.s//'ir///. 
11. Bose, Zutplwn. 
A. J . Schouten, Dordrecht, 
V. A. Vaillant, Maassluis. 
Jh r . C. van dor Wyck, Arnhem. 
O. Baron vanWassenaar totCal-

wijck, Utrecht. 

B \] I T I : > I - K O N I : I . ! : I> I > N 

l S i 7 . 

P . n . B a k k e r K o r l V , Haarlem. 
K . I I . v a n B r e d e r o d e , 'sGra-

venhage. 
(;. Bruyn, Rotterdam. 
A. I.. de Bruin Kops, .\rnhem. 
A. Fagel, Colijnsplaat. 
W . F. C. L. van llooff, Goriehem. 
H. L. van der Lely, Maassluis. 
H. Linse, Hoorn. 
\V. A. J . Methorst, Oost-hulië. 

J. B. F. von Motz, Arnhem. 
L. J. von Motz, Arnhem. 
P. J . Monihaan, Zwolle. 
W . J . A. Nieuweidiuizen, (hst-

Indië. 
11. Beyers, Oost-lndië. 
A. M.' C. Boest Botterdam. 
E. j . Schade Wesl rum, Leiden. 
W . J . A. Smith, Delft. 
J . F. Taunay, hij Haarlem. 

1 8 1 8 . 

W . F. A. Beijerinck, Haarlem. 
J, G. van den Berg, Maastricht. 
A. Gildemeester, Amsterdam. 
NV. {). Pasteur, Maastricht. 

W . J . van de Poll, Haarlem. 
L. A. Beuvens, Groningen. 
M. J . Schram, Neuzen. 
J . van Stralen, 's Gravenhage. 

1 8 1 0 . 

I.. Cohen Stuart , Delft. 
J . W . II, Conrad, Haarlem. 
G. van Diezen, *sGravenhagc. 
A. van Kgmond, Maastricht. 
II. de Neufville, Helft. 
M. K. C. Plemp, Delft. 

VV. Post, Delft. 
Jh r . O. Z, van den Santheuvel, 

Delft. 
J . (i. Brouwer Starck, Sassen-

heim. 
J . van der Toorn, Delft. 

1 8 5 0 . 

A. Baud, Muiden. 
H. van Beusekom, Delft. 

P. Maas Geesteranus Cz, Delft, 
A. Simons Delft. 



NOTUM.;.V 
j)i:ii 

V E R G A D E R I N G , 

T a i i mn i fT f^ds ig ^ 1*2 . l i i B i i j I S i î F . 



V E I I G A D K R I N G 

VAN IIKT 

KÖMNKLIJK mmm VAN mumm, 
GKHORDKN IN HET LOKAAL DEU KONINKLIJKE AKADEMIE TE DELFT, 

OD DINGSDAF, , DEN 1 2 .LUNI.Ï 1 S 4 9 . 

Toi:rn\voor(Jii:( de heer F . W . CONUAD, Voorzitler, de heeren 

CF. SiMoNs, STOUM IU'YSING, VAN LIMIIL'RG S N N I ' M , VAN O O U D T , 

VAN MEI-US, en VAN DEU KLN , leden van den Haad; 

He heeren leden der I" en klasse, II. F . F U N J E , P I E U S O N , 

MNSURETIEU, VI^OLIK, VAN DE K A S T E E L E , J . F . W . CONUAD, 

JANSSEN, U . SCUMITZ, U . LOUATTO, G . I I . DE VNIES R O B U É E , 

I ) i ; O I N E T , : \ K L L E U , VAN DEN LU:U(;rT J Z . , l i O M E I N , H E N T I N C K T O T 

NVENIIUIS, S INGELS, KEMI 'EUS . VAN DIGGELEN, B L E E K R O D E , 

W E N C K E B A C U , VAN IMALRIK , A . C . T I E U T I I E R , O I TsnooRN, 

FIORDRIAAN, L L O T Z , ENTHOVEN I .Z , J . W . P»AKE, G L A V L M A N S , 

H A R T Z , J . A . 1»ELÏERLNCK, BAART DE LA F A I L L E , VERHEUEN VAN 

SONSBEEK, PLEL'ERS, M . 11. CONI\AD CU BOSE. 

En de heeren buitengewone leden VAN STRALEN , I \ I O Ü T H A A N , 

TAUNAY e n VAN DEI^ LELY. 

Be notulen der Vergadering van 8 Mei worden voorgelezen 

en goedgekeurd. 



lio Voorzitter leest het algeirieen verslag der werkzaartdieden 

van het Ins t i tuut , over het Instituuts jaar J 8 4 8 a 1849 (1). 

Eene Üoniniissie, hestaande uit de hoeren C I l a v i m a n s , P i k h s o n 

cn II. K. F u n j k , wordt belast met de taak, (mi de reken ingen 

verantwoording vau den iVimiugmeester o|) te neitien. 

Deze Commissie verwijdert zich met den renningmeester en 

bij hare toi'ugkomst stelt zij aan dc N'ergadering voor de aange-

bodene rekening goed te keuren , onder dankbetuiging aan den 

l \mningmeestcr voor dc bijzondere zorg, waarmede dc rekening 

is opgemaakt. 

De Vergadering vereenigt zi('li bij acclamatie met dit voorstel (2). 

I'ij het Instituut zijn ingekomen dc navolgende boekgeschenken. 

1«. Calendricr Positiviste. Paris 1841) . 

Discours sur rensemble du [»osilivisme. Paris. 1818. 

Van dc Gebr. VA.\ LANT.KMIÜYSE.N : Engelands Wereld-

handel, enz. deel. Tit het Engelsch, onder toezigt van den 

heer L . VAN V U K T . 's!Ia<je. Gebr. VAN LANGKNIILVSKN. 1 8 1 0 . 

Van den heer 11. I". ! 'u\ . i t : : 

a. l 'eschouwingen over den toestand van Nederland, enz., door 

II. F . FUN.IK. Utrecht 1 8 4 9 , 

//. Verslag over hel stoomwerktuig in den polder van Wamel, 

Üreumel en Aljdien door H . F . FIJN.IK. Nijmegen 1 8 1 9 . 

Van den heer PVTAK. Houwkundig woordenboek door 

PVTAK. R»*" ailcvering. 'sIJoseh 1 8 4 9 . 

V a n d e n h e e r F . W . ('ONRAD. 

(1) Dit v e r s l a g is a f z o n d e r l i j k {gedrukt en a a n de leden {jezonden 
(2) Ue r eken in^ j en v e r a n t w o o r d i n g is l)ij het v r o e j j e r v e r m e l d e 

versl.'ijj ( j e d r u k t . 
(lied.) 

a. Gissing naar den aard cfi het doel van den ring vau 

Saturnus door W . VAN OKN HCLL. Haarlem 1849. 

b. Verspreide bijdi'agen door F . W . CONRAD. 'sHaye 1849 

c. Aanteekeningsboekje (m. s.) over dc zeevaart- en sterren-

kunde. Van het jaar 1054. 
O". Van dc Jlaatscha[)pij tot bevordering dei' bouwkunst : 

a. De derde aflevering der verzameling van bouwkundige 

ontwerpen. 

b. Det tweede eeuwgetijde van het leggen van den cerstcfi 

steen van het stadhuis tc Amsterdam , herdacht. 

c. Dc naandijst van de leden der maatschappij tot bevordering 

der bouwkunst. 

\ a gedurende een kwartier uur tc zijn afgebroken , worden 

de werkzaamheden hervat door de benoeming der hceren VAN 

MKI:RS , V n o L i K en DROINET, lot eene Commissie, belast met 

het doen van onderzoek cn het uitbrengen van rapport omtrent 

dc Tcntoonsl(?Hing van voortbrengselen van inlandscbc nijverheid, 

welke te Delft wordt gehouden. 

Hierna worden dc door den iiaad van P>estuur voorgcdragene wij-

zigingen van het reglement van hot Instituut, in deliberatie gebragt. 

Na vele discussien wordt besloten : 

1®. ad art. 5 . In beginsel aan tc nemen dat de benaming van 

Klassen geheel zal vervallen ; en dat de leden der eerste en 

tweede klassen voortaan in eene cathegoric zullen gebragt worden. 

Aan den P»aad magliging te verlecnen , om de verande-

ringen, die uit bovenstaand beginsel voortvloe.ijen, in het reglement 

en de verordeningen tc brengen , waarna het reglement aan de 

goedkeuring van den Kuning zal woj'den onderworpen. 
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ad art. 19. De contributie voor de gewone leden (e be-

palen 0[) tw'nitifj (julden. 

4®. ad art. 5 . De redactie van dit artikel zal zijn: 

uil. Van de Leden. 

Art. 5 . 
«De Leden zijn : 

«Gewone , 

«Duilengewonc» , 

«Honoraire. 

Voor de buitengewone leden wordt geene bepaling van ver-

eiscbten ouderdom gemaakt. 

ad art. 9 . \Voi'dt aangenomen het voorstel van den Haad 

luidende : 

^Toi (jewüiic leden kuïnien worden voorgesteld personen, die 

«het vak van Ingenieur of de daaroj) betrekking hebbende w e -

• tenschap[»en en kunsten beoefenen ; 

« 7o/ buitengewone leden , zij die 0)>gel(rid worden tot Ingenieur 

• of Architect ; 

«Tot honoraire leden , zij die door kunde en ondervinding , 

«hoogen sland of geboorte , in tle mogelijkheid zi jn , oui den 

fvoorlgang der wetensc happen en kunsten Ic bevorderen. 

«Het voorstel voor gewone en buitengewone leden geschiedt 

tvolgens model L®. A. onderleekend door drie gewone leden.» 

G". ad art. 38 . Wordt in beginsel aangenomen, dat het aantal 

vergaderingen zal worden verminderd ; waarna wordt besloten , 

dat er volgens het voorstel vau den Uaad in elk Inslituutsjaar 

vijf verga<leringen zullen zijn , namelijk in de maanden Seplember, 

November , lY^bruarij , April en Junij. 

liet bezwaar, dat uit deze l^epaling kan voortvloeijen , zal 

worden o|)geheven door eene verandering in de verordeningen, ( l ) 

(1) Zw nr t . 9 der vfTonlonirjfven in de /e verija<3erin[; vasl{;eslelil. 
(Uoti.) 

7°. ad art. -H. Het voorstel van den President , om het woord 

speciale in a i t . 'r2 weg te laten , wordt door den voorsteller 

ingetrokken op de aanmerking van den heer STOÜM DÜYSING , 

dat het geen voorstel van den liaad is. 

8^ ad art. 19 . Hij het voorstel van den Uaad, luidende : 

tllelzelfde geschiedt wanneer twintig en meer leden daarom-

. t rent een voorstel aan den Haad indienen , mits het voorstel 

• ten minste eene innnml vuur <le v e r g a d e r i n g van Junij aan den 

allaad is ingezonden, p 

Stelt de heer ('ILAVIMANS als amendement op artikel '<8 voor, 

de bijvoeging: 

«Dal de wijzigingen van lu^t reglement vooraf aan de leden 

• zullen worden kenbaar gemaakt.» 

Tot stemming over de beide voorspellen overgegaan z i jnde , 

wordt door den heer HAKTZ oi)gemerkl , dat zoo wel bij deze 

als bij vorige stenmiingen , eene afwijking van het reglement 

heeft i>laats gehad. 

Dientengevolge worden bij deze en volgende stenmiingen de 

heeren VAN MKI KS en I IAIHZ lot stemoimemers benoemd. 

Op voorstel van den voorzitter verklaart de vergadering met 

algemeene stemmen , tiat dc vorige stemmingen als wettig mogen 

beschouwd worden. 

Hierna woi'dt het voorstel betrekkelijk art. 1 9 , met het 

amendement van den heer frLAViMANS aang(Miomen , <toch dit 

laatste in zoo vei're gewijzigd, dat dil amendement in de veror-

tleningen zal worden oj»geuomen. 

Vervolgens tot de behandeling der door den Haad voorgestelde 

wijzigingen der verordeningen overgegaan zijnde , geeft dil aan-

leiding tot de onderstaande besluiten : 

Ad art. 5. Dat hel zal worden weggelaten. 
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Ad art, 10, De Haad wordt gemagtigd dit artikel te verplaat-

sen, en in aanmerking te nemen o f l i e t raadzaam is daarbij te 

voegen , dat men ook met zitten en opstaan zal kunnen stemmen. 

Ad art. 12. Dit artikel te wijzigen , voor zoo veel aangaat 

het regt om eene vergadering bijeen te roepen. 

Ad art, o7 . Het voorstel van den Uaad luidende : 

«Tot huil) van den secretaris en van de verschillende com-

. missiën van redact ie , is de Haad gemagtigd jaarlijks eene som 

• van acht honderd gulden te besteden, v 

Word t aangenomen na vele discussien, waarvan de strekking 

was , oin het bedrag der som niet in de verordeningen op te nemen. 

Ad art. 58 . Dit artikel zal luiden : 

«De secretaris is gemagtigd schrijfloon in rekening te brengen.» 

Ilienia stelt de president voor , thans de verordeningen , die 

slechts voor een jaar waren aangenomen , met de vastgestelde 

wijzigingen linaal goed te keuren : dien overeenkomstig wordt 

met algemeene stemmen besloten. 

Aan de vergadering wordt keimis gegeven , dat bij het In-

stituut zijn ingekomen * 

l ^ Een briel' van den Minister van Koloniën, waarbij de 

meeste bereidvaardigheid wordt betoond, om de relatien van 

het Instituut met de leden in Ood-Indie gemakkelijk en njin 

kostbaar te maken. 

2 ^ Een brief van Heeren Curatoren der Utrechtsche Ilooge 

School , waarin vergunning wordt verleend tot het doen d r u k -

ken van den Catalogus der belangrijke verzameling van kaarten , 

door wijlen den lloogleeraar MÜLL aan die akademie geschonken. 

O«. Van den heer J . V.\N MAUUIIV. Kort verslag , waardoor 

nien de hoofdoorzaak vermeent le kunnen aantoojien der kuilen 

in dc bestrating binnen de stad Afuslerdam. 
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•I®. Van den heer WENCKEBACH. Borigt omtrent de (lutboring 

op de eigendommen van den heer Koov te Amsterdam , mi ts-

gaders eene teekening van de [lutboring op do >Jieuwe Markt 

aldaar. 

Van den heer VAN DEÏI STEUH , Metereologische waarne-

mingen over April en Mei 1810 . 

G®. Van .lonkhcer MEUKES VAN CIENUT. Een woord over stoom-

gemaal in polders en uitgeveende gronden. 

7®. Van den heer II. JANSSEN te Amsterdam. Over Machinale 

brandstof-fabricaiie (met itionsters). 

8". Namens den heer EOUSTNEB VAN DAMBENOV , wordt ter 

bezigtiging aangebo<len eenen kleinen passer , zijnde dc NuUen-

zirhel van den ^lechanicus Kneller Ic. Ingel/hiffen. (Zie Gewerbeblatt 

aus Wurtenberg . (> Jan. 18W). Deze i)asser is vervaardigd door 

ons medelid den heer WENCKEBACH. 

Uithoofde van den reeds gevorderden tijd en der vele werk-

zaamheden, welke nog te verrigten overblijven, wordt de behan-

deling der mededeelingen tot eene volgende Vergadering verdaagd. 

I, j 

Op voorstel van den Baad worden vervolgens bij ballottage 

aangenomen. 

Tol Leden der klasse. 

De heeren : 

J . VAN BEU VINNE , oud directeur van Financiën in Neerlands 

Indië, thans staatsraad in buitengewone dienst, vroeger ingenieur 

van den waterstaat in Oost-Indiëy en P' luitenant ingenieur, zoowel 

in Nederlaud als in Oost-Indië. 

F. W . II. V A N O B S T A L , aspirant-ingenieur van den waterstaat. 

G. VAN DAVELAAU CNOPIUS, 2'̂  luitenant ingenieur. 

S . VAN BEU PAAUW^ , architect der stad Leiden. 
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R». I L DK VAUNKS VAN I'HAKKL , kolonel «lirecteur DT-R 

genie te Ihiinvin. 

J . TROMP , hoold-ingenienr van den waterstaat te Uatama. 

,1, M. HAGKMAN , ingenieur der 5'- klasse van den waterstaat 

te Niiinie , residentie Madmen, en 

J . J . 11. llonsT oud ollieier der genie en a rch i tec t , thans 

gepensioneerd ambtenaar le Batavia. 

Tot leden der klasse of (jenssoeieerde Leden. 

De heeren : 

E . \ V . VAN DAM VAN ISSELT, oud lid van de Staten-Generaal, 

Dijkgraaf van den Tiel(Twaard. 

C . A . DOLL VAN I U I I E N , architect te Utrecht, 

A. J . II. VAN TüonN, arrondisseincnts ijker te Naanlen. 

C. IloEKw^vTEii , fabrikant in glas , lid van den raad der 

stad Delft, enz. 

1\ VissEii Az. , bouwkundige en aannemer van pidjliekc 

werken. 

W LANGEVELD KZ. , bouwkundige eu aannemer van pid)lifke 

werken. 

W . II. Sciiot/REN , directeur der suikerfabriek van den heer 

D. KooiJ te Amsterdam. 

D. A. SCNUETLEN , fabi'ikant te Leiden. 

Dr. ADIUAM , scheikundige te Utrecht. 

11. .1. LUTJENS, directeur der producten en civiele magazijnen 

te Batavia , belast met het beheer van den waterstaat. 

N . L»aron TIANSNEU , genaamd TENGNAGEL luitenant der zee. 

Tot hnilenijeirone Leden. 

De h e e r e n : M. E . C. P L E M P , s tudent te Delft, 

A . VAN EGMONP , tijdelijk opzigter bij den waterstaat. 

J . W . 11. GONUAP , aspirant bij den Hollandsche Spoorweg. 

H 

.1 11. L»Ki>rwKn STAUC.K , asjvirant hij <le wt'rken van het 

llaarlenimer meer. 
,lonkh. (). VAN SANÏHEUVEL , student te Delft. 

(F. VAN DIESEN , aspiraut-ingenieiu' surfiiunerair bij den 

waterstaat. 

W . IN>ST , student le I f e l f t . 

L . i'.onEN STI 'AI \T , civiel ingenieur. 

.1. VAN UEi; TOOUN , student te Delft. 

11. DK Nicn-VILLE , student te Delft. 

Tot honoraire Leden. 

.1. Hociit'ssEN , gouverneur-generaal van Neerlonds-Didie. 

P.EUNiiAiu» , Hertog van Saxe j j -Weimar , opperbevelh(d)ber 

van hel leg(M' in Oost-Indir. 
l i . TI. S E E L I G , j;eiR-raal-majuor , gouverneur der Koninklijke 

Mditaire akademie te Dreda. 

I e r vervanging der drie aftredende leden van den Uaad , 

•/ijudc de heei'en ST<NLM I'UYSLNG , VAN LIMDUUG STIUUM en 

GUEVE , wordt bij besloten briefjes g e s t e m d , en verkri jgt men 

d(Mi navolgenden u i t s lag . 

Vuor den heer STOUM DUVSLNG 5 1 stommen. 

VAN LIMBUUG STIUUM 5 0 

TIUKVE . . . . 

IIOSE . . . 

WAILNSLXGK 

PLEKSON 

LOLIATTO 

/.OGIIEU 

SAN DIGGELEN 

I 
1 

w) 



T'U DF lieereu GLAVIMANS , HAUTZ , .1 A P»KVI:IUNCK RW 

Vnoi.IK elk eene stem (1). 

Hij gevolj^ zijn de drie altredende leden van deu raad li«'r-

kozen. 

Geene voorsteilen njeer gedaan z i jnde, wordt dc Vergaderiu;; 

op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Aldus voorg(^lezen en goedgekeurd in de Vergadering van I I 

Septend>or IXi l t . 

. A /// 

l^resnient, 

S / ^ ' ^ f/r?' ^/^/fTZ. 

Soerf'L'n is. 

(1) Door ecMi onwiüekrurij* vor/uim van den Sccrotaris , is in df-
Notulen der Verivaderin{; \an 13 Junij KS48 niel vermeld jjewordt-n, 
dal bij de benoemïniT tot leden van den Kaad vier stemmen op den 
heer J . Knos te Leiden^ waren uilKebrajji. 

KEI». 

NOTULEN 

\ E R G A O E H I I ^ C ; 



VERGADEIUNG 
VAN HET 

I(0.\1̂ :KLI.)I{ I^STlTl liT VAX i.\GE:\!Ei:ilS, 
GEFLORDEN IN UET LOKAAL DEU KONINKLIJKE AKADEMIE TE DELFT, 

OP DINGSDAQ, DEN 1 1 " SEPTEMUEH 1 8 4 9 . 

'IVgouwoordig F . CONP.AD, Voorzitlor; 

(1. SLMONS, STOUM HUVSING, L'OP.STNEU VAN DAMUENUV, GHEVE 

en VAN DEU KI'N ICMIOU van don Uaad ; 

Do leden dor D' en klasse, SINGELS, DE FIUOOT, MULLEU , 

LIECVENKAML', IVEMPEUS, DLEEKUODE, KEUKAND, DAVLV, W E N C -

KEUACII , 11. F . Tl. N . C A M P , \\ SCHMITZ, P.AARA DE LA FAILLE, 

JHR. J M E U K E S VAN CENDT, P I E P E U S , A . C . UEUTUEU, MAXWILS, 

HOTZ, OL'TSIIOOUN, IIAUTZ, FNTUOVEN L Z . , VAN DEU Ü E K G J Z . , 

H O S E , L O I U T T O , MUNNICU e n DP.OINET. 

Dc builcngewonc leden VAN STKALEN, VAN DE P O L L , HOYEIV, 

SCHADE VAN WJCSTUUM c n VAN DEU LELY. 

Dc rsotuleu der Vergadering van 1:2 Junij 1819 woi'den go-

lezen eu goedgekeurd. 

0 | ) verzoek van deu Voorziltcr worden door dc leden STOUM 

HUYSING en HAUTZ de nieuw henoemdc leden geïntroduceenl. 

Het zijn dc leden P. SCIIOLTEN, D . A SCHRETLEN, en W . I F 
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SCHÖLTEN, benevejis de builengcwoDe ledeii COHEN S T U A R T , VAN 

D I E S E N , J , VAN DER TOORN OD VLEMV. 
Zij worden op de gebruikelijke wijze door den Voorziiter aan-

gesproken, en nemen plaats in de Vergaderim^. 

Dij het Inslittud zijn de navolgende boekgeschenken ontvangen. 

Van de Aken-Maaslnchlsche Spoonirfj-Muahchappij: 
Droces-verbaal van tic Algenieeno Vergadei'ing , gehouden \o 

Macislrkht, den öO Juni j 1 8 i ü . 

van N . N . : 

P>eurtheilende Uebersicht derjenigen durch den Drück verviel-

fältigten Karten , Situalions- und Kestungspläne von Iiuropa , 
Mclche für Deutsche Militairs von praktischen Interessen sind. 

Erster Thei l ; Cenlnd-Enrnpa. IXil). 

3®. Van de Cebroeders J . VK II. VAN LANUENHUYSEN : 

Engelands Wereldhandel. Verslag der Conunissie van onderzoek 

uit het Engelsclie Parlement , om(rent de werking der scheep-

vaartwetten op handel , schee[>vaart en fabriekwezen. Uit hot 

Engelsch vertaald, onder toezigt van den heer L . VAN V L I E T , 

deel. 's Ilafje, 18 W. 

•1°. Van het AmstcrdamHchc Ikparlcment der Nederlamhclic 

maatschappij ter hevorderinrj van nijverheid: 

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, lo ' ' d ee l , 2® en 

ZY stuk, I S i l ) . 

5«. Van de Maatschappij tot hevordcriny der Uonwkvnst: 
Douwkundige bijdragen, uitgegeven door de maatschappij lot 

bevordering der bouwkunst . Jaargang, stuk. 1840. 

Van TEVLERS tweede genootschap: 

Verhandelingen, uitgegeven door TEVLERS tweede genootschap, 

25« stuk. 1840 . 

7®. V a n h e t l id F . W . CONRAD : 

a. bijlage tot de oeconomische Courant, bevattende aanteeke-

ningen omtrent de inundation, Anno 1700; met eene kaart. 

b. Sections of various descriptions of Iron , made by Losii 

W I L S O N and I»ELL. W A L K E R Iron-Works, New-Castle-npon'Tyne. 

8^. Van bet lid L. J . A. VAN DER KUN : 

a. Bespiegeling over Neèrlandsch V\^iternood in 1775. Door 

J . I I . I IERING. 2 deelen, 1770. 

b, S, VAN IIOEK. Natuur- en geschiedkundige beschrijving van 

den verschrikkelijken watervloed tusschen den 14" en 15*' van 

Louwmaand des jaars 1808. 5 deelen. Haarlem 1808. 

c, B/cschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louw-

maand van 1820 , met [)laten en kaart. Amsterdam 1820. 

d. J . VAN L E E U W E N . (Jeschiedkundig tafereel van den water-

vloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in Sprokkel-

maand 1825. Leeuwarden 1820. 

V a n h e t l id M . C . B»EIJERINCK : 

Verhandeling over de theorien omtrent de beweging des waters 

in kanalen, enz. door IM. (1. BELIERLNCK. 

V a n h e t l id J . B . D E L P R A T : 

(Ker de drukkingen of botsingen , die do airuiten ondergaan 

bij het ontbranden der ladingen in de daarop gO[)laatsle vuur -

monden, door J . B, D E L P R A T , Luitenant Kolonel. Breda. 1840 . 

LD'. Van den heei- STI :VENS te Maastricht: 

a. Description de la prison cellullaire de Ikntonville , Londres, 

b, Devis pour la construction d 'une prison cellullaire a Liege. 

construitc en 1848. 

12®. Van hel lid Jonkhr . ' M E R K E S VAN GENDT, namens J h r . 

A . E V E R T S : 

Beschrijving en gebruik van COOKS en W H E A T S T O N E ' S elcctro-

nïagnelischentweenaalden-leJegraaph; gewijzigd door Jh r . A. E V E R T S , 

2''" Luiti»nant bij hot legement Grenadiers cn Jagers. 1X10. 
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()ok zijn bij hei Instituui brieveii ontvangen : 

l9. Van het lid A. VAN DEU VELDK Cz. le ZimA;:;^^?, inzendende 

een ontwerp van een ijzeren kustlichlloren met teekeningen. 

2®. Van het lid P . WELLENmcuGii io Leeuwarden, waarbij aan 

hol Instituut wordt aangeboden : Bestek , begroot ing , nota en 

uitvoerige teekeningen wegens het in 1 8 i 7 gebouwde huis van 

arres t te Winschoten, 

5 " . De weerkundige waarnemingen van het lid VAN DER STEUÜ 

over dc maanden Jun i j en Jul i j . 

Brief van den Minister van Oorlog , zendende koj^ij van 

een in Dehjie opgemaakt voorschrift betrekkelijk het gebruik 

van n ieuwe, niet steenkolen gestookt wordende, broodbakovens. 

Dit voorschrift wordt door een der leden voorgelezen, en is bij 

deze Notulen gevoegd als Bij lage N". 1. 

Hierna wordt door den President gelezen het in de vorige 

Vergadering ter tafel gebragto «Kort vers lag , waardoor men de 

hoofdoorzaak vermeent te kunnen aantoonen der knippen en kuilen 

in de bestrating binnen de stad Amsterdam,n door J . VAN M A E U I K , 

{Zie Bijlage N". 11.) 

Het lid UosE acht het behandelde onderwerp van het grootste 

belang voor de Stedelijke Uegeringen. 

Spreker heeft door ondervinding de overtuiging verkregen , 

dat de Steinselbergcr keijen te liotterdam in vier jaren t i jds 

1 0 duim zijn afgesleten. Dc keijen van de Niedermennich zijn 

aan nog s terkere afslijting onderhevig. Beide soorten worden 

veel in dc steden gebru ik t , omdat zij niet glad zijn. De Basalt-

steenen zijn veel duurzamer , doch om hunne gladheid niet te 

gebruiken. Tot heden heeft men nog geene straatsteen gevonden, 
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die tegelijkerlijii stroef en iiard is. De keijen van (jiienast in 

Delgie zijn nog de beste. ^ 

Het lid BAART DE LA FAILLE voegt h i e rb i j , dat in den omtrek 

van Xtttnen eeno granietsoort gevonden w o r d t , die zeer goede 

straatstcenen ojilevert. 

Vervolgens wordt gelezen eent» in de vorige Vergadering toe-

gezegde mededeeling van den heer K. WENCKER.VCII , omtrent 

de gedane I)ntl)oring O|Ï de eigendonnnen van den heer Koov te 

Amsterdam, waaabij de heer WENCKERACH nog eenige belangrijke 

aanteekeningen voegt (1). 

D(i President F . V\\ CONRAD z e g t , bij de locomotieven op 

den llollandschen spoorw(;g het water , uit voormelden put 

voortkouiende , (e hebbeen doen bt»[>roeven , welke [n'oeven tot 

heden aan zijne verwachting niet gt;heel hebben beantwoord. 

Bijzondere omstandigheden waren hiervan vermoedelijk oorzaak; 

hi j vleit zich later gunst iger te zuilen slagen. Spreker is iu het 

bezit van een rai)i)ort omtrent een kwantitatief onderzoek van 

dit w a t e r , hetwelk hij hoopt aan het Instituut te zullen mogen 

mededeelen. . 
Het lid Jonkh . M E R K E S VAN GENDT vestigt dc aandacht der 

Vergadering op het stuk van den jaargang van he t 

T i jdschr i f t , uitgegeven te Arnhem , van wegc het Genootsciiaj) 

tot Nat en Vergenoegen , alwaar o[) pag. 5 8 4 eenige aan tee-

keningen voorkomen omtrent artesische bronnen le Venetië. 

Van 1825 tot 1 8 5 0 liet dc Oostcnrijksche reger ing veie proeven 

tot het boren van artesische putten nemen, welke evenwel alle 

^ ? 

( 1 ) In vcTlKiud iv.ct PO.U in dc Vcriiaaerininje' laai 'voorstel zal dez.» 

„.c.U-.leeliDS Inler WOKUMI. C^'"«'-^ 



<]oür het viotzanii , dal inen in de diepte aan t ro f , mislukten. 

Alle hoop op een gelukkiger gevolg schéén verdwenen , toen 

dc heer DE GÜLSSÉE van Parijs in Augustus 1 8 1 0 op het plein 

Santa Maria formosa eene nieuwe poging in het werk stelde. 

Ka zes maanden arbeid vond men op 01 cl diepte een opborrelend 

water . In April 1817 gelukte eene proefneming o|) het plein 

67. Paolo: de op 0 0 el diepte gevondene bron geeft 2 5 0 Ked. 

kan waler , en springt tot eene hoogte van l cl boven den 

grond. Tegenwoordig zijn er reeds O artesische putten afge-

werkt , en zijn er nog drie onderhanden. 

Het lid WENCEEUACII vermeent hierbij te kunnen voegen , 

dat dc [irochiemingen tc Veuclië later geheel zijn m i s l u k t , en 

de bronnen geen dr inkbaar water meer geven. 

Het lid SIMONS merkt op , dat de hoedanigheid van het water 

in den put o[» dc eigendonunen vau den heer KOOY ccnc v e r -

ander ing schi jnt tc hebben ondergaan, l iet ware wcnscheli jk , 

dat dit nader chemisch werd onderzocht. 

Het lid WENCKEBACH z e g t , dat te Lcißen, Delft, St. 

MkhielS 'Gestel , enz. , ook putboringen zijn bc[)roefd , en acht 

het belangrijk , dat ook deswege opgaven aan het Instituut 

worden vers t rekt . 

Het lid ScuuETLEN biedt zich welwillend aan om zoodanige 

irdichtingen betrekkelijk de boring te Legden aan het Instituut 

tc doen geworden. 

Het lid Jonkh . MERKES VAN GENDT doet dc opmerking , dat 

de goede of slechte hoedanigheid van [jutwatcr veelal a fhang t 

van de wijze waaro[) dc putten cn boringen zijn ten-uitvoer-

gelegd , cn licht dit nader toe. 

Onder anderen merkt hij op, dat onder de eerste vei eischten 

lol vermijding van het zijdelings doordringen van bedorven bo-

venwat( r het behoorlijk in Iras metselen der ringen of zijwan-

^ I 
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den en het diep zinken daarvan moeten geteld worden. 

I\Iet boven elkander ges te lde , en daarom spoedig ondigt wor-

dende t o n n e n , kan men het doel niet bereiken. In onze steden 

worden veelvuldig putten o[) eene bckroni[)cnc of gebrekkige 

wijze gen)aakt ; ook uit het oogpunt der gezondheid verdient 

zulks aller aandacht ( l ) . 

(1) Na ile VeiTjaderini; heeft hel lid Jonkh. MEUKES VAN GENÜT 
no{; verzocht hiei hij Ie voe|;en , als voorbeeld van hel leen de ouden 
reeds konden doen en van wal nojy de/er da^jen {jeschiedl, dal de fje-
melselde pul binnen de slei kte K'ónhjslein in Saksen eene diepte van 
meer dan 40?) el heefi; die op Sonncstein rnini 250 el ; die op den 
{jrijzen bun^l vnn yianden 112 el; die op ilen Kltcnbcnj GO e l ; de 
pul in hel Oudemannenhuis Ie Amsterdam 06 el (A" 1005); delhans 
overdekte pul op het Valkhof (e Nijmegen 30 el. Ook had IMULOT 
reeds Ie Surcsne, Chartrcs en Laon door artesische borin{;en vrueh-
leloos diepten van 170, 250 en 330e l onderzocht, toen het hem bij 
volh.'irdinfT in de vbikle van Grenette (jeluUte op 548 el die eeuwige 
en zieh nog steeds vcrbetereJide ader te openen. 

T e Cessimjcn , in het Grool-Herlogtlom Luxemburg , is door den 
heer van OIJENUAUSKN een put op 5 /5 el diepte geboord , en zelfs 
een in Westphaten op thi dieple van G44 cl , welke S4739 gulden 
zoude gekost hebben. 

liet eiland Scheppey, bij den zamenloop der Teems en Medway, 
bestaat uil eenen lagen vrij weeken bodem, gelieel door zilt waler 
omgeven, wordende op hetzelve geene enkele bron zoel water aan-
getroffen. Kenige jaren geleden w as men nog verpligl om drinkbaar 
water voor de bewoners en de bezetting van Sheerness, alsmede 
voor dc , aan de Norc gestationeerde vloot, Ie gaan halen. IMen 
had dikwerf vruehtelooze pogingen aangewend » om in dezen 
bodem eenige wel van drinkbaar waler Ie vinden lot dal men 
eindelijk eenen put , ter dieple van liO e l , boorde, en reeds 
liier was hel vraagstuk opgelost. INlet onsluimigheid ontsprong eene 
overvloedige hoeveelheid w a l e r , vulleinle den put lol op ongeveer 
2 el beneden tiet vlak des beganen gronds, d'Hende daarna wederom 
tot op ongeveer 40 el beneden dil i)eil en zieb niet aanmerkelijk van 
dien stand vet wijderende. >lel is opmerkelijk, op/igtens de natuur en 
lifTfjing van dil eiland, dal bet op die dieple onlsprongtMi waler 
volkomen zuiver en drinkbaar is, terwijl een scheikundig onderzoek 
geen enkel atoom zeezout deed ontdekken, en ook thans dil w a l e r , 
zoo als CHARLES Dupiiv in zijne Mémoires sar la marine g e l u i g l , 
in overvloed voor de stad, bel arsenaal en de vloot gebruikt wordt. 

(Nool van .l!i. M. v. O.) 



IJel ii(J WKINCKICHACII kan tc dien aanzien vermelden , dat 

al de putboi'ingen te Amsterdam, met uitzondering van die 

ifi het Oudemannenhu i s , door middel van ijzeren buizen zijn 

ten uitvoer gelegd. 

Het lid SIMONS oppert het denkbeeld om eenige leden in 

eonunissie le stellen, die ten aanzien van de verschillende putbo-

ringen in ons laml een algemeen verslag zouden ui tbrengen. 

Hierdoor zou men voorkomen , dat de belangrijke bijdragen , 

die omtrent dit onderwerp door leden van het Instituut zijn 

verzameld, in verschillende notiden worden versnipperd. 

De President geeft te kennen , dat hij dit voorstel aan dc 

beslissing van den Uaad zal onderwerpen. 

Het lid UüSE z e g t , dat nicn ook te Hotterdam putboringen 

heeft be|)roefd , doch zonder gunstigen uitslag. Toen de tweede 

buis eene diepte had bereikt van ongeveer 4 0 el waren de 

daarvoor toegestane fondsen verteerd. Men heeft bij deze boring 
cl 

de Zeyster methode gevolgd , en op eene die[>te van 3 5 , 1 0 nog 
cl 

eene laag vaste veen gevonden , ter dikte van 0 , 2 0 . 

Het lid Jonkh' ' . M E R K E S VAN GENDT vleit z ich , later aan het Insti-

tuut eenige aanteekeningen te zullen kunnen mededeelen,omtrent de 

putboring van ruim 5 5 el diepte, in de Sterreschans te Nijmegen. 

Na eene korte schorsing der Vergadering worden dc werk-

zaamheden hervat. 

Het lid Jonkh' ' . MEUKES VAN GENDT leest eenige aanteekeningen 

omtrent het stoomgemaal bij de drooghonding van de polders, enz. ( l ) 

(Zie Pdjiagen , Hl.) 

( l ) Men zie over hetzelfde onderwerp de mcdedocling van D'. S. 
BLEEKROUF op paf;. 240 van liet XUl*" dvel , ^̂^ stuk van het Tijd-
schrift tol hcvordorinf; van Nijverheid. (lied.) 

Vervolgeus wordi gelezen eene mededeeling van den lieer 

HENKV JANSSEN te Amsterdam , over eene machinale brandstof-

fabricatie (1). 

Het lid HAUTZ v e r h a a l t , dat hij in zijne jeugd tijdens het 

Fransche keizerrijk soortgelijke geperste brandstof als die van 

den heer JANSSEN heeft vervaardigd. Zijn vader had daarvan 

eene fabriek oi)gerigt , en genoot een ruim d e b i e t , zoo lang 

er geen aanvoer van buitenlandsche steenkolen plaats had , 

waardoor de inlandsche brandstoffen hoog in pri js waren . Bij 

cenen aanvoer van builen ŝ lands daalden de prijzen aanmerke-

lijk , en het debiet hield geheel op , omdat er geene belasting 
meer op den invoer bestond, 

Hel lid FOUSTNEU VAN DAMBENOY gelooft niet, dat er veel voor-

deel in spaarzaandieid met deze brandstof is te behalen. In Limburg 

wordt een veelvuldig gebruik van soortgelijke brandstof gemaakt; 

hetgeen spreker daar zoo dikwerf z a g , geeft hem de o v e r -

tuiging , dat de Nederlandsche vrouwen nimmer deze onzin-

delijke brandstof zullen aannemen , iets wat hi j ook geenszins 

raadzaam acht. 

Het lid DUOXNET ondersteunt het gevoelen van den vorigen 

spreker . Dc klei of leem. die tot zamenbinding van het s t een-

kolengruis wordt gebezigd , moet noodwendig veel stof en vuilig-

heid veroorzaken , waardoor deze brandstof n immer in dit land 

in gebruik zal komen. 

Spreker acht hel eene ongerijmde zaak , deze brandstof te 

willen aanprijzen : hoe toch zal men beletten dat de stof 0[) de 

vuurroosters vallc en het vuur uUdoovc? 

Het lid SiMONS leest hierna het eerste gedeelte van het ve r -

(1) Deze mcctedeeliai; is gesteld in handen eener commissie. 
(Kali.) 
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slag betrekkelijk de jongste tentoonstelling van nijverheid, gebon-

den te Delft (1), door de daartoe benoemde Commissie uitgebragt. 

De President bedankt de Commissie en den heer SI.MONS voor 

de lot dus verre met /oo veel zorg volbragle taak , en zegt dat 

het tweede gedeelte van het verslag met veel belangstelling 

wordt te gemoet gezien 

De President geeft hierna aan de Vergadering kennis dat liet 

toegezegde verslag omtrent hel voorgevallene op de rivieren 

gedurende den winter van ISLS op 18 W nog niet geheel is 

in gereedheid gebragt vu in de volgende vergadei'ing zal 

worden ter tafel g(4)ragl (2). 

Hen niodi^l vu eene teekening betrekkelijk een nieuw stelsel voor 

het st(^mpelen van sinisdeurej) , en tevens om hel zoogenaamde 

kloppen tier sluisdeuren Ie beletten, door den heer C. A. UK (]I«:US, 

(»I)ziener van liet lloogheemraadsehai) van /Ihijnland te halfweg 

Uaarlvni en Amsterdam, aldaar in loejiassing gebragt , wordt 

aan het l/islitimt aangeboden, en door do leden met belangstel-

ling bezigtigd. {VAV plaat 2.) 

lie President geeft kennis, dat bij het Instituut zijn ontvangen 

de progrannna's voor het jaar IS 1 0 , van de llollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen te Haarlem, en van de Xedcriand-

sehe Maalsrhappij ter bevordering van Xijverlieid. 

(l) Dit vqvsUq xai fater worden i;eilruk(. 
(Red,) 

(U/ Dil veisla^; ii; {;t;drukt in hel slok der Vf'{|iandeliri(;en van 
h '̂l InMilunl, p:};;. VJ 

Even als in hel vorige jaar zullen eNtraclen dezer programma .«J 

bij de notulen van deze Instituuts-vergadering worden gedrukt . 

^Zie P^ijlagen .V'. IV en V.) 

Door der. President wordt tie aandacht der Vergadering ge-

vestigd op een toestel voor het ijken van glaswerk, uitgevonden 

door den heer l'»ni;YL\ te y p c n n , waaromtrent 0[> last van den 

Koning eene beoordeeling van het Instituut worilt gevraagd. 

Het lid Si:n.>nTZ jum-kt op , ilal eene sooi'tgelijke wijze van 

glasijking in Limburg is in gebruik gewees t , doch aldaar niet 

bijzonder heeft voldaan. Pithoofde van het s[iringen der glazen, 

heeft men liever oorglazen genomen , een looden ring om hel 

oor of handvat.^(»l geb rag t , en daaro[» het merk van den ijker 

gesteld , zoo als zulks in Ijehjiv nog in gebruik is. 

Hierna wordt gelezen de vroeger vermelde beschrijving van 

het oidwcrp , voorstellende een ijzeren kusHichttoren , door het 

lid V A \ nioit VELOI: . Eene met zorg uitgevoerde teekening wordt 

aan de leden ter Ixv/igliging aangeboden. 

Het lid rihr. i^LKIÏKES VAN GICNDT deelt aan de Vergadering 

mede , dal de iirzender, in een van hem ontvangen particulier 

schrijven , de opmerking heeft gemaakt, dat op het eiland Schou-

wen , anderhalf jaar geleden , een vrij kostbaar houten licht-

opstand , ceiiige dagen ria de voltooijing, is afgebrand, Dil 

licht was in dc nabijheid van Urouwershaven geplaatst. De 

lieer VAN DEU V E L D E heeft wijders vermeid, dat dc gemetselde 

lichttoren te Uenessc f »iOOOO heeft gekos t , zoodat een ijzeren 

toren minder kostbaar zoude zijn. llij acht zijne begrooting V()or 

laatstgenoemde hoog gesteld. 

Het lid HOSE deelt vervolgens ongeveer het onderstaande aan 
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dc Wi'gaderiiig mede: Veelmalen zijn de bouwkundigen in de 

verpligting van des nachts te moeten doen werkeiu Vooral is 

zulks het geval in steden voor de réparation van bruggen in 

diMik bezochte straten ; zoo ook hij lagen waterstand in de ri-

vieren en aan zee ; bij het gebi'uik van dompelduikers, waartoe 

bij eb moet gewerkt worden. 

Bij brand gedurende den nacht heelt men vooral veel licht 

noodig. Bij den jongsten rain;) in liotterdam waren 17 spuiten 

in werking gebragt, waarbij o l flambouwen aanhoudend moesten 

branden. Dit veroorzaakte eene uitgave van f IG per u u r ; en 

tiaar men gedurende G weken aanhoudend des nachts bij de 

afgebrande gebouwen met twee spuiten is werkzaam gewees t , 

tieeft zulks eene belangrijke uitgave voor de stad veroorzaakt , 

die dan ook voor vermiste en verbrande bluschmiddelen , be-

looningen , premien enz., ongeveer /' 8ÜU0 aan buitengewone 

onkosten bij gemelden ramp heeft moeten betalen. 

Dc kostbaarheid van het lichten met flambouwen of pekkransen 

heeft spreker tot de gedachte gebrag t , om pekkransen van 

krullen te doen vervaardigen. Hij loofde eene i)remic uit voor 

dengenen , die daarin het beste zoude slagen , en bekwam dc 

kransen van zamengeperstc krullen , met teertouw ouiwoeld en 

in teer gekookt , waarvan hij een nmnster aan de Vergadering 

vei'toont en d(i beschrijving laat volgen. 

(Zie Bijlage VI.) 

Het !id J h r . MKUICES VAN GENDT heeft deze mededeeling n)et 

veel belangstelling aangehoord, en houdt zich overtuigd, dal zij 

in alle vestingen en arsenalen niede dc aandacht zal oi)W(;klu'n. 

Dc President m e e n t , dat deze nieuwe pekkrans vooral ook 

een veelvuldig gebruik zal vinden bij spoorwegen , waar zeer 

veel bij nacht gewiM^kt moet worden , bij dijklogers enz. 
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Het lid DE GUOOT vertoont hierna aan de Vergadering: 

l®. Vier verschillende veiligheidslampen, bij de steenkolenmijnen 

van Newcastle-'Ujjon'-Tijne in gebruik. Onder herinnering aan 

eeïiige historische f'^iten betrekkelijk de uitvinding dezer lamp-

soorten , i^wft hij eene verklaring van de zanienstelling en van 

het gebruik der ter tafel gebragte. Later zal hij dc teekeningen 

en de beschrijving dier lampen aan het InstitmJt aanbieden, 

Monsters van vcilighcid.s-lonten (safcty-fusces) in den mijn-

i)ouw en bij waterwerken in gebruik tot het duf?n springen 

van mijnen. Spreker deelt mede , dat deze loïiten beschreven 

zijn onder autleren tloor G N . GOMHES in zijn a ï ra i t é do l'cx-

ploitation des mines ,» waarbij hij alleen tc voegen heeft dat 

d(j prijs legenwoordig slechts oen vierde bedraagt vaij dien door 

CoMUES opgegeven. 

De producten der verschillende bewerkingen van de 

kopcr-ej'ts in de kopersmelterijen van Sivansea. 

Slakken waarin Tiianiiuii-knslallen aanwezig zijn , voort-

komende van dc inwendige wanden van hoogovens , en 

ri'̂ . Kenigc monsters draadkabel en koord. 

Het lid DE GROOT licht zijne voordragt nader t0(i door de 

mededeeling, die ais Bijlage Vil bij deze notulen is gevoegd. 

De President geeft aan de Vergadering kennis , dat dc Uaad 

eenige vragen aan het hïstitnut zal voorstellen, die als Bijlage 

.N®. Vlil achter <ieze notulen zijn gedrukt . 

Het lid DE GR<)OT verhaalt , viat inj zich in Eni)elami in be-

trekking heeft ge.stelt] met den DirecAor Ceneral of the (jeolo' 

rjical survcjis of the nnited kuKjdom. Hij heeft voor het Ko-

ninklijk InstihiiJt van Ingenieurs verzocht de Memoirs of the 

(jeoh^(f(e(d ^itrvcijs of Grcat Britain and of the Mtfmnn of econo-



uuc {leulüfjfi hi Lundon. Dc Directie heeft hein welwillend di 

toezending daarvan beloofd. Het Instituut zal deze beleefdheid 

wei willen beantwoorden door «bi toezending zijner werken. 

De President zegt . <lal de i^aad van deze mededeeling zal 

aanteekeniuii- houden. 

Het lid P . SciioLTKN iei'>l eene nota ovei- te liotterdum 

gedane proeven nM't ingeheide palen. 

(Zie Hijlage N^ IX.) 

Het lid Jh r . IMEHIVES VAN (JENUT zegt, zoo even te hebben 

vernomen, dal de sloombenjaling, waaromtrent hij eene mede-

deeling in deze Vergadering heeft voorgedragen , ook is be-

handeld in een der laatste nomrners van het Tijdschrift voor 

Nijverheid. 

flij merkt op , dat zijn opsl(;l reeds voor het verschijnen van 

dat nommer aan den Haad vai] bestuur is ingediend en eenige 

daadzaken bevat die in het Tijdschrift voor Nijverheid niet voor-

komen. 

Hierna wordt de Vergadering , onder dankbetuiging vooi' de 

belangvolle medewerking der leden , dooi' den \'oo»'zitter 

^^loten. 

.Aldus voorgelezen co ;;()edgekenrd in de Wrgadej ' ing van 1.") 

Novend)er ISII) . 

• // ^ // r<fr/, 

»y. 1^(17? e/f r ^/i/fécyf , 

BIJLAGEN, 
l i K i l U O r . K N U l i in.l DK N O T U L E N LW.W 

V E L I G A B E R I N C , 

v a t i 1 1 A i e p t e m b c r 1 H 4 » . 
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i ' . I . I L A G K . N ^ i . 

DOI 'SR.IIMN UKTUKKKELI.IK UI. OPKUNINC VAN RAKOVENS, 

RNI.I NNN I>M JMH)U MIDIH-I. VAN MEKNKOI.EN 

VKKWAHMI» TK WOHDKN ( I ). 

Het lU'iKtrlcnKMil viiii Hen-log, dr hijzomlciv voordeeien on de 

beamende, tlie voor don Staal zonden te verkrijgen 

zijn, diKU', hij het l>akken van hiH)od voor hel njilitair onder-

hond , de ver\varn)ing <Ioor mi<ldel van hout te vervangen door 

verwarming met steenkolen, ^al' d(Mi last, om lol dat einde dc 

bakkerijen, van cenig(» plaatsen , naar bet voorstel van den beer 

INiu jee liomcnr in te riglen. 

Mc ondervinding deed weldra de aan dit stelsel verbonden 

nadeden kiMinen, nadeelen , die voortiameiijk voortsproten nit de 

ongelijke warnite van de verschillende deelen der ovens, zoodra 

dc oppervlakte der vnnrhnarden eenigzins aanmerkelijk Averd. 

Men trachtte in dat gebrek te vofn'zicn, ow de heer VAN 

l'̂ KVER, Luitenant der ilenie te (Irnl, werd belast , bakovens 

te doen bonwen, ingerigt naar (\r aanwijzing der memorie 

van <len Franschen KaïTilein der Geniti GUANIEH. 

De heer VAN T^KVKU, volvoerde <lezeu last op eene uitmun-

tende wijze, OU daar de ovens, die hij deed bouwen, zeer goede 

uitkonjsten hebben opgeleverd, zoo vermeent het Departement 

van (Oorlog, dat het mittig kan zijn, er de ijjrigling vau bekend 

tc maken. 

( l ) 7Ac ook llandlciiling lol «Ie Rnrgerlijke cn Militaire Bouw-
"KIMSL ih^y^v . Ih . C . M . STO[\M VAN f . u VVKSANDI:: , b l . 5 0 4 . 

Iteff. 



l. Inriijtinij drr Oce/tf,. 

Üe bakovens ingerigt voor de verwarming m d steenkolen , 

beslaan uit drie onderscheidene declen , (zie plaat 1) a l s : 

De eigenlijk gezegde oven ; 

De vuurhaard , en 

De logtkoker (hoera.) 

Van deze declen moeten de dispositie en de betrekkelijke 

afmeiiiigen met zeer veel onr/igtigheid bepaald worden , iiulien 

nien goed brood voordeelig wil bakken. 

De oven heefl eene peervormige gedaante, en kan 21(1 broe-

den of 180 ralions bevatten. 

Do haard is bij den mond van den oven gei^laatst. De tngt-

koker, die op den boden van den oven aanvangt , is geopend 

in hel gedeelte van hel regtstand , dat juist aan tic tegenover-

gestelde zijde van den haard l igt , zoodat de gemeenschappelijke 

as van den haard en van den logtkoker den oven in Iwee 

deelen van gelijke o|)pervlakte verdeelt. 

lie stookplaats bestaat uit eenen haard en eenen asehbak. De 

h a a r d , die gelijk met den vloer des ovens ligt, is binnenwerks 
cl el ^ 

0,7>('> breed en U / r l hoog; hij is gesloten door een klein sei^-
cl ^ 

ments-gewelf van 0 , 0 5 |)ijl. Dc asehbak heefl dezelfde breedte 

als dc haard , en de hoogte is bepaald dooi- den afstand van <len 

rooster tot den bodem van de bakkerij ; hij is van voren open. Het 

metselwerk van den asehbak bestaal uil gewonen metselsteen , 

maar de wanden van den haard, even als het gewelf , zijn bekleed 

u\ct ecuc laag vuurvaste steen , van eene halve steen dikte. cJ 
De rooster van den haard is O ,T i lang , hij beslaat uit ge-

goten ijzeren staven , die onderling niet verbonden zijn , maar 

alleen rusten op twee dwarsstaven van gegoten ijzer , in hel 

metselwerk der wanden bevestigd. 

De roostei'ijzers hebben over de gcheele lengte van den haard 
el 

0 , 0 1 5 tusschenruimte , doch de einden zijn zooveel d i k k e r , 

dat deze o|) de dwarsstaven tegen elkander komen. 

De roosterijzers hebben daarbij op de zijden kleine verdik-

kingen , waardoor alle buiging in die rigting belet wordt. Hier-

door is hel gemakkelijk om de roosterijzers, die door de werking 

van hel vuur onbruikbaar worden , door andere te vervangen. 

De mond van den haard heeft eene gegoten ijzeren bckleeding, 

en wordt iloor eene ijzeren deur gesloten. 

De bekleeding is tegen den mond van den haard bevestigd 

door vier schroefbouten, die in den muur zijn vastgemetseld; 

aan de binnenzijden heeft zij randen , die een gedeelte der 

wangen en van het gewelf bedekken. De deur is zoodanig inge-

r i g t , dat zij eenen vuurvasten steen kan dragon , die het gegoten 

ijzer voor eene te felle hitte bewaart. Zij sluit met eene klink. 

Zoo als gezeg<l is, heefl men de oi)ening van den logtkoker 

gelijk met den bodem van den oven aangelegd. Zij heeft eene 
cl 

viej-kante doorsnede van 0,^25 zijde. 

De vuurgang gaal eerst regto[), langs het buitenbeloop van 

het gewel f , om van daar langs den koristen weg naar den 

schoorsteen te wonlen geleid. Hij is voor een gedeelte gemet-

seld van vuurva.slen steen, aanvangende, bij de opening i n d e n 

oven , w(ïlk geileell(t hel meest aan de werking van het vuur 

is blootgesteld en hel moeijeiijksl te herstellen is ; het overige 

gedeelte van den vuurgang bestaal uil gewonen steen. De logt-

koker heeft eene schuif of demper , 1er hoogte van het buiten-

beloop van hel gewell van den oven. Deze demper kan , door 

middiïl van eene lange ijzeren stang met eenen knop, die in de 

bakkerij u i tkomt , naar welgevallen geopend en gesloten worden. 

Doven het gewelf van den oven kan men oenen ketel van 

voldoende groolte plaatsen om het water te bevatten , dal voor 

1' 

{ r 
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(Je bereiding van bel deeg bij elk baksel nooilig is. In dezen 

ketel wordt fiet water ve rwarmd, zonder dat daarvoor een bij-

zonder vuur vereiscbt wordt . Het verwarmde water kan door 

eene al'tappingskraan aigelaten worden. 

^ "1. Kegel die bij hel gebruik moet worden in acht genomen. 

Om den oven te verwarmen worden de zijden van den haard 
el 

bij den oven met eene aschlaag van ongeveer 0 , 01 dikte en 
cl 

0 , 0 0 breedte bedek t , ten einde dit gedeelte tegen eene te groole 

warmte te imhoeden. 

i\Ien sluit de deur van den oven , en opent den demper van 

den togtkoker geheel , waarna men den haard v u l t , door 

op den rooster het kleine hout te leggen, dat tol het aansteken 

van het steenkoleiigruis en daarna van de stukken moet die-

nen. Wanneer de brandstof vuur gevat heeft , kan men zich 

onverschillig van slecnkolengruis of van stukken bedienen, om 

<len oven tot den vereischten warmtegraad te brengen. 

Is do verbranding begonnen, dan ontstaat er tusschen den 

haard en den togtkoker eene trekking die snel toeneemt; de 

warmte dringt in het binnenste van den oven door, en ve r -

spreidt zich langzamerhand en gelijkmatig over al dc deelen van 

het gewelf. 

!\Ien behoeft nu sleciits het vuur te onderhouden en de steen-

kolcnkorst die op den rooster ontslaat met eene tang op te 

l iglen, om dc aldaar verzamelde asch weg te kunnen nemen. 

Men moet echter vermijden om het vuur buiten noodzaak to 

roeren : het te veelvuldig gebruik van pook en tang kan sleclils 

verlies van brandstof veroorzaken. 

Wanneer men , bij het nazien van het inwendige vaji den 

oven door eene kleine op(»ning in de deu r , oordeelt dat de oven 
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genoeg verwarmd i s , haalt men dc asch naar voren , dwijlt 

de oven sclioon , sluit de schuif van den togtkoker en gaat over 

tot het sciiieten vau het brood in den oven; de eerste brooden 

legt men op de plaatsen die het meest van den haard verwijderd 

zijn. Voor dat men dc laatste brooden iidirengt , wanneer er 

bij den haai\l nog slechts eene kleine ruimte overbl i j f t , sluit 

men de binnenopcning van den haard door eene gegoten ijzeren 

sclui if , die men door middel van een gegoteu ijzeren T , gri j-

pende in een oog , dat in de schuif is aangebrag t , op den 

haaril laat glijden. 

Deze schuif is zoo inger ig t , dat zij eenen vuurvasten steen kan 

dragen , die het gegolen ijzer tegen eene to felle billc behoedt. 

Om dc deelen van het gewelf die door de afstralende warmte 

sterk verhit zijn , te beletten dc laatste brooden te verbranden, 

plaatst men nog 0[) den oven rondom de opening van den haard 

een cilindriek vuurscherm , dat gevormd is uit twee geslagen 
el 

ijzin-en platen van ongeveer 0 , 2 0 hoogte. De ruimte tussclien 
cl 

deze twee [dalen , die ongeveer 0 , 0 8 bedraag t , is m(H zand 

of asch gevuld. Do platen sluile-n van boven tegen hel gewelf, 

o[)dat daardoor het vuurscherm alle gemeenschap tusschen den 

haard en de oven zou wegnemen. 
Zoodra de laatste brooden in de nabijheid van het vuurscherm 

geplaatst zijn , sluit men ih) deur van den oven. 

Het is van belang, tlal men het vuurscherm niet aanbrengt , 

voor dal al de brooden in den oven zijn geschoten, omdat hel 

nog brandemio sleenkolen gruis den oven van binnen verl icht , en 

do hiervan strulende warmte opweegt tegen hel verl ies , dat 

door het openstaan der deur , gedurende het inschieten, ontstaat. 

Ten einde alle misrekening te voorkomen, cn eene regelmatige 

werking Ie verkr i jgen, iiMs wal een hoofdvereischte vof>r dc be-

sparing is , moei men er zich op toeleggen, juist l^ekend tc 
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zijn inct tie hehinnleiing van den oven, niel de hoeveelheid 

steenkolen die lol do verwarming vcreischt word t , n)el den lijd 

waarin deze hoeveelheid kan verbranden en met den ducn* van 

het bakken. 

JI. 5 . UitsUuj der proeven. 

De ïiiet zeer magei'c steenkolen zijn het best voor de ve r -

warming geschikt. Magere steenkolen, die te snel branden , ver-

warmen de wanden te spoedig , en beletten de warmte diep 

genoeg in het metselwerk door te dringen, om een goed baksel 

tc geven. Wanneer men steenkolen van deze soort gebruikt , 

moet men het vuin- langzaam doen branden. 

De vette steenkolen, hoewel des noods ook l»ruikbaar, leveren 

een bezwaar van tegenovcrgestelden aard op; zij geven weinig 

afslralenile warnï tc , omdat zij bij het verbranden zamen bakken , 

en aan do bovenzijde eene ondoordringbare korst vormen, die 

al do warmte binnen ilen haard besloten houdt. Maakt men 

van deze brandstof gebru ik , dan moot lïïon het vmir dikwijls 

met den pook roer i ; ) , om de korst te breken, en de verbran-

ding te bevorderen. 

De steenkolen , waarvan men zich in de citadel van (u'nt 

bedient , komen iiil <lc kolennujnen van Sacrée Madame; zij 

zijn niet zeer nrager en beslaan uit eene gelijke hoeveelheid 

grove stukken en gruis . 

Uit de proefnemingen daar gedaan is gebleken : 

1°. Dat men bij hel uitsluitend gebruik van stukken steen-

kool voor vijf baksels of 1170 broodon 100 Med. pond steen-

kolen verbrandt , (orwijl men bij het aanwenden van stukken 

en gruis 150 Ned. ponden voor hetzelfde aantal ovens noodig 

hceïi. 

•> ê 

Dat men tol de verwarnjing niinder tijd noodig heeft 

wanneer men stukken steenkool gebruikt . 
l^eze verschillen moeten aangeteekcnd w o r d e n , opdat )nen, 

zoo ze blijven bestaan , in dc bepaling der hoeveelheden, wij-

zigingen kan aanbrengen , om dc grootst mogelijke besparing 

te verkrijgen. 

Wi j laten hier eenen staat volgen van de proeven, die in 

de citadel van Geiit genomen zijn. 
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keitô seti om (iel 

j vuur itUM »0 njukcn.j 

I I 

De besi^aring die door deze wijze van verwarming verkregen 

wordt is onbetwistbaar; zij l;edraagl ten uiinste 00 ten hondoïd. 

I . Algemeene oi>mcrhi}igen. 

[»ij de inrigting van de bakkerij moet men vooral lellen o() 

de grootte van den oven en dc hoogte van den schoorsteen 
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>'aarfiiatc <lo oven grooler is inoel nioj) \\r\\ roushn inter t»|i 

pervlakle geven , en den sehnorsleen hunger maken, /oodat er 

altij<l Uisschen den sehoursleen en den iiaard een hiehlstrnom 

is, sterk genoeg om Ie beletten dat de ijzeren sla\en van den 

rooster door de hitte, die gedurende het stuken ontstaat, ver-

branden. Is de oven eens in werking , dan moet men zorgen 

dat de schooi'steen niet vervuilt en Iwm waimeer het noodig 

is naauwkeurig doen vegen. 

In de nieuwe bakovens van de militaire bakkerij te Drussel 

beeft Uien aan de gewone zamenslcHing der ovens, volgens 

P n i u e r KOIUCUT, eenige voordeelige verbeteringen gebragt; hoewel 

de ovens te lirusiiel niet dezelfde inrigting In^bben, als de biei*-

boven besrhix'veuis kunnen die verluMeringen toeh 0|> gene loi'-

gepast worden. Zij bestaan: 

I. In eene schoorsteenbuis, in hel gewelf van den haard , 

digt bij de opening aangebragt; deze buis, die door eenen demper 

wordt gesloten, dient tot onderhoud en regeling van hel vuur in 

den haard en tot het wegvoeren van den n tok , gedurend«' het 

inschieten (MI het bakken van het brood. 

II. In het vervangen door gegolei» ijzeren platen van 

schuif, en hel vuurscherm van (hm haai^d, zoo ook van den dem-

per van den toglkokej*; deze platen glijden tusschen loodregt 

staande gegoten ijzei'en sponningen, vu worden bewc^gen door 

kettingen en iegenwigt(Mi, loopende over katrollen. De binnenste 

opening van den haard kan dus iuchtdigt gesloten worden, 

zonder dat men met de meer of min mooijelijke plaatsing der 

solmif en van bol vuurscherui Ie nuikeu lieefl. 

De plaat van den haard is van onderen iioogsg<nvijz(^ uitge-

sneden, zoodal, ïioor haar niet geheel te doen zakken, ^«MIU-

HMide bel insi'hieteii hel biunen>t.' van den oven verlieiit , en 

df>or fle af^lralinp verwarmd wnrdl . terwijl <le rook . door het 

rookgat ontsnajipen kan. Om te voorkouicn dat deze ()laat (e 

si>oedig door de werking van het vuur vernield wordt, ligt de 

rooster slechts tot op omstreeks 0 . 2 0 van den oven. 

De behandeling der ovens te Brussel geschiedt op dezelfde 

wijze als te Gent, d. i . : voor dat het brood wordt ingeschoten 

laat men de schuif vallen, opent den demper van het rookgat, en 

laat de uitgesneden plaat gedeeltelijk neder ; zijn de brooden 

in den oven, dan laat men de plaat geheel zakken en gedurende 

het bakken wordt het vuur in den haard onderhouden, door het 

trekken van het rookgat, waarmede het iu oniniddcilijk verband staat, 

zoodat de werklieden in de bakkerij nimmer hinder vati den 

rook kunnen hebben. 
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BIJLAGK .V. ] | 

KOIRR VEILSLAG , WAAUNOOU M E \ DE LIOOFDOOIJZAAK VEUMEEM 

TE KL'.WE.N AANTOONEN HEIL K.MIM'EN EN KL'LI.EN IN DE 

HESTMATING BINNEN DE STAD AMSTERDAM. 

\ ) W N J . VAN MAUIUK. 

I»ij dc vele o o r a k e n , waaraan men den sleclilen toestand der 

bestrating' binnen de stad Amslcrdaf/i loescbr i j f t , bekleedt voor-

zeker dc slijtage der steenen of keijen geene ger inge plaats; bel 

zijn de gaspijpslcnven niet a l leen, die door het nazakken knippen 

en kuilen in de straten te weeg brengen ; ook het afnemen en 

slijten tier keijen moei vooral als eene hoofdooi'zaak niet worden 

voorbij gezien. 

(lm dit meer duidelijk aan te toonen , vermeen ik het vol-
gende te moeten mededeelen. 

In eene stad als Amsfcrdam en vooral op sommige plaatsen, 

zoo als b. V. de Kalversiraat, Ifaarlenimerdijli, Xiemvemlijk , 

enz., alwaar onophoudelijk den geheelen dag door met r i j tuigen, 

voertuigen van hel groolsie kaliber, zoo als diligences, omnibussen 

en zwaar beladcne karren gereden word t , zal het aan geen twijfel 

onderhevig z i jn , dat de straten door de zware lasten, (die vooral 

door de engte der straten een bestendig spoor geven) veel te 

verduren hebben en aan slijtage en latere verzakkingen bloot 

slaan , waartoe door het gestadig omwroeten der straten door 

twee gasfabrieken, die in de laatste twee jaren 1 5 1 1 0 0 vierk. el 

gaspijpsleuven hebben gelegd, niet weinig wordt l>ijgedragen. 

Oc oorzaken nu dier verwoesting worden aanmerkelijk ver-

huogd di»or het ondoelmatige formaat der keijen, daar zij van 

i t 

onilcren in vergelijking met de ko|> of kruin vt'cl te spits zijn, 

en alzoo door himne slijtbaarheid nooilwendig knippen en kuilen 

moeten te weeg brengt^n, want is b. v. de steen, die vroeger 

stijf tusschen de anderen inpaste, 2 a 5 dnini afgesleten, dan 

zakt hij weg of openbaart zich daartusschen door de punlvormig-

heid van zelve eene ruimte, welke alleen door zand is aangeviild, 

zoodat de steen, b(iweegl:aar geworden , en builen verband ge-

raakt zijnde geene zware lasten kan dragen. 

Op onderstaand prolil wordt verduidelijkt eene straat, waarin 

cl 

vijftien keijen gelegen zijn; <loor hel veelvuldig berijden nu ver-

krijgt men ccn spoor; het gevolg is, dat de wiel(M) meest altijd 

i? c d e 

in dezelfde rigting blijven en de steen door do zware drukking 

op één punt, na slijtage zonder hel minste verband zijnde, eene 

schuinsche rigting aanneiMiil en wegzakt naar r/., die daardoor weder 

van onderen uil zijne standplaats gerukt, mede naar 6. overhelt; 

nu wordt aan dc andere zijde c. als 't ware opgeligt en springt 

boven de andere steenen u i t ; hierdoor krijgt nu , wat een 

natuurlijk gevolg is , d. weder ruimte en zakt mede schuins w e g , 

waardoor e, (en zoo gaat het verder voort,) insgelijks wordt los-

gewoeld en een ander standpunt verkrijgt. 

Dat de slijting der keijen hiertoe niet weinig bijdraagt en als 
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<)(? hnoldocirzaak dionl aangoniurkt te w o n l e n , hcwijsl men ilaar-

tlnor (lat in de I\tilrcrs(raa( , alwaar voor O jaren eene bestrating 

met nitMiwc Alsebe keijen is ge legd , ter hoogte van HH IS 

d u i m , zie A. thans eenige bij de epnennng M du im , zie I». 

en anderen zelfs <S du im, zie C. bedragen; bovenstaande schets 

kan zulks aantoonen. 

Zonder de kosten , die aan de bestratingswerken binnen 

Amsterdam 's jaarlijks besteed moeten worden in aanmerking te 

n e m e n , vereischen zij echter veel zorg, soms bijna onoverkomelijke 

zorgeii en zullen ook door het nazakken der gas|)iji)sleuven , 

uitliooldc van den drassigen grond hier ter s tede , nog jaren 

achtereen gestadige zorgen vereischen. 

IM' behoort veel toe te dtirven beweren dat men aan Aimtcr -

47, 

dnm eene volmaakte |»laveiji/jg zou kumien bezorgen ; onze vooi^-

vadeivii waini , wij zijn steeds bezig , en na ons zal ilaarnaar 

e \en al> naar tien >teen der wly/rii wordtin gezocht. 

Latei» wij eelitcr oitderzoeken, welke bestratijig voor Amsterdam 

/.(»O veel mogelijk d(t beste en n)inst kostbare is. 

Asphalt-bestrating nmge ilour sommigen worden aangemerkt 

als eene iluiuvame eu <irdelijke ligging der straten binnen Am-

sterdam te kuimen doen on t s t aan , ik voor nnj beweer het tegen-

deel , en dat velen hiermede volmondig instetiimeu , verfneen ik 

uit het vokendt? te ktuujen afleiden, 

|te A-^phalt-sporen iM^-attendi^ eene ieder van (>0 el , 

hreedte r»0 duim en dikt<' d d u i m , geleg^l in de llalstreij 

van de AV.v tot aan de Pirler Jacutida'arsstraat hebben van 

den llV'" Augusttis ISIT» tot ID Maart l S i 7 (met veel lappeni 

staml gehouden, en hebben btiiten den ondervloer, die van stads-

wege vonr de .somma van is ge legd, gekost /" i . — 

prr vierk. el, d. i. : / ' ' 28S .— dus te zamen /'riOS.TTi. 

De bevluering met asphalt (^ver de i^cheele bn etite der llalsteey, 

vau de (K Z. Voorhanjfrat tol aan de Pteter JauMauirslraat, 
ol 

bevattende eene lengte van t)0 el i>ij eene breedte vau 

makende na aftrek der uilst<'kende stof-peu etc.. <'en vierkante 

M[)ptM'vlaKtr vau "21 1,57 vierk, ellen, is in de maand October ISir» 

gelegd , op den en April I S i i geheel verniiniwd , 

althans de oude asi^halt weder op nieuw met een laag van 1 

Ned. duim flikte geasi»halleerd. 

De kosten van die geheele as[)halleering in de lUdsteaj hebben 

\uMlragen , mol itdjegrip vau den ondervloer en het aii^eidsloon 

/ 1072,S;) (I). 

(1) De uno\itumaeUjke ktaj^ten over het gechnig nnterslorlen van 
paarden op deze asphall , en vooral hel afsehiireren der hoven^asphall-
k(M sl z i jn dan ook oorzaak dat deze geheele asphall Itekleeding op den 
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iit de Kalvérslraat bij de Taksteerj zijn van i lot 7 November 

] 8 i r ) aspliall-sporen g e l e g d , ter lengte van TiO ellen en ter 

bre(dle van HO duim i e d e r ; deze, door den aannemer te smal 

geujaakt zijnde , zijn van 2 0 tot 2 0 November ieder 5 duim 

verbreed ; de dikte van dit as[)liall bedroeg 5 Ned. duim. 

l^eze sporen zijn den Februari j 1 8 i 0 wederom wegge-

bn»ken, cn door de gewone bestrating met keijen vervangen. 

Ue ondergrond, van stads wege gelegd, beeft gekost / ' t i 2 , 

en de asplialt a f i p^ e l , TiO e l , . / ' 2 0 0 te zamen / Wri . 

in de Wilicmspoorf is mede een .gedee l te met aspbalt belegd 

a 11 ,ri0 vierk. ellen. 

Voor de eerslenraal licrstcld geworden den 10"» October 1 8 i i ; 

daarna nognraals bersleld den 8«« en O''" April 1 8 i 3 . 

Hierna vereiscble hetzelve al si)Ocdig eene gehecle vernieuwing, 

welke dan ook den en Junij 1815 heeft plaats gehad. 

Later wederom defect geworden zijnde, is er in October 1817 

een gedeelte u i tgehak t , en in Jhiarl LSLS de nog resteerend«» 

asphalt-bevloering geheel opgeruimd , en door de gewone be-

strating met keijen vervangen. 

De kosten van dit alles hebben bedragen ƒ 0 1 , 2 5 , buiten den 

ondervloer, die voor rekening der stad is gelegd. 

Mei'kt men nu op dat van de 01 eigenaars of bewoners langs de 

asj>hall~bevloeringin iW. Ilahlecf} qw Kalverstraaf twee derden 

tegen de aspbalt zijn , uithoofde van tle ongelukken die daaruit 

voorriamelijk door het vallen der |»aarden kunnen ontslaan, (het-

geen trouwens wel geen betoog zal behoeven,) en wsarvan zij 

dan ook reeds de ondervinding hebljen gehad , en van de vele 

schadc die hun is berokkend, om niel eens te spreken van de straten 

ï 

'ü̂ c" ('II April 184Uis we^ïfjebiokeii inel inbo^jr ipder 3 fïcniolscldr 
oiule'rlaj;en eii lu.'ppon. Zijnde deze heslralini; \\\ de Halsteeg vor-
vaiuTC'ii <l(»oi' eene {jroote keislrnal mei belendende klinkerl voolpadcfi. 
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versperrende asphalt-kooktoestellen , dan geloof ik dat de as-

phalt-belegging geenzins is aan te raden , te meer nog daar de 

kosten behalve den last en klagten der in dien omtrek wonende 

ingezetenen , verre weg (zoo als later zal worden aangetoond) 

die lier kei- en kl inkerl-straten overtreffen. 

Mijn denkbeeld zoude zi jn , indien men dc besie wijze van be-

straling in acht wil nemen , altijd daarvoor keijen te bezigen , 

niet zoo als tot heden heeft plaats gevonden puntvormig of schuins 

toeloopende; maar dezelve zouden van ouderen en boven even 

dik of breed en dus bijna kubiek moeten zijn, zonder eenige de 

minste onrcgelmaligheid aan dc zijvlakken, want dit zoude weder 

ruimte te weeg brengen , en dezelve niet zuiver tegen elkander 

doen aansluiten. 

Jaren achtereen heeft men de keijen-leveranciers daarop op-

jnerkzaam gemaak t , maar geen ander antwoord bekomen , dan 

dat men boven in de groeven ongenegen is den vorm der 

keijen anders dan puntig te hakken. 

Ook zouden de keijen van gemiddelde grootte moeten zijn , 

ter voorkoming van ongelukken door liet vallen der paarden , 

want is de kei te (jroot van opiiervlakte, zoodat zij dezelve met 

hunne hoeven niet kunnen overs[»annen , dan hebben zij geen 

steun bij het trekken van zware lasten , en zijn in de gelegen-

heid door het niet vastslaan der kalkoenen tc struikelen , en 

hunne pootcn te breken. Zijn de keijen van oppervlakte te 

klein , dat zoude ook nadeelig kunnen zijn ; het paard kan , 

zoodanige kei vast in zijn hoef trajipende, zich zeer bclcedigen;men 

ziet dit in kleine s teden, waar de bergkeijen gebruikt worden. 

Zijn nu echter de straten van boven te r o n d , dan heeft 

men weder ongelukken door het afglijden der wielen van rij-

tuigen te w a c h t e n , niet zeer aangenaam voor den voetganger , 

die op dc kleine steenen wandel t , alzoo hij daardoor gevaar 
4 
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zou kuuüoa Iooi»eu van door dezelve overn^den te worden, terwijl 

daarentegen, wanneer de bestrating vlak gemaakt wordt in aanleg, 

zij spoedig hol zakt en n)en weder water in het midden te v'reezen 

hee f t , zeer nadeelig voor de straten en kistig voor de voet-

gangers bij passerende rijtuigen in slecht regenachtig weder . 

In allen gevalle zoude men bij vernieuwing van straten zoo 

weinig zand mogelijk moeten aanbrengen, maar den ouden grond-

slag laten vei'blijven , die natuurlijker wijze door deszelfs lang-

durige ligging en ineendrukking meer vastheid heeft verkregen, 

en de keijen zich daarin niet zoo als in nieuw zand kunnen bewegen, 

en waardoor zij bij aanleg aan mindere zakking zijn bloolgesteld. 

Wat nu de soort van keijen betreft die daartoe zoude moeten 

worden gebezigd , dezelve zijn nog al zeer uiteenloo[)ende. 

I. Andernachsclie. 

Zijn zacht, evenwel nietsplin-

terig maar sponcieus , zuigen 

water in ; geven met de slijtage 

pap (Mj vulie straten , hoezeer 

dit op grachten eenigzins min-

der is dan in straten. 

Vu i lg r i j s van k leuren gepo-

lijst, ruig grijs met gaatjes. 

"i. Oncfiaat. 

Zijn hard, onefl'en van boven-

vlak , lastig in aanvang der 

legging voor den voetganger , 

l)ij regen zeer glad, bijna als Ba-

salt, en dit geeft ook aanleiding 

lot uitglijden voor de paarden. 

Ligt groen-gri js van kleur 

en gepolijst met witte spikkels. 

• vf v 

-i7 

nasa/t. 

Mede glad en ijr.er-hard, door 

alle voerlieden en Amsterdam-

sche wandelaars afgekeurd. 

Donkerblaauw van kleur , bij 

zwart af. 
Geeft vuur door staal. 

• "v: 

A. At sehe. 

Zeer splijt- en slijtbaar. 

Geelachtig van kleur. 

Geeft vuur door staal. 

Sleinzelherrier. 

Zeer splijt- en slijtbaar. 

Grijs van k l e u r , en gepo-

lijst, paarsch met witte strepen. 

Geeft vuur door staal. 



LN ilische. 

Springbaar door de vele a-

deren die er inloopen. 

Oroen van kleur. (Zwitser-

scbe kaas kleur.) 

Geeft vuur door staal. 

v:> 

lihton. 

Van gebatte goed, doch slecbt 

van vorm en te puntig van 

ondervlak. 

Geel gri js van kleur. 

Geeft vuur door staaL 

7. Zoogenaamde Steinzelbevger. 
1 (). Ih'ehUjer, 

•»fj 

(lebeel afgekeurd als zeei 

slecbt. 

He breuk met zwarte strepen 

korrelachtig. 

Geeft vuur door staaL 

Miitelherfier. 

Zeer slijtbaar. 

Vaal zwart -gr i js van kleur , 

en gepolijst zwart met witte 

stre[)en. 

Geeft vuur door staal. 

ii ' •?.' 

Iels harder dan de Ander-

nachsche doch ook nog spon-

d e u s n\et enkele gaatjes en 

slijtbaar. 

Vaal graauw van kleur. 

Ge|>olijst donker zwartachtig 

grijs. 

Geeft geen vmir door staal. 

11. Komngswinter. 

Zacht en bros. 

Ligt gri js 'geel van k l e u r , 

cn bijna niet gespikkeld. 

Geeft vuur door staal. 

j- j 



1-. Sieqersche, 

» • ' « r^i . . . * ^ • • 

' . . • ' 

Mede hard en afsjiattend eu 

ook al slijlbaar. 

Ligt grijs van kleur. 

Geeft vuur door staaL 

« 

il.-;. 

mmê 

Vogel ha if er. 

Hard van specie (van deze 

heb ik nog geene genoegzameon-

dervinding) zwartachtig graauw 

gri js van kleur , en 

gepolijst zwart met witte stre-
l)en. 

Geeft vuur door staal. 

1 l, Uaiuiehaehersnhe. 

Nog niet bij ondervinding 

te bepal(»n , daar dezelve eerst 

sedert een half jaar bij mij be-

kend zijn-

Vuil grijs van k l e u r , en 

gepolijst ruig met gaatjes. 

Geeft geen vuur door staal. 

Neemt men nu in aanmerking , dat ieder vierk. el bestrating 

met nieuwe keijen kost van ƒ 2 . 5 1 tot dat die met 

M 

nieuwe klinkerts van / l . i O tot f 1 .5G; die van asi)halt ƒ o.öO 

t o t / ' i bedragen zonder en ƒ 7 7/ie/inbegrip van den ondervloer, 

dan zal het niet mo(Mjelijk zijn , enkel reeds om de geldelijke 

aangelegenheden , te beslissen , aan welke bestrating asphalt of 

keij(Mi de voorkeur le geven is. 

Na de zoo kort mogelijke uiteenzetting der bezwaren, die bij 

den tegenwoordigen slechten toestand van sonunige grachten en 

slraten binnen Anislerdani zijn geopperd , en waarbij ook de 

slijtage der keijen of steenen als hoofdoorzaak dient aangemerkt 

le worden , heb ik vermeend dit mijn ontwer[) aan het bestuur 

van het Koninklijk Instituut van IIII. Ingenieurs le moeten aan-

bieden , ten einde hetzelve in dc eórstvolgende Vergadering een 

punt van overweging zal kunnen uitmaken. 

iMogt jui dc Vergadering zich met dit mijn gevoelen kunnen 

vereenigen , dan vind ik hel geschiktste middel , om dit plan 

verwezenlijkt to zien en om aan do eigendunkelijke handelwijze 

der keijen-leveranciers en eigenaren van steengroeven een einde 

te maken, dat l l l l . Ingenieurs eeni»arig besloten de keijen, welke 

van builen 's lands in den tegenwoordigen [)unlvorm worden aan-

gevoerd , geheel af tc keuren , waardoor de leveranciers van zelve 

genoodzaakt zouden zijn het nieuwe model (vierkant of kubiek) 

bebakt te maken , tot welker keuring eene mal tot maatstaf 

zoude kunnen worden gebru ik t ; omtrent de meest geschikte 

soort voor de beslrating van Amsterdam wenschte ik volgaarne 

UEds. oordeel en dat van de andere HU. Ingenieurs te ver-

nemen. 

De belangrijke kapitalen , die met nieuwe straten in Amstels 

hoofdstad worden nedei'gelegd , zullen door meerder slijtage niet 

zoo spoedig worden geabsorbeerd, ook mindere verzakking volgt 

daarui t , en dus van zelf ook het Ijnanliëel belang der stad. 

Het aangename dat daaruit voor de directie zou voortvloeijen, ware 

A 'I 



reeds eene voldoening; maar Luiten dit alles zal het nazakkeii 

van korte knippen cn kuilen ook minder zijn . en de reinheid 

stellig /.eker ten o.cnoe}.en der in^a'zelenen kunnen worden be-
vorderd. 
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B I J L A G E xV. III 

Vruoi'.n ovKK ST(ÏOM-<;KMAAL I.\ r<)i.i)Kij> i:> 

I:LT<;KVKKN1 >K GHON 1 )KN, 

Er is niel incer aan te twijfelen, dat voortaan de stooiiikraehi 

als middel tot opvoering vafi overtollige waters in polders alge-

meen zal aangewend worden en het gebruik van wind-water-

molens, hetzij met staande of hellende schepraderen, eenmaal 

geheel zal vervangen. 

Onderscheidene reeds bij ons tot dat einde in werking gebragte 

stoom-werktuigen , waaronder dat in den polder van Wamel, Dreu-

mel en Al})hen mede eene voorname |)laats bekleedt, hebben door 

de nuttige uitkomsteti, hunne voortreflelijkheid en hunnen voorrang 

boven alle vroeger aangewende waterwerktuigen ten volle beves-

tigd. Vooral verdient laatstgenoemd werk tu ig , na het dezer dagen 

daarvan verschenen verslag (I) van waarnemingen gedurende 

een driejarig gebru ik , allezins de hooge aandacht wegens de zeer 

voordeelige uitkomsten, en daardoor ook de belangstelling van 

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verleden jaar dit stoom-

werktuig op de plaats hebbende gadegeslagen, vooral deszelfs 

eenvoudige hechte zamenstelling, krachtige werking met eene 

( l ) Verstag over het stoomxcerliCuig in den polder van Wamel, Dreu-
mel en Alphen, door II. F. FIJNJE, enz., IVijmegen, bij C. A. VIE-
WEG , in 4 >., 1849. 

IVIen leze ook over dit we](;cslaagd sloomwcrktuig, de beschrijvinj; 
welke daarvan in 1847 door den heer F»aron VAN SCHERPKNZEEF. 
UEUSCU, lid van de commissie voor die daarstellinf^, (e Nijmegen, 
bij J. F . T N I E M E , in druk is verschenen; alsmede Militairen 
Spectator, D. X I V , bl. ïf>—22. en D. X V I , bl. 129—130 enz. 
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geringe hueveellieid brandslof en zeer weinig waterverlies, zon-

der eenige noe/nenswaardige schudding of stoeten van kleppen, 

j a , reeds in het vroege voorjaar dezen, in vorige jaren nog 

gelieel in water bedolven, uitgebreiden polder nu al bene-

den het zomerpeil afgemalen ziende, is bij n)ij dc overtuiging 

gerezen dal dil stelsel met de achtervolgens daaraan toegebragte 

verbeter ingen, tot droogmaking van polders cn aanzienlijke 

waterplassen, of ook wederkeerig voor inujulatiën en irrigatiën 

op eene uitgebreide schaal toepasselijk kan geniaakt worden, tot 

onfeilbare bevordering van landbouw en welvaart in uitgestrekte 

nu nog door wateren verslikte gedèellen van ons vaderland. 

Kr zijn inlusschen in ons koningrijk ook verscheidene kleine 

of minder viitgcbrcidc, het geheele voorjaar door water bedol-

ven , polders cn broeklanden, waarbij het gebruik maken van 

vervoerbare of snel op tc stellen stoomwerktuigen met pomp-

stelsels, wel eenige aandaciit ve rd i en t , daar deze mede tot dc 

werktuigen van hechle, duurzame zamenstelling behooren, die met 

gering onderhoud en weinig brandstof groote uitwerking ver-

schalTen en tengevolge van hunne beknoptheid ook voor landbou-

wers of nun werktuigkundigen bruikbaar te achten zijn, iels wat, 

onzes inziens tc meer in aanmerking koml, daar zij dikwerf in 

zoodanige omstandigheden moeteu aangewend worden , waar be-

kwame handen, of schaars te bekomen zijn of tot al de groote kosten 

zouden leiden; zijnde liet de zoodanige kleine werktuigen, waarop 

ik hier de aandacht wenschte te bepalen. 

Ueeds sprak ik in onze vergadering van den Januarij II. 

met een woord over hel vernuft ig vervoerbare sloom-iiomp-

werktuig van den heer JOHN W A L K L H , een man van groote ken-

nissen ervar ing , van wien men in Encjeland gewoon is te zeggen, 

dat hij nog niets middelmatigs, maar steeds voorlrelTelijko en wel 

dooi'dachte werktuigen heeft ontworpen, door het gebruik bcves-

1 
tigd. — bi t werk tu ig , waarvan hij in Julij 1848 een patent 

heeft bekomen, schijnt mij toe, zonder uit het gebied der r e r -

voerbare of althans \i\ 8 dagen geheel op te stellen w'erktuigen te 

treden, gemakkelijk door vergroote cylinders, pompeii en meer 

stoomkracht tot een dubbel elTect, dat is, tot eene wateropvoe-

ring van ?)0 a GO kub. ellen in de mi/iuut, ter hoogte van i a 3 

ellen te brengen te zijn, en het behoeft geen beloog welke uitkom-

sten een zoodanig dag en nacht doorwerkend zeer eenvoudig , 

bekno[)t cn vervoerbaar stoomwerkluigje op min groote polders 

en waterplassen of veenderijen reeds zoude opleveren, als ook weder-

keerig om snel inundatiën cn irrigatiën daar te stellen. 

Uc heer WALKKU had soortgelijke werktuigen, als dat waa r -

van hier simakc i s , doch minder volmaakt, met zeer gunstige 

uilkomsten in werking gebragt bij de commissiën voor de droog-

makerijen in Norfolk, alsmede in Lhicoln- en Somerset-Shires, 

hebbende dezer dagen in eerstgenoemd graafschap, onder Hun-

ham, binnen ongeveer 8 dagen en 8 nachten werkens de zeer 

aanzienlijke oppervlakte gronds van 5 0 0 acres , of ruim 2 0 2 

bunders , vroeger door wateren en moerassen bedolven, in 

weelderige koren- en grasvelden herschapen. 

Dit zijn vervoerbaar stoom-pomp-werktuig, waaronder men 

collier niet moet verslaan , dat , hetwelk in het Meehanics 

i/Oafjazine, vol. XXXVl, ])ag. 2 0 0 voorkomten waaraan hij ach-

tervolgens nog aanzienlijke verbelering(.'n u i tdacht , maar zijn 

volledig werkiuig , is in de hooftrckkcn omschreven in genoemd 

tijdschrift vol. X ldX n ^ ir>05, Aug. 12, (1818) pag. 1 / | G ~ 1 5 0 ; 

zoodal wij daarheen verwijzende , er nog slechts dit van wcn-

schen tc zeggen : 

Het is dermate beknojit zamengesteld , dat het geheele op-

stel of geraamte met stoomwerktuig, pomploestel, enz. , in plan of 

horizontaio projectie, niet meer beslaat dan oen vierkant van i Kng. 
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vooten (1,22) z i jde , en alzoo slechts eene oppervlakte vorde-

i-ende van nagenoeg anderhalve vierkante Nederlandsche el. 

Het bestaat hoofdzakelijk uit twee stoonicylinders, ieder van 11 
cl 

Kng. duinien (0.279) middellijn, hebbende onmiddellijk loodregt 

ondei' dezelve (wee |)om[)- of water-cylinders van 2 i Eng. duimen el 

(0.000) middellijn; een krukhoom (crankshaft) vereenigt de beide 

stoomzuigers. — Van dc dwarsregels of hoofdstukken (cross-heads) 

boven de stoomcylindcrs en bevestigd aan de stoomzuigers, gaan 

twee verbindingstangen (cotinecting-rods) naar beneden , met 

schroefbouten aan den vloer of platte forme , die de waterzui-

gers d r a a g t , verbonden. De watcrcylinders (pump-barrels), zijn 

open bij den bodem en eindigen opwaarts in eene ruime klcp-

kast (valve-hox), voerende naar het stortebed of den ontlaadbak 

(delivenj- or exit main), welke met ojicningen of sluisdeurtjes 

is vooi'zien , ten einde het oi)gevoerde water af te leiden. 

De kleppen in de watcrcylinders en zuigers zijn van eene 

nieuwe en vernuftige zanienstelling, bestaande uit verscheidene 

cylindriekc buizen (rolled tubes) overdwars van den zuiger, rus-

tende in half-cirkelvormige kussens of legers, (in circular sea-

timjs acros the piston), dewelke op- en nedergaandc zich in sporen 

(guides) tot zekere grens bewegen ; gelijkende deze kleppen 

eenigermate aan de roostervormige ronde ijzeren klep (grid-iron 

valve) , in een vroeger door den heer W A L K K H verkregen patent 

omschreven , alleen met uitzondering , dat in plaats van vlakke 

legers , hier de half-cirkelvormige aangewend zijn. Door deze 
zamenstelling wordt een' gelieel vrijen doorgang aan het water 
gegeven en dc klep werkt zonder den minsten schok of s toot , 

ook dan wanneer het werktuig de meeste snelheid heeft. (1). 

(I) « An ajranj;omcnl,» ze^l hel versing;, « which affords unexam-
«pled farilily for Ific pn.ssai^e of lt)c water , nnd at Uie same time 
wensines cerlainly of action in liie valves, with Oie smallest possible 
<(sliock or jar to (he machinery.» 

L. 
{ 
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De stoüin-cyliiiders zijn van t-nkelc werking ; wonionde den 

sloom aan den onderkant des ^ulgel•s alleen door middel vai. 

eene schuiiklep (slide-valve) loegelalen en werkt verder door 

een excentriek aan den krukboom, welke de beide stoomznigers 

vereenigt , tevens een drijfwiel (llij-ivheel) d r a g e n d e , om de 

werking van het stoomtuig te regelen. 

Dc water-cvlinders staan in eene wijde vierkante knip of «I 

put (well) van gegoten ijzer , voorzien van de noodige ope-

ningen. 

In tegenstelling der werking van gewone pompen, wordt het 

water hier in eenen bijna onafgebroken stroom opgevoerd , ten 

gevolge der aanvankelijke aanstuwing (hij virtue of the momcntutn 

imparted to it) door de snelle werking des zuigers ; zoodat de 

gewone regels om de kracht van pompwerk te berekenen, hier 

niet van toepassing zijn. Zoo als het werktuig nu verbeterd is 

en na zeer eenvoudige beginselen met de kleppen w e r k t , is 

het eene soort van verkeerde zuigpomp ( l i f t ing-pump, pompe 

soulevante) dat i s , waarvan de pompbuis in het o/ider-vvater 

staat en naar boven verlengd is , terwijl de aanvoerpijp wegvalt ; 

gelijkende eenigermate naar de oude pompe soulevante gedurende 

de regering van HENDRIK IV , door Lintlaer bij de Pont neuf 

aangebragt , om de Louvre van water uil de Seinc te voorzien, 

en naderhand , 1 0 8 2 , ook door dc Nederlandsche Ingenieurs 

Ranneqnin en de Vos in dc beroemde waterwerken te Marli 
bij Parijs in werking gebragt. 

Brengende den stoom tot eene drukking van 5 5 Ibs. (pounds, 

Hvres depoids) op eenen vierkanten Engelschen duim, als wanneer 

de krukboom 70 omwentelingen in dc minuut d o e t . zoo voert 

dit kleine werktuigje reeds meer dan GOGO gallons waler of ruim 

27 kubiek ellen , (1 gallon = 4 , 5 4 Nederl. kan) op in dc minuut 

(makende gedurende { etmaal of dag 10,50?; Ned. kub. ellen J e r 



lioogle van 8 Engelsclie voeten ol' : i , 5 i l , en welke hoogte vol-

gens een verslag van den Juni j 1 8 i 8 , zelfs tot iO Engelsche 

voeten zoude te brengen zijn , eene uitkomst voor welke de heer 

WALKKR zich ve rb ind t ; terwijl do drukking des stooms verhoo-

gende en daardoor de snelheid van het werktuig toenemende , de 

opgepompte hoeveelheid water nog in eene sterke rede toeneemt, 

gelijk meergenoemde heer dit in het voorgaande jaar {1848) op zijne 

Factorij OUver s-ijanU alsmede in eenen ruimen vijver binnen den 

omvang van zijne werktuigkundige etablissementen in de wharf-

road en city-road, aantoonde ( 1 ) , in de tegenwoordigheid eener 

(1) « U was admiUetl,» zegt d« hecr floBERTsoN , «to be Uie mosi 
«compart, most powerful , ami uiost economical machine ever ap-
«plied lo Ibis important purpose. The simplicity of the machine is 
«such, that it can be set up, and at work within a week of its 
«arrival, and may driven by a labourer or ploughboy. The great 
«power of this engine , combined with the simplicity of its action 
«and small liability to derangement, recommend it as peculiarly 
«suitable for drainage and irrigation ; operations which aie com-
« monly most required where'e\j>eri baiuls are scarce. A comnmn far-
«(ming-labourer may be made a perfect master of such an engine 
«as this in a week's time.» {Mechanics Magazine, vol. XIA U , 
pag. 01 and vol. X M X , pag. 53). 

Ook in bet verslag van 25 Julij 1848 [Mechanics Magazine, u". 
1305, pag. 150) leest men: «How many times do we hear the far-
« mers of England and the sugar planters of the /ru^ic.?, calling ont 
a anxiously and despondingly for a shower of rain lo save iheir 
«crops from [»ailial or entire destruction! Ami how frequently do 

hear them exclaim on the occurence of a seasonnable shower: 
« A h , this fine rain is worth 1000 1. lo my properly! Must we not 
«rejoice then, when we know that such a machine as Mr. VVAL-

«KERS will afford our agriculturists waler for the irrigation of 200 
«acres for J2 .v. 6 d., when the elevation is not above 10 feel or a 
«trifle more when the height is greater! Those requiring a lift of 30 
«or 40 feel can be accommodated just as readily as those who want 
«only 10 feet; the difference being not more than 100 1. to 150 I, 
«in the first cost of the engine, and a proportionate quantity of fuel. 
«They afford the agriculturist the means of drainage and irrigation 
«immensurably beyond any other description of hydraulic machine, 
«whether pump or otherwise; whilst, at the same time, the benefit 
fcderivable from their iise is not confined to agriculturists alone, 

aanzienlijke schare van Ingenieurs, West-lndischc g^ondbezitler^ 

en andere personen in droogmakerijen, zoo in- als buitenlands, 

belang stellende , waar hetzelve niet dieper dan i i Eng. voet 

behoevende op te malen , 7 0 0 0 gallons in de minuut zoude op-

gevoerd hebben ; wordende de groote verbeteringen cn goc<le 

werking van dit werktuig almede erkend door den graafC.uKv, 

Secretaris van Staat voor de koloniën , die het gebruik daarvan 

met veel belangstelling heeft aanbevolen cn eenige dezer Stoom-

liompircrktuigen naar Guiana in de heeft doen zenden. 

Zelfs komt in een verslag van den Julij I S I S voor , (zie 

Mecan. Magaz. n ^ 1 5 0 5 , p. 150) d a t , door vergrooting der 

cylinders en vermeerdering der stoomkracht, dit werktuig tot een 

opvoeren van 20,0iU) gallons (90 kub. ellen) water in de rfiimmt 

zoude tc brengen zijn. 

Mog moet men bij deze eerste proeven in aaanmerking nemen, d 
dat slechts écu stoomketel van 12 voeten lengte (7}J1) met 

eene buis in het c e n t r u m . gebruikt werd , terwijl dc heer 

WALKEU voortaan twee stoomketels aanraadt van ongeveer 15 

Eng. voeten lengte en o j voet middellijn en deze aanwendende 

met de door hem verbeterde en tot bezuiniging leidende stook-

inrigting , zoude men nog betere uitkomsten erlangen. Tot dit 

(Joel gebruikte de uitvinder nu voorloopig eenen zoogenaamden 

heetwaterbak (hot waler-hox) van eene uitmuntende constructie; 

wordende het daarin gepompte koud water door den overtolligen 

of verloren stoom tot het kookpunt gebragt en in dien staat naar 

den stoomketel gevoerd. 

«bul extends lo all eases w'oerein pumps are now used; and after 
«the most careful investigation of its principles, and a strict ob-
«servance of its work , I feel so entirely convinced of its great value, 
«lhat I cannot bul recommend U lo every one whose busiitess is in 
«any way connected with hydraulics.» 
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i)e eerste ojJSteUiiig van dit kleine st(juin\verktuig had plaats, 

/(K) als wij reeds aanstipten, in de onder water staande vallei 

van Ilunham , ter op|)ervlakte van rnini 500 acres of 2 0 2 
el 

bunders , meer dan 1 \ Eng. voet ( O . K ) ) di'^p onder water bedolven 

en waartoe nog eene massa water van hooger liggende gedeelten 

kwam loevloeijen. — Gedurende dc achtdaagsche opstelling van 

liet werktuig regende hel oiiojihoudelijk , e n , nadat men \ dagen 

en \ nacliten zonder tusschen[)00Z(Mi gewerkt had , begon de 

vallei reeds een groen kleed aan te nemen, terwijl na nog 1 etma-

len werkens het water z(dfs tot 1 ̂  voel beneden dc slootboorden 

gezakt was. 

Na deze uitinaling werd op een' bepaalden kleinen boezem een;^ 

naauwkeurige proefnialing, hoezeer met eene minimums-werking 

van slechts 5 0 slagen in de minuut , genomen , namelijk 100 

gallons per slag of SOtlO gallons = 27) Ncderl. kub. el i>er 

minuut ; hebbende gekost voor elke cwt. ( I I E n g e l s c h e of 

r>0.7S Ned. ponden) verbruikte steenkolen ( = 1) d.) 12 cents , 

dat is voor elke 500 .000 gallons = 18.lt» kub. el o[)gemalen 

water ; zijnde 8 millioen gallons = oG.520 kub. el per Eng. 

Ion of 2 0 quinlalen = lOlG Nederl. imnd, verbruikte s teen-

kolen. 

In het nicergenoemde verslag van den Julij 1818 word(Mi 

de kosten voor de algehecle allevering van dit stoomwerktuig o() 

ongeveer 0 0 0 a 0 5 0 / . , dat is : 7080 a 7070 Nederl. gulden 

geraamd ; terwijl in hel algemeen de dagelijksche kosten (dal 

is gedurende 12 uren) aan werken , met inbegrip van steenkolen , 

v e l , euz . , op 12 s. G </., ongeveer 7 guldea Nederlaudsch , 

geschat worden ; kunnende den landbouwer voor deze som van 

zijn land, in 12 u ren , 4 . 5 2 0 . 0 0 0 gallons of 19503 Ned. kub. el 

water wegschalTen, staande ongeveer gelijk met den gevallen regen el 

ter hoogte van 1 Engel.'^ehe duim (0.025}) op de vierkante Eng. 

voei over 20U acrcs ^91 bundersj l:uid ; of uel , in ilrooge 
getijdeu dezelfde hoeveelheid water tot irrigatie aan /iju laud 

verschalTen. 

sHaije , den 12 Junij 1819. 

.1 <;. \ V . MKUKI S VAN I.KMVL. 
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:5I JLAGE iV. IV 

RITTUEKSEL UIT HKT I'HOGRAM.MA VAN DFJ NEDEFLLANDSCICK 

MAATSCLLAPL^IJ TER DEVOUDEIUNG VAN MJVEIUIEID. 

1 8 1 9 . 

De Nederlandsche Maatschappij ter bevordei'ing van Nijverheid 

h e e f t , ill hare twee en zeventigste Algeniccnc Vergadering, aan 

den heer W . A. SCHOLTEN , Stads-Architect tc Purmcrende , 

toegestaan eene eervolle vermelding voor de door hem inge-

zonden afteckening en het model van eenen Kaaswagen. 

Onder anderen zijn de navolgende nieuwe prijsvragen u i t -

geschreven. 

In wr'crwil van de verbeter ingen, welke dc brandspuiten 

en derzelver zamenstelling van tijd tot tijd ondergaan hebben , 

blijven zij nog aan groote gebreken onderhevig. Zoo is de o p -

en nedergaandc bcAveging van den zuiger, uit een mechanisch 

oogpunt beschouwd, niet wenschel i jk , en de vervanging derzelvc 

door eene rondgaande beweging zou , bij eene doelmatige i n -

rigting , zeker eene verbetering zijn. De proeven in hel groot 

genomen , met werktuigen van zoodanige inr igt ing, hebben de 

gunstigste uitkomsten opgeleverd. 

De Maatschappij looft daarom hare (joiiden medaille en honderd 

gulden uit aan hem , welke hier te lande betere braiulspuilen 

vervaardigt , ter grootte dat zij in werking gelijk staan met eene 

gewone brandspuit vau middelbare afmet ing , cn een naauwkcur ig 

verslag inzendt van vergelijking dezer spuiten met de gewone. 

Werktuigen met getuigschriften enz. iu tc zenden vóór of op den 

laatsten Sejitember t 8 ; i t . 

De hoogst gebrekkige wi jze , waarof» de visschers-pinken 

lot heden toe van hoog strand af naar vlottend water worden 

gestoken, is aan onze visschersdorpen algemeen erkend . In het 

belang van dien tak van Xijverhcid, acht de Jlaalschappij het 

wenschelijk , dat er een geschikt werktuig worde u i lgedach t , 

om genoemde pinken met weinig kosten , maar bovenal met 

spoed af tc kunnen brengen. 

Zij looft mitsdien hare gonden medaille uit aan h e m , die het 

model en de teekening van een daartoe geschikt werkiuig inzendt , 

waarvan de ondervinding de bruikbaarheid bewezen heeft . De 

inzending met dc vereischte getuigschr i f ten, moet plaats hebben 

vóór of op uit®. Seplember 1851. 

Prijsvragen, waarvan de termijn van beantwoording verstreken 

is, en die op M E C W , MET of ZONPEU EENIGE VEUAN-

DEiUNc;, vjcderom worden voorgesteld : 

1. Aan den fabr i jkan t , die onder zijn bestuur zal hebben 

doen vervaardigen houtsdiroeven, vertinde spijkers en krammetjes, 

ringen , haken en oogen e n z . , alle van verschillende afmetingen 

en voldoende hoedanigheid, wordt mi^choM do gouden medaille. 

De .Maatschappij stelt hierbij als voorwaarden , dat zij het regt 

of de vergunning h e b b e , om gccommilteenlen te zenden u i t l i e t 

collegie van Directeuren ten einde van de behoorlijke vervaar-

digings-wMjze kennis en zekerheid te er langen. 

Monsters met bewijzen cn getuigschriften in te zenden vóór 

of op den laalslen September 1 8 5 1 . 2 5 0 , bl. o i l . 

2 . Turf, als b rands to f , voor technisch gebruik bez igen ; in 

vergeli jking met steenkolen of andere brandstoflen ; de gouden 

medaille en ƒ 5 0 0 ; n ^ 2 5 8 , bl. 5 4 0 . 

5 . Transparent «eekenpapier , in deugdelijkheid , formaat en 



en p r i j s , mei het buitenlandsche gel i jkstaande; 1 8 5 0 ; de 

gouden yncdoUle; (zie progr. 1818) n". 10. 

4 . Voor het aanwenden van eenen molen of eenig ander doel-

matig werktuig , ten einde het portelen of «net de voeten treden 

dei' kaas in de wrongel te vervangen ; dc tweede gouden 

medaille; 1 8 5 0 ; n°. 2 5 i , bh 3 1 5 . 

5 . Vervaardiging van ijzeren hekken , balusters , stoelen en 

andere voorwerpen van hol getrokken i jzer; dc gouden medaille; 

1 8 5 0 ; n ^ , hl, 518 . 

0 . Voor het bedekken van onedele metalen door galvanische 

k r a c h t , niet edele en wel vooral van voorwerpen van weten-

schappelijken aard met z i lve r , goud en [datina ; de gouden 

medaille; 1 8 5 0 ; n ^ 2 1 5 , bl. 510 . 

7. Ontginning van een bepaahl stuk heideveld van ten minste 

vijf honderd bunders groot door besproeijing, volgens het stelsel 

van den L»elgischeïi Ingenieur KI'MMKIV; de gouden medaille on 

f : m ; 1851. (Zie prog. 1 8 1 8 , n«. 1.) 

8. Een beredeneerd overzigt van de vorderingen die in do 

scheepsbouwkunst in de laatste 2 5 jaren zoo hier als elders 

gemaakt zijn , in aanmerking nemende , wat de ondervinding 

in dat tijdvak hieronitrent geleerd h e e f t , en wat hieruit moet 

worden afgeleid in het belang van den Xcderl. hande l , aksmede 

tot instandhouding en verderen bloei van dc scheepbouwkunst ; 

de gouden medaille; 1851, (Zie progr. 1818. ) 

8 . Jliddclen tot voorkominix 

van het vuur (dry-i^otj in het 

e ikenhout , dat tot aanbouw van scheiden en andere werken 

gebezigd w o r d t ; de gouden medaille; 1 8 5 5 , n". IGO, bl. 2 1 0 . 

Alle de hierboven , bij uillreksel , medegedeelde prijsvragen, 

met de voorwaarden , waarnaar men zich , bij het beantwoor-

den , 'hebbc tc gedragen , zijn in haar geheel, met een door-

loopemi nummer , bij de drukkers der Maatschappij, de EHVEN 

Gr; 

LOOSJKS , Û- Haarlem , te bekomen , in afujnderlijhe Stukken , 

lot en met het jaar I 8 i i ; terwijl die over dc jaren 1 8 1 5 , 

1816 en 1 8 1 7 , geplaatst zijn in het Tijdschrift der Maat-

schappij , Xll^ deel I® stuk , en daarenboven alle in het jaar-

lijksche r^rogramnia te vinden zijn. 
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RITTUELVSML I:N IIKI PKÜGUAMMA VAN L>I: FLOLLANBSCILL-

M.\ATSCIIARI>IJ NEU WETENSCIIAÏTEN TE IIAAIILEM, 

VUOK HET .LAAH 1 8 1 9 . 

Dc Hollandsche Maalschap|uj der Wetenschappen le Haarlem 

heeft in hare zeven en ncijenligste jaai'lijksche Algenieene Ver -

gadering onder anderen voorgesteld: 

0]VJ IJEANTWOOUD TE WOUDEN VÓÓR 1 LANUAHLJ 1 8 5 1 . 

1. Ofschoon de meeste naiuurknndigen de ontwikkeling der 

elektriciteit door dc verschillende Galvanische toestellen , toe-

schrijven aan de onderlinge scheikundige werkingen, die daarin 

[)laats hebben , zijn er echter nog vele , en daaronder mannen 

van den eersten wctcnschappclijken rang , die het gevoelen van 

VOLTA blijven aankleven , dal deze ontwikkeling alleen ontstaat 

door de onderlinge aanraking van twee verschillende zelfstan-

digheden, eu dat de scheikundige werking alleen een uitwerksel 

van dc o[) deze wijze voorgebragte electriciteit zoude zijn. 

De maatschappij wcnscht alles bijeengebragt te zien, wat 

ten voordeele dezer beide gevoelens wordt opgegeven, en dat 

dit alles aan eene strenge kritiek worde onderworpen: zoo dat 

het met zekerheid blijke, of er al dan niet voor het eene oi 

het andere gevoelen on wederleg bare gronden zijn aangevoerd ; 

zij verlangt voorts, da t , indien er hieromtrent nog twijfel mögt 

overbl i jven, deze door nieuwe, eigene, proefondervindelijke on-

derzoekingen, zooveel mogelijk, worde opgeheven: zoodat, of 

•le zaak geheel tot zekerheid worde gebragt , of dat ten minste 

tM 

de waarschijnlijkheid van het eene of het amiere gevoelen aan-

merkelijk worde vermeerderd. 

11. Meermalen wordt de geregelde werking der electrischc 

telegrafen belemmerd door dc inductie van electrischc stroomen, 

in de geleidraden dezer toestellen, door op meerderen of min-

deren afsland voorbijtrekkende electrischc wolken voortgebragt. 

Men verlangt naauwkeurig bijeengebragt te zien, wat h i e r -

omtrent met zekerheid is waargenomen, en dal men daaruit dc 

middelen allcide, waardoor dc gevolgen dezer storende werking 

volkomen kuimcn worden voorgekomen, 

OM UEANTWOOUD TE WORDEN VÓÓR 1 JANUARM 1 8 5 0 . 

I. Daar dc zoogenaamde turbines meer en meer tot het op-

brengen van water in aanmerking schijnen te komen, zoo 

verlangt dc maatschappij: 

1®. Eene wiskundige theorie dezer werktuigen, die tot for-

mulen leidt, waardoor de hoeveelheid opgebragt water uit de 

bekende aangewende kracht vei'kregen kan worden. 

2". Een onderzoek, op de toepassing dezer formulen ge -

grond, in hoeverre deze werktuigen bij het droogmaken van 

groote waterplassen, de voorkeur al of niet zouden verdienen 

boven de thans in gebruik zijnde, en welke zamenstcHing van 

turbine in het eerste geval zoude le verkiezen zijn. 

11. Men heeft zeer veel verschillende zamenstellcn bedach t , 

om bij stoomwerktuigen de heen en weOrgaande beweging van 

den stoonizuiger over te brengen in eene ronddraaijende b e -

weging. Men vraagt , uit eene vergelijkende beschouwing van de 

voornaamste dezer zamenstellcn , de betrekkelijke besparing van 

vermogen of arbeid daardoor verkregen, te bepalen, en de grens 

aan te wijzen, die men daarbij nooit zal kunnen overschrijden. 

Hl. Dij het gebruik van windmolens lot waterontlasting van 
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laag gelegene polders, (leelt men de vlugt dezer molens meer 

en meer vergroot, en thans eene grens bereikt , die, zonder 

tle besteding van zeer aanzienlijke kosten, bezwaarlijk kan over-

schreden worden. Hoewel nu die molens bij genoegzaam sterke 

winden meer oi)brengst geven dan kleinere, zoo moeten zij 

daarentegen stilstaan bij zwakkere winden, waarmede ligtere 

molens nog werk verrigten, daar nu in het algemeen er veel 

meer ligtcre of zwakkere winden heerschen dan de zoogenoemde 

goede molenwinden, zoo vraagt men : Eene vergelijking van 

<len arbeid van zware en ligle watermolens, bij gelijke kosten 

van opbouw en onderhoud, zoo mogelijk op theoretische g r o n -

uen door waarnemingen gestaafd; zoowel voor het geval, dat 

die molens tot droogmaking cn dus ten minste een geheel jaar 

achtereen vverken, als voor het geval waarin die molens, tol 

droogliouden bestemd, meestal slechts gedurende den w i n t e r e n 

hot voorjaar werken. 

IV, Om de middelbare stroomsnelheid van water, dat doorgegra-

ven kanalen, of door riviervakken van een genoegzaam regelmatig 

cn weinig veranderlijk profd , eenparig afstroomt, te berekenen, 

bedient men z i ch , viij algemeen, van eene formule, oorspronke-

lijk van CiiÈ'zv , doch gewijzigd door COÜLOMU , en van welke 

daarna dc cocnicienlen der zamenstcllende termen door TIIONY, 

uit vele voorhanden waarnemingen, later evenwel naauwkeuriger 

duor EVTPXWEIN, uit meer waarncnjingen, zijn bepaald geworden. 

Hoezeer deze formule geacht w o r d t , in vele gevallen ui tkom-

sten van berekening te geven , genoegzaam met die vau waar -

neming overeenstemmende , laat zij nogtans , in zekerheid van 

zamenstelling en van ui tkonist , tc wenschen overig. 

Vooreerst toch zijn , ter bepaling van de coëiricientcn , som-

mige w^aarnemingen of uitkomsten van |)rocfnemingen gebru ik t , 

vari welke men de volledigheid en naauwke\irigheid in twijfel 

f 
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getrokken heef t , zoodal er of het regte gebruik niet van gemaakt 

heeft kunnen worden , of dat zij niet als gelouterde en juiste 

bestanddeelcn van berekening konden worden beschouwd en aan-

gewend, cn het aantal van andere der gebezigde waarnemingen, 

welke vertrouwen verdienen, is toegeschenen als te ger ing , om 

op deze uitsluitend het algeniccn toepasselijk maken der formule 

te mogen gronden. 

Ten anderen zijn er , voor diezelfde bepaling der cocdicienten 

rekenwijzen gevolgd, die later, voor dergelijk onderzoek, zijn 

vervangen door eene betere, welke, met grootcrc kans voor 

minste afwijking, de w^aarscbijnlijkstc getalIcnwaiM'den, die men 

zoekt , doet voorkomen. 

Eindelijk heeft de forniule eenen vorm, welke mogelijk 

ware is , doch het is niet bewezen; cn aan een ontbrckenden 

term, of aan minder juistcn vorm, of ook aan het niet voctstootP 

standvastig zijn der getallenwaarden van de co('flicientcn, tusschen 

onderscheidene grenswaarden van bet veranderlijk clement, kan 

mede, voor een gedeelte althans, het nog niet behoorlijk over-

eenstcnmien der uitkomslen van berekening cn ervaring njoeteri 

worden toegeschreven. 

Ue nraatscha[>jrij, op dit een cn ander lettende, vermeent , in 

het belang der wetenschap en vau hare toepassingen, dc aan-

leiding te moeten geven, dat men bij vernieuwing dc aandacht 

vcstige oj) het belangrijk vraagstuk, om eene meer naauwkcurige 

formule te bepalen, ter berekening van dc hoegrootheid der 

snelheid van gelijkmalig afstroomend water. 

Diensvolgens stelt zij als prijsstolTe voor. een geheel nienv , 

uitvoerig onderzoek des zoo even genoemden ondcrwerps, invoeg 

dat inzonderheid hetgeen hierboven omschreven is of aange-

duid als minder zeker, minder volledig cn minder naauwkeurig , 

tot meerdere zekerheid, volkomenheid en juistheid w^orde gebragt. 
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Ku vcnnifs licl tloei» van geheel nieuwe, meer naauwkeurig«^ 

(Ml genoegzaam talrijke waarnemingen , zeer waarschijnlijk een 

vonrnaam gedeelte des arheids zal moeten ui tmaken, om het 

voorgestelde (bei te kuiuien hereiken, zal de maatschapi)ij aan 

flen Schr i jver der hekroonde verhandel ing , in allen geval le , 

hij hare gouden medaille, <lc premie van f luO voegen. 

V. Tot nog toe heeft men in ĥ t̂ algemeen de artesische {nii-

ten gebruikt , om of dr inkwater of warm water uit de diepte 

naar de oppervlakte van den grond tc geleiden. Op enkele 

plaatsen werden zij echter ook aangewend , om overtollig water 

van de oppervlakte in diep gelegene beddingen tc ontlasten. De 

maatschapi)ij vraagt i^en beredeneerd onderzoek , of deze putten 

meer in hel groot tot de droogmaking van meerder of minder 

uilgebreide plassen zouden kunnen worden gebruikt , en zoe 

j a , op welke wijze dit zoude moeten geschieden, en welke de 

omstandigheden z i j n , waarbij de boring dezer put ten , tol dal 

einde , de waarschijnlijkheid voor zich zoude hebben , van met 

goed gevolg te zullen geschieden. 

r.i.lLAr.i: iV. \T 

L'LKKNANSKN. 

( k b r u i k van pikkransen. Bij brand en nacht-arbeid . IVij (k-n 

brand aan de zalndiaven , toen men nog touwen pikkransen te 

noUerdam g e b r u i k t e , is er voor dc waa rde v a n / ' 1 5 0 . 0 0 ve r -

brand. 

Bij het arbeiden bij nacht bedraagt dit sonitijds tot ƒ 10 ,00 

per nacht. 

De touwen pikkransen kosten gemiddeld f 2 5 . 0 0 ilc 100 

i \ed . [)ond. Tien touwen pikkransen wegen 5 . 7 0 Xed. pond. Ue 

1000 louwen lijkkransen kosten dus / ' 0 2 . 5 0 . 

Oe 1000 krullen pikkransen kosten • 

aan maakloon . . . /' 15 .00 

aan louw . . . . - 0 . 7 5 

501 kannen teer . . - 1 0 . 0 5 

voor brandhout . . - 0 . 5 0 

arbeidsloon voor koken - 0 . 0 1 / ' 0 5 . 7 0 , stel O i . 0 0 . 

Het lichtvermogen van touwen [pikkransen , staat lot dat der 

krullen p ikk ransen , als 15^ : 18^ = 2 2 5 : 521 . 

2 2 5 krullen |ïikkransen kosten f \ i. \i), 

5 2 4 touwen - 2 0 . 8 0 . 

Oe krullen pikkransen branden 3 0 minuten. 

» touwen " M 5 0 » 

Opdat ieder 150 nnnuten zou kunnen branden , moeten tle 

touwen pikkransen vijfmaal vernieuwd worden , en kosten dan 
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f l'UK(H), 011 <le knillen pikkranseii drieniaal vernieuwd worden, 

die dan kosten f i/i.20. 

De touwen [nkkransen zijn dus ineer dan duurder 

dan de kridlen |»ikkransen. 

De krullen [»ikkransen zijn giMuakkelijk te maken en aan te 

steken , waardoor liet gebruik van ler|>enlijn overboilig wordt . 

Men moet voor de krullen i)ikkransen geen krullen van lool-
lioulen nemen. 

De nanjoj] der beide arbeiders , die de krullen pikkransen 

lot die volmaaktheid gebragt hebben , z i j n ; DIUK (inoKN, wa-

genmaker , en IIKNDUIK K(»OL, blokmaker. 

[ 
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lUJLAGE Vil. 

MKOtOKtLlNG DOOn DEN INOE.MEUK DKn .MMNE.V l.N .NEÈlV 

L\NDSClï OOST-iNülEN COll.W \>-i GUOOT. 

Mijne Heeren! 

Gedurende mijn tweejarig verblijr in Emjeland , heb ik u i j 

een aantal voorwerpen verzameld, waarvan somniige misschien 

uwer aan(hicht niel onwaardig zijn; daarom neem ik de vrijheid 

u ter bezigtiging û m te bieden . 

In de notulen vermeld. 

.Monsters kabel en koord, van de Patent n^ire-rape worLs 

van 1». S . New.vij. oc C®. le Caleshead npun Tfpie. 

Over de sehoonheid van l»cwerking, behoef ik hier niet le 

spreken ; de monsters kuimcn zeker niet aan de beoordeeliiiy; 

van meer bevoegden onderworpen worden dan deze vergadering. 

Ik zal hier alleen dc uitkomsten opgeven van dc proeven, ge-

nomen ter be|)aling van hel draagvermogen der kubels en koorden, 

in l)0vengen0cmde fabrijk vervaardigd, in vergelijking met hennep-

kabels, van gelijk vermogen. 
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P L A T T E K ALT E L S , 
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De vergelijkingen, in ileze talcls voorkomende, hoewel voor 

praclisch gebruik geheel voldoende, kunnen niet volkomen naauw-

keurig zi jn , om do eenvoudige reden , dal de kabels zijn ver-

geleken, zooals zij in den handel voorkomen, terwijl zij, voor 

eene geheel juiste vergeli jking, voor dc {)roeven zouden geslagen 

moeten zijn. 

De ronde kabels worden voornamelijk gebruikt voor de 

dienst der spoorwegen op hellende vlakken , terwijl de platte 

kabels dienen tot opvoering van steenkool , of andere lasten , 

uit de mijnen. 

Een bepaald voorried leveren de ijzerdraad-kabels, doordien 
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z i j , bij geUjk gftwigl als bennep-kabels, veel grooler kracht van 

zamenhang hebben dan deze. Zoo ziet men bijv. uit de eerste 
Nod. el 

t a f e l , dat de ronde ijzeren kabel van 0 , 1 1 1 1 omtrek weegt 

r»,0(>9 k®. g r . per Ned. el en dat deze eerst bezwijkt onder 

eene belasting van 52i)00 k ' \ g r . , terwijl de hcnne})-kabel van Nel. el 

0,205:2 omtrek en gelijk gewigt als de ijzeren reeds breekt onder 

eene belasting van 18000 k®. g r . De draagvermogens dezer twee 

kabels van gelijk gewig t , staan dus tot elkaar, als IG : 0 . 

Zijn de i jzerdraad-kabels, in het a lgemeen, om de aangevoerde 

i 'eden, boven de hennep-kabels te verkiezen, tegen dit voordeel 

s laa t , bij de platte-i jzerdraad-kabels, een nadeel over, waardoor 

liet mocijelijk , zoo niet geheel ongeraden w o r d t , om deze 

Ie gebruiken op plaatsen , die van de (idirijk eenigzins v e r -

wijderd zijn. 

De kabel bestaat uit drie afzonderlijke platte kabels , die naast 

elkander ge legen , njot ijzerdraad aan een zijn genaaid , gelijk 

iu tig. 2 kan gezien worden , liet is van groot belang dat dit 

naaijen met zorg verrigt worde , daar hier van afhangt of do 

drie kabels evenveel gestrekt zidlen zijn en alzoo gelijk zullen 

dragen. Het kan niet wel gc-schieden , dan met de werktuigen 

daarvoor in de fabrijk voorhanden. 

De platte i jzerdraad-kabels moeten daa rom, in de meeste ge-

vallen, bij b r eken , naar de fabrijk worden gezonden tot he r -

stelling. P>ij het breken van een i»latte hennep-kabel , behoel'l 

daarentegen niets gedaan te worden dan te splitsen , hetgeen 

spoedig en op dc plaats zelve kan geschieden. 

Het algemeen gebruik der platte i j z e r d r a a d - k a b d s , wordt 

door dit ongemak zeer in den weg gestaan. De heeren NFWALL 

O . hebben daarom eene aanzienlijke som (naar ik mij h e r i n -

ner X ;i00) toegezegd , vf»or de vinding van L;esctukte w e r k -

tuigen , en hel verlof om er «ebruik van Ie maken , i(»l he t , 



TN 

ill eoi.s k-ii volle breedte dezer kabele. ii<. vi.idcr /..m 

.'verigeii. hei volle regt hon.lci. 0|. hei patent , dat hij zou 
willen nrM)ien. 

hK ('.UDDT. 

iilJi.A(iK .V. Vlli 

vuAtïKN , DU«: A.ViN iH-: iJCDKX VA.N HKI i N s r n u r r n j i 

n K A NT woon Dl Nr, w (uu) K N vot) n G KS 11: r, i». 

Zijn (ie verscliillciule ontworpene indijkingen langs de 

»ev(M's van liel IJ voor- of nadeelig te acliten voor de uitwate-

ring van liijiilaiul ? 

2®. Kene firoeve tc leveren voor eene geschiedenis der ge-

gravene kanalen in Nederland, 

Men zou met de geschiedenis van een kanaal, waarmedo 

men iu zijnen omtrek goed hekend is , kunnen volstaan. 

Kene beschrijving van eenig uitgevoerd werk . 

Een vasten regel te g(weii v(jor de inwendige inrigting, goede 

verdceling en gevorderde ruimte voor scholen , geschikt voor 

liet lager onderwijs. 

Geschikte en eenvoudige miildelen op te geven tot het 

fondereii , zonder aldamming. 

G". I^roeven op te geven omtrent de inklinking van ver -

vschillende grondsoorten. 

7®. Eene constructie op tc geven voor sluisdeuren voor zeer 

wijde sluizen , geschikt tot doortogt van ongewoon brccdc 

stoombooten. 

S®. Dc meest aanlievelingswaardige zamenmenging op te geven 

voor verschillende mctselsiicciën. 

U®. Wat heeft de laatste tijd geleerd omtrent het gebruik 

van turf in locomotieven, stoombooten en andere stoomtuigen. 



U)-. Eene vergolijkentle berekening tusschen do uorspronkt-

lijko kosten van aanleg en jaarlijkseh onderhoud van houten-

steenen- en ijzeren bruggen. 

Vergelijking tusschen kei-, straat-, klinker-, schulp-, Mac-

adanj- en houten wegen , ten aanzien der kosten van aaideg en 

van onderhoud 

lUjLAUE IX 

l'KOtVli.N BIJ UliT JNM1ÜJEN VAN k'ALt̂ .N \\i il< U"l M , 

HOOJV L'. SCUULTICN. 

Bij het maken der tbudeering voor de Zuidor-kerk, ten dienste 

der iXederduitsch-Gereformeerde gemeente te Holtenlam, ben ik 

in de gelegenheid geweest eene proef te nemen , omtrent hel 

iW îSi'̂  vennogen van eene ingeheide paal. Omstandigheden ifi 

verband met ilen voortgang van het werk, veroorzaakten evenwel 

dat dc proefneming niet zoo volledig |>laat3 kon hebben, als voor 

dc wetenschap wel wcnschclijk w a r e ; wal er echter is waar -

genomen komt mij niet geheel van belang ontbloot voor , om 

aan het Instituut te worden n)edeged<jeld. 

Op den 14"" Februari j 1 8 1 5 , werd er (̂ cn paal geslagen ter 
el 

lengte van 1 5 , 0 0 , aan den kop zwaar 52 duim en aan de punt 

of top 15 duim. Het blok waarmede deze paal geslagen is, was 

van eikenhout met het gewone ijzeren beslag , en had eene 

zwaarte van 052 Ned. i)ond. In dc 5 0 laatste slagen zakte dc 

paal , bij eene valhoogte van het blok van ITi palm, (»0 duim, 

en alzoo 2 duim per slag, indi<'n men aanneemt dal deze zakking 

gelijkmalig is gewees t , hetgeen uit voorgaande waargenomene 

zakkingen wel is aan tc nemen. De kop van dc paal stond 5 3 

duim beneden Uotlepeil. 

Eeac zoodanige zakking kan niel veel vertrouwen inboezemen, 

te minder daar men in dat zelfde gedeelte van den fondcerings put, 

in hel algemeen, eene veel sterkere zakking der palen waarnam, 

dan wei op andere punten. 

Hel nomen van oeuo proef was mij derhalve zeer welkom, en 



op deu Februarij werd de paal belast uiet ^22000 Ned. pond. 

Ten einde deze belasting op eene aan bet oogrnoi'k voldoende 

wijze te kunnen aanbrengen , beeft men den kop van dc paal 

vlak en waterpas afgezaagd , cn daarop gesteld een eiken bouten 

s t i j l , van onderen eveneens vlak g e w e r k t , cn waaraan kruis-

gewijze leggers door karbeels ondersteund , waren verbonden , 

in voege als op bijzijnde scbets , is aangewezen. Deze toestel 

bad eene zwaarte met inbegrip van bet ijzerwerk , van 2 0 0 0 

Ned. ()ond. 

Om dc stijl in een verticalen stand te bonden, was in dcszelfs 

kop een ijzeren pen geslagen , waaraan vici' twijtouwen verbon-

den waren, cn op elk derzclvc ecu ligt takcltje gebragt, welke 

bij ovcrbcHing naar deze of gene zijde, wicrden gevierd of aan-

gehaald. Op genoemde leggers nu , werden ijzeren gielelingen 

geplaatst ter zwaarte gezamenlijk van 2 0 , 0 0 0 Ned. pond. De 

waarnemingen geschiedde door rcgt gestreken planken , aan dc 

nabij zijnde fondeerings [)alen door uiiddel van stijltjes sterk be-

vestigd, cn op welker bovenkant ccnc beweegbare rij de punten 

aanwees , die in het zelfde vlak met den bovenkant der gezegde 

planken op de stijl gezet waren. 

Gedurende 8 dagen werd gceno dc minste zakking waar-

genomen. Men besloot alstoen dc belasting te vermeerderen en 

wel met 10 ,000 Ned. ])ond, zoo dat op den Maart de paal 

tc dragen had 5 2 0 0 0 Ned. pond. Met dit gewigt werden de 

waarnemingen nog 1 weken voorlgczct, zonder dat eenige de 

minste zakking te bespeuren was. —-

Gaarne had men het gewigt zoodanig vermeerderd , tot de 

belasting het draagvermogen overtrof, dan de voortgang van het 

werk aan dc eene zijde, cn dc vrees dat de toestel eene meerdere 

zwaarte niet zoude gcdoogen, aan de andere zijde, waren zoo 

vele. redenen die noopten, van dit voornemen af Ie zien. 

i 

'I 
t' I 

V 

s:> 

Terwijl de |>aal belast was, lieeft men \u de nabijheid dcrzelve 

eene grondboring bewerkstelligd, waarvan de uitslag deze was. 

De stelling waarop dc grondboring plaats had lag 50 duim 

tioven lloltcpeil; beneden die stelling werden gevonden ; 

l^. 1,00 gemengde grond , als: puin, zami, koolasch enz. 
cl 

2®. O,rit.) blaauw zand, 
el 

slappe klei, 
el 

0 , 9 0 de r rv , 
el 

^^^ 1,(10 geelachtige klei met hout , 
el 5 , 5 0 gran\iwe klei met hout , biczen of r iel , 
el 

7". 2 , 8 0 blaauwc klei, 
el 

0 , 4 5 zwarte grond, (uiook genaamd), 

0 , 7 5 kuilzand, 
el 

10". 1,(10 blaauwc klei, 
cl II®. 0 , 2 5 zeer fijne bijna zwarte klei , (zwarte zool), 
el 

12°. 0 , 7 5 blanke di to, (blanke zool), 

t 5 ^ Welzand. 
el 

17 ,50 
cl 

Zoodat het welzand 17,20 beneden Ilotlrpeil goxoiukn werd ; 
el 

de [)unt van de paal was dus 1,27 boven het welzand, en 75 

duim in de blaauwc klei, die voor de zwarte zool gevonden i s , 
gedrongen. 

De formule voor het draagvermogen eener [)aal raadplegende, 

namelijk deze : U = — — , e {b -h p) 
Waarin li de valhoogte van het blok = 150 duim. 

h dc zwaarte van hel blok = 0 5 2 Ned. jiond. 

H p dc zwaarte van de paal = 55t^ ^ 

f e de zakking bij den laatsten slag = 2 «luim, 

dan wordt W = 505(» Ned pond. 
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Wanneer nu de paal met het maxinium van zijn draagvermogen 

ware belast geweest , op het oogenblik dal dezelve ontlast werd , 

dan zoude de belasting nog (JVs inaal het gevonden draagver-

mogen hebben bedragen , maar beter hebben overeengekomen 
h h 2 

waarin U = 2 5 , 2 8 0 Ned. [>ond is. met r\ = , 
e (h 4 -

Dc ondervindiïig heeft doen zien van welk een verbazenden 

invloed de zwaarte der blokken is op den weerstand van [)alen, 

in gronden zooals deze. Zoo heb ik waargenomen dal een paal 

lang 1 5 , 5 0 , zwaar aan den ko[) 5 0 duim en aan de punt li) 

d u i m , met een blok van 052 Ned. pond eu valhoogte van 15 

palm, 0 5 duim in de laatste 5 0 slagen zakte, terwijl een andere 

paal van gelijke afmetingen en op slechts 50 duim afstand van 

eerstgenoemden paal geslagen, met een blok van 5 1 5 Ned. pond 

en mede 15 palm valhoogte. 10 duim zakking onderging ; deze 

waarnemingen zijn nieermalen herhaald , en hebben l)ijna altijd 

gelijke uitkomsten ojjgeicverd. Dalen wier punten tot in het 

welzand gedreven wenlen , hadden bij blokken van ruim (>00 

poml zwaar te , eene zakking van 8 tot 10 d u i m ; met het 

bovengenoemde blok van 5 4 5 Ned. pond bedroeg die zakking 

2 , 5 tot «l duim. 

114 i palen zijn voor de fondcering van de Zuiderkerk g e -

slagen, OOO stuks daarvan kunnen gerekend worden hel gebouw 

te d r a g e n , hetwelk eene zwaarte heefl van ongeveer 17 milhoen 

i\(»d. j>oiid , InMgeen voor iedere [»aal 19 ,000 Ned. (»oud is. 

0 . ScnuLTKN. 
I.. K. lust. I. 
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V E R G A D E R F N G 

V.\.\ UK'] 

KO\l\KLiJ{i l.\STIT[irT VA\' IXIlEXIEliRS, 

TrKlIOfDKN IN niCT LOKAAI. DKU KOMNKÏ.IJKE AKADEMIE TE DRLFf, 

n r DlXr.SDAC., den NOVEMBEH 1810. 

Tegenwoordig, \\ W . CONRAD , Voorzitter ; 

G R E V E , VAN ÜOJ^DT, FORSTNER VAN DAMRENOY, VAN MEI'RS 

en VAN DER KUN , leden van den Itaad ; 

de gewone leden , KE.MPERS, VAN DER MEY H Z . , LK.EEKRODE, 

I*AART DE LA FAILI.E , VAN DEN HERGII J z . , LEBRET , VERREUEN 

VAN SONSREEK, DROINET, HARTZ, P . SCHMITZ, L . ENTIIOVEN L Z , , 

K . KNTIÏOVEN L Z . , H . F . G . N . CAMI» , C . K . D E G E C S , MUS-

UI 'ETIER, G . DE VRIES U O B R É E , W A R N S I N C K , W . H . SCIIOLTEN, 

W . A . SCIIOLTEN, WENCKERACII , A . J . H . VAN DER T O O R N , 

LANS e n I.DRATTO ; 

de L)\ülengewone leden , DE GROOT , VAN DIESEN , PLEMP , 

VAN DER LELY , VAN I5REDERODE , SCHADE VAN WESTRUM e n 

J . VAN STRALEN. 

De notnlen der Vergadering van 11 September jl. worden 

gelezen en goedgekeurd. 



gebruikelijke wijze worden vijf nieuwe leden binnen ge-

leid ; bel zijn de heeren VAN DEH VINNE , V . VAN DER T O O R N , 

VAN PEN SANTIIEUVEL , PosT en J . W . 11. CONRAD. 

Bij het Instituut is ontvangen : 

1". Van dc Gebroeders VAN LANGENUUVSEN : Bemerkingen 

betrekkelijk het verslag over het Stoomwerktuig in den Polder 

van W a m e l , Ürcumel en Alpheu , ^sllcujc, 1 8 i 0 . 

Van den heer DE GEUS te Halfweg. Zes cxem[)laren van 

herleidings-tafelen van oude in nieuwe maten. 

5® Van het lid H . J . STORM BUVSING. Ojimerkingen aan-

gaande de sluisdeuren. 18iO. 

A". iVamens het Koninklijk Nederlandsch Instituut te Am-

iterilmn : Beschouwingen over d(Mi aard cn den werkkring van 

het Koninklijk Nederlandseh Instituut van wetenschappen , let-

terkunde en schoonc kunsten te Ainaierdam. 1849. 

V a n h e t l id F . W . CONRAD. 

(K Ful le r s Computing Telegraph. 184G. 

b. Kaart van de rivier de Lek , van Krim[)en lot het Hagen-

steinsche Schoor , boven Viancn; door MEIXHIOR BOLSTRA. 

ITfi l a ITG-i. In zeven bladen. 

e. Zeer uitvoerige teekening van eene dubbele ijzeren draai-

brug ; op doorscliijnend [)apier. 

G°. Van het lid VAN DER S T E R R : weerkundige waarne-

mingen, over Augustus en Se|)tember 1849. 

ü e president geeft kennis , dat de leden SIMONS , STORM 

BL'YSING , v.VN LIMRLT.G STIRUM en IMEUKES VAN GENDT door 

ongesteldheid of ambtsbezigheden worden verhinderd , de Ver-

gadering bij te wonen. 

Dl 

Het lid F. LIROINET doet eene njededeeling over de toepas-

sing van gekleurde teekeningen op porcelein. 

(Zie P.ijlage , X.) 

Eenige fraaije monsters worden met belangstelling <loor de 

leden bezigtigd. 

Het lid van MEURS doe t , namens het afwezige lid K I P P , 

eenige inededeermgen over voorwerpen van ge|)erst leder en 

gegolen ivoor, welke d o o r laatstgenoemde kort geleden ml Parijs 

zijn gebrag t , en van welke verschillende zeer fraaije en belang-

rijke monsters aan dc Vergadering ter bezigliging worden aan-

geboden. 

Bij de voorwerpen van geperst leder was eene prijs-courant 

gevoegd , ten gevolge waarvan verschillende leden den wensch 

uitten , om met de [irijzcn waarvoor deze voorwerpen verkrijg-

baar zijn , bekend tc worden gemaakt. 

Het lid G . DE V R I E S BORBÉE z eg t , dat hij in het liezit is 

van soortgelijke voortbrengselen in gutta pe rcha , cn is van 

oordeel , dat deze slof beterkoop dan het leder kan geleverd 

worden. 

Het lid BAAIVT DE LA FAILLE vreest , dat lederen ornamenten, 

te veel door vochtigheid zidlen worden aangedaan. 

Het lid VAN MEURS bestrijdt dit gevoelen door dc lezing van 

eenige zinsneden uit het pros[)CCtus van den vervaardiger. Indien 

dc gutta percha ornamenten beterkoop zijn dan lederen , acht 

spreker , dat zij de voorkeur zouden kunnen verdienen. 

Het lid DE GROOT gelooft , dat tc groote gevoeligheid bij af-

wisseling van temperatuur , een bezwaar tegen dc gutta pcrcha 

zal opleveren. 

Het lid BLEEKRODE he r inner t , dal in het X l lF dee l , P ' s l uk 

van het tijdschrift ter bevordering van nijverheid , eene door 



liein gedane mededeeling voorkomt, betrekkelijk de fabricatie 

van geperst (relief) leer van BKKMII:NI en LADOUUIAU. Het zoo-

genaamde goud of bebangsellcer, dat in vele onzer hollandscbe 

huizen voorkomt, kan tot voorbeeld dienen , hoe soorlgelijke 

fabricatie vroeger hier te lande te huis behoorde; zij slaan even-

wel veel ten achteren bij de nieuwere labrikalen van geperst 

leer. 

Spreker is ook van gedachte , dal de vochtigheid er nadeelig 

op werken m o e t , als de lederen oruameuten niet op zeer drooge 

plaatsen worden aangebrag t , indien zij uit meerdere platen ot 

lagen zijn zamengesleld en middelen lol bescherming verzuimd 

worden. 

Het lid CoNUAD merkt o p , dat het nog bestaan van zoo vele 

oude lederen behangsels ten bewijze strekt der duurzaamheid 

van het fabrikaat. 

Het lid HLKEKUODK z eg t , met betrekking tol de vei'toonde 

voorwerpen in gegoten ivoor , dat dit een der schoonste toe-

j)assingen is der scheikunde. De wijze van behandeling is lang 

een geheim gebleven. 

Thans weet men , dat ivoor op de volgende wijze week g e -

maakt kan worden in warm water of warme melk , en dan 

vormbaar is. Het ivoor wordt fiamelijk zoo lang blootgesteld aan 

tera phosphoricumzuur , tot dal hel doorschijnend is geworden. 

Nadat het ivoor uit het zuur is genomen , afgewasschen eu ge-

droogd, wordt het in de bovengenoemde warme vloeistoncn week. 

In l 8 i S was deze bewerking in Emjeland nog onbekend , 

blijkens eene aanvraag in het Mechamc's magawie van dat jaar . 

Het lid VAN DEU VINNE merkt op , dat de Chinezen sints 

eeuwen het ivoor hebben weten te smelten. Van daar hunuf" 

schoone ivoorwerken die zoo algemeen bekend zijn. 
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De president verzoekt het lid VAN MEÜUS de dankbetuiging 

van het Instituut voor de gedane mededeeling aan hel lid Ki rp 

over te brengen. 

Het lid WAIINSINCK acht het van be l ang , dat dc prijzen 

waarvoor njen dc oriramenten in ge[)erst leder kan bekomen , 

algemeen bekend wordci i , ten einde deze met die van carton-

pierre of andere stoiren , le kunnen vergelijken. 

De president an twoord t , dat men zal trachten eene prijslijst 

te erlangen. 

Word t gelezen een brief van den Minister van Oor log , waarbij 

aan het Instituut wordt medegedeeld een brief van den franschen 

Mini.ster van Oorlog , betrekkelijk eenige stelsels van Broodbak-

ovens welke in Franlirijk zijn onderzocht. 
« 

(Zie irijlagc N ^ XI.) 

Dc president leest hierna dc prijsvi-agcn voor , die in het jaar 

1 8 4 9 zijn uitgeschreven door de Maatschappij tot bevordering 

der bouwkunst . 

Deze maatschappij stelt voo r , als eerste o n d e r w e r p : Eene 

slagtplaals (abattoir) voor eene groote stad ; 

als tweede ondcrwer|) : Een (jedenkteelien , voor den Neder- ' 

landschen D»ouwmeester JACOB VAN CAMI^EN ; en 

als derde onde rwerp : Een brandspnilfiuisje. 

Een uitvoerig ontwerp voor een yach t -k lub luus , door het lid 

PiREDEuouE , wordt aan dc leden ter bezigtiging aangeboden. 

De keurig uitgevoerde , en met bijzondere zorg behandelde 

teekenuigen , strekken den vervaardiger lol eere» De ontwerper 

heeft den bouw begroot op f 8 o i l G , o O 
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De president doet eene mededeeling over den stoomhamer 

v a n NASMYTII. 

(Zie Bijlage iV. XII.) 

Het lid VAN MEURS deelt mede , dat sinds cenigen tijd twee 

zulke hamers in de fabriek van PAUL VAN VLISSINGEN en DUDOK 

VAN HEEL , te Amsterdam , zijn in werking gebragt. 

Zij schijnen goed aan de verwachting te voldoen. 

De president herinnert 'aan het in eene vorige Vergadering 

ter sprake gebragte algemeen tarief van verschillende werken 

in Nederland, 

Als eerste bijdrage lot het zamenstellen van zoodanig tar ief , 

biedt hij aan de Vergadering aan een* s t aa t , aanwijzende dc 

gemiddelde waarde van verschillende voorwerpen , voorkomende 

in het magazijn van den Hollandsclicn spoorweg. 

Hij hoopt dal zijn voorbeeld navolging bij zijne medeleden 

zal vinden. 

Het lid BAART DE LA FAILLE doet de opmerking , dat een 

beredeneerd tarief zeer omslagtig is , en moeijclijk zal Ie 

leveren zijn. 

Dc president acht een beredeneerd tarief zeer wcnschelijk ; 

hoe meerdere moeite dc zamenstelling vercisclit , des te grooter 

zal er de waarde van zijn. 

De president deelt aan de Vergadering eene teekening en 

l)rospectus m e d e , betrekkelijk het «Depot van Homeiosche 

Kcementen , g ip s , o l ie , mastik , dakpannen met dubbele ran-

dden eu waterkcering van JOSSON en DE LANGLE te Ani-

^werpen; gevestigd te Rotlerdam bij Ti. W . SANDERS cn 

«H. J . VREEDENFURUGH Jz. Dclftscbc vaar t , wijk 7 204 .»» 

Na eene korte tusschenpoozing worden de werkzaamheden 

liervat door de lezing van een' brief van het lid »IOHN DIXON. 

(Zie Bijlage N ^ XÜI.) 

Een stel ijzeren cn koperen kabels cn koorden wordt aan 

de Vergadering ter bezigtiging aangeboden , Cïi eenige nadere 

inlichtingen deswege door het lid DE GROOT medegedeeld. Het 

lid VAN OORÜT z e g t , dat want van ijzerdraad sinds vele jaren 

bij de scheepvaart in gebruik is. Men heeft bij de fransche 

Marine , op het stoomschip Veloee , met het ijzerdraadtouw eene 

zeer uitgebreide proef genomen , cn ook het loopend touwwerk uil 

ijzerdraad vervaardigd. De uitslag van deze proef beeft niet tot eene 

algemeene aanwending geleid. Voor het mecrendeel vindt men 

het want van stoomschepen , dat aan de hitte van den rook is 

blootgesteld , uit ijzerdraadtouw vervaardigd. De ijzeren oogen 

aan het einde van elk span want zijn net bewerkt en sterk. 

De prijs is gewoonlijk afwisselend , en volgt dien van het 

ijzer. Proeven genomen met gegalvaniseerde metaaldraden hebben 

bij de scheepvaart niet bijzonder voldaan; het ijzer wordt minder 

taai en minder sterk , doordien dc ijzernerf wordt aangetast. 

Eene omwoeling der metaaldraden met geteerd touw, heeft beter 

voldaan. Op schroef booten komt de aanwending van i jzerdraad-

want meer en meer in gebruik. 

Het lid DE GROOT doet vervolgens eene belangrijke mededeeling 

over de steenkolenmijnen , die dc algemeene aandacht in hoogc 

mate opwekt. 
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Hij ahvezeiKihoid van bet lid MEHKKS VAN GENDT , leest de 

president de toegezegde mededeeling , over de wijze lioedanig 

platte waterdigte daken , met inlandsche wel verglaasde vloer-

tegels kunnen uitgevoerd worden. 

(Zie Bijlage XIV.) 

Namens het lid MEHKES VAN GENDT wordt ook aan de Ver -

gadering aangeboden : 

1. Ii(;ne nota en teekening rakende den geboorden put binnen 

het lort de Sterrenschans te Nijmcfjen , en 

Eenige notitien en gegevens rakende de putboringen in 

het algemeen , en voornamelijk in het belang van AmslenUun, 

van den luitenant-kolonel VAN I^VNHULS. 

De president voegt er een kwantitatief onderzoek bij van het 

watei- uit den p u t , gegraven in de suiker-ralfinaderij van den 

lieer Koou te Amsterdam. 

Volgens het besluit der vorige Vergader ing , zullen deze 

stukken worden gesteld in handen eener kommissie. 

De lezing omtrent de waterdigte daken heelt aanleiding lot 

eenige opmerkingen gegeveven. 

Het lid UwuT DE LA FAILLE acht het gebruik van zuiver 

Portland-cement overbodig lot het bekomen van waterdigt werk . 

Een mengsel van een deel cement tegen een deel zand is daartoe 
voldoende. 

Het lid WARNSINCK vreest , dat de houten beschieting spoedig 

zal verstikken en door vocht li jden, niettegenstaande de klei-

laag welke er op gebragt wordt . 

Hij zoude daarom dc voorkeur aan de Italiaansche werkwijze 

geven , volgens welke men groote baksteenen tot onderlagen be-

zigt , ter vervanging van den voorgestelden houten ondervloer. 

Deze baksteenen worden eenvoudig op latten gelegd, die mid-
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den ()\) midden, zoo ver van elkander verwijderd zi jn, ais de 

lengte der baksteenen bedraagt. Op deze baksteenlaag, worden 

de platte dakpannen in kalkmortel aangebragt. 

De Italianen maken op die wijze flaauw hellende daken , die 

zeer goed voldoen, en vele jaren duren . Het komt den spreker 

voor , dat deze constructie-WTjze ook bij platte tegels ware 

aan te wenden. 

Het lid BAART DE LA FAILLE zegt , dat men in Zit^iè'altijd 

op die wijze, dat is met twee platte lagen, werkt . Eene laag 

drooge klei acht hij niel goed. 

De president vindt ook eene zamen voeging van hout en steen 

niet zonder bezwaar. 

Het lid BAART DE LA F.ULLE zegt , dat in en bepaal-

delijk in Luik en Namen, men bij het maken van soortgelijke 

daken altijd eene laag natte klei heeft aangebragt , en deze 

zoo lang heeft ges t reken, tol dat zij geene barstjes meer aan-

bood. Dit voldeed veel beter dan drooge klei 

Wordt gelezen eene nota van het lid J . W . BAKK,overde 

spoorwegen met verschillende spoorwijdten. 

(Zie Bi j lage , N«. XV.) 

Dc president uit het gevoelen , dat men over het algemeen 

te veel waarde aan het verschil van spoorwijdle hecht. Aan de 

grenzen van eenig land is eene overlading van weinig beleekenis, 

zoo men slechts dc bekende middelen aanwendt en goed aan-

wenden wil. De Engelsche Ingenieurs erkennen de meerdere 

waarde van het breede boven het smalle spoor , en toch vindt 

hel laatste den meesten bijval , omdat de meeste geldelijke i n -

teressen met spoorwegen in verband staan , alwaar het smalle 

spoor is aangewend. 

• 



u s 

Geene bijdragen of voorstellen meer gedaan zijnde , wordt de 

Vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vergadering van 12 

Februari j 1830 . 

CA 

President. 

Secretaris. 
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BIJLAGEN, 
BKHOOUEND I ' : IUJ D E N O T U L E N DKII 

V E A G A P E I I L I ' ^ ^ C r 

v a n 1 3 I ^ o v c m t i c r 1 8 4 0 . 
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in.ll.AC.K, \ 

\ Messieurs les Preside/!I t t meTnhre>i 

de rInstitut Haifa} des Infjémenrs , 

a Delft. 

MKSSIKI'US, 

Xoiis venons vous soumetlre (juelques échantillons de porce-

laines peintes et orn-'es d'après un nouveau procédé et en même 

temps vous donner quel([ues détails sur ce qui le concerne, toute-

Ibis en nous impososant certaines réserves, commandées par le 

mystère doni son auteur a cru devoir entoure)* jusqu'ici son 

opé»ralion principale et qui consiste dans la préparation du papier 

destint' â décalquer le dessin ou l'ornemont que l'on veut r e -

produire sur la porcelaine. 

?NOUS nous bornerons à constater les résidlats obtenus et à 

indif|uer sommairement par quels moyens l 'inventeur de ce pro-

('éd(', lM^ r.KUTiîAND IM^ovANcnK do Purh, est j^arvenu a vaiiicre 

une dilVjcult(', contre laquelle avaient échoué tous les elTorls tentés 

jusqu'à ])résent pour on triompher ; il s'agissait , en reproduisant 

.^ur la jwcelaine par la lithographie tout dessin colorié , de faire 

en sono que le brillant de l'émail fut conservé» intact sur toute 

la surface du dessin. 

Depuis longtemps déjà , vous le savez , Messieurs , on fait 

ces sortes d'applications siu* [»orcelaiue , sur fayence , sur poterie; 

nous-mûme en ISôiS et 18ôl> avons eu occasion d 'admirer la 

reprodiiclion sur j.orcclaiue de magnifiques dessins dans les 

nianufa( turcs Doyale et Impériale dc Slolihabn et de Vienne 

l'ime dirigée par Mr. PF. ZAGENNVIAM , Tautre , par le célèbre 
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BAUMGAHTEN ; ou s en est également occupé avec succès en 

Angleterre et en France ; mais ces reproductions laissaient beau-

coup k désirer ; la substance grasse , les huiles qui entraient 

dans la préparation des couleurs minérales , exclusivement e m -

ployées pour le tirage des é[)reuvcs à appliquer, ne pouvant 

jamais Ctre totalement absorbées par la cuisson , donnaient lieu 

par leur [)résence à des altérations de l'émail qu i , au lieu de 

se montrer partout brillant et uniformément reparti , présentait 

des défectuosités et restait sur tous les points où Taction des 

corps gras n'avait pas été complètement neutralisée. 

L 'auteur du procédé qui nous occupe , doué d 'une remar-

quable perséverance, a vaincu fort heureusement cette difiiculté 

au moyen d 'un papier spécial , de son invention ; voici comment 

il procède : Il fait tirer sur ce papier avec l 'encre ordinaire 

dont se servent tous les lithographes , les épreuves du dessin 

qu'il veut reprodu i re ; les épreuves t i r ées , il les soumet à une 

préparation q u i , agissant sur le papier , a pour elTet de s u b -

stituer la couleur minérale à la couleur végétale, dont il s 'est 

servi en premier lieu , de sorte qu'il ne reste pas la plus petite 

parcelle de celle-ci sur le dessin ; on conçoit dès lo r s , que les 

surfaces émaillées ne présentent plus la moindre altération puisque 

la cause de cette altération a complètement disparu. 

Le dessin est (î.xé une première fois en une seule couleur , 

il reproduit identiquement la l i thographie , ses ombres , ses 

demi-teintes, ses contours , puis il est mis au four et soumis 

A une première cuisson. Tel est le panier de fleurs que vous 

avez sous les yeux. 

On procède ensuite à l'application avec un pinceau des diverses 

couleurs, qui constituent la peinture proprement dite. Et pour 

ce travail si coûteux, lorsqu'on est obligé de recourir à des 

artistes de premier ordre , qui se font payer en proportion de 
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leur mérite , c ' es t -à -d i re fort cher , il suflit d 'un homme p r a -

t i que , d 'un homme du métier, d 'une main sûre , connaissant sa 

palette et la valeur de ses tons ; et cela s 'explique aisément ; 

le travail qu'on lui confie n'est plus qu 'un travail manuel et 

pour ainsi dire mécanique, puisque le dessin qu'on a obtenu de 

la lithographie constitue lui seul le mérite art ist ique de 

l 'ouvrage. 

Lorsque le dessin est colorié , on soumet la pièce à une 

seconde cuisson et elle se trouve achevée. Tels sont la soucoupe 

et les trois plateaux carrés , qui n'ont été travaillés que deux 

fois : d 'abord le dessin en première couleur et une première 

cuisson : ensuite l'application des couleurs au pinceau et une 

seconde cuisson. 

Enlin si l'on veut donner ù une pièce importante, des soins 

par t icul iers , en perfectionner le fini , on colorie le dessin h 

deux reprises ditlérentes, afin de mieux juger , avant d 'y doimer 

la dernière touche, de la valeur des tons et de l'eftet à obtenir, 

ce qui constitue, y comprise l'application du dessin en jn'emière 

cou l eu r , trois opérations ou trois cuissons pour chaque pièce. 

Le plateau rond qui re[)résente une villageoise à cheval a reçu 

la couleur première et a été colorié une fo i s , il a subi deux 

fuis l 'épreuve du feu, mais il n'est |)as encore achevé , il doit 

encore être retouche et passer au f e u , pour être tout-fi-fait 

terminé. 

Il est bon de faire observer que la couleur première repro-

duisant les ombres et les demi-teintes dc la lithogra[>hie, on 

n'a besoin que de teintes à plat lorscpi'il s 'agit de colorier, ce 

qui rend ce travail extrêmement facile. 

Les j)orcelaines ainsi traitées ne reviennent pas à la moitié 

du prix que coûtaient les" [)orcclaines peintes à la main, môme 

par de médiocres artistes , et l'on obtient les dessins les plus 
8 
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estimés» puisqu'ils sont la reproduction fidèle de lithographies, 

dont le choix est illimité ; ainsi donc pour reproduire sur por-

celaine à un grand nombre d exemplaires et à bon marché les 

oeuvres des grands maîtres , il ne faut plus désormais qu en 

avoir la lithographie et de la même manière si l'on veut des 

dessins originaux, les portraits de toute une famille par exemple, 

ceux de toute une corporation ou une collection de points de 

vue d'un site qui intéresse, il suflira d'en faire exécuter le dessin 

sur pierre et de procéder ainsi que nous venons de le décrire. 

Celte découverte selon nous doit avoir de grands résultats; 

ils seront nécessairement la conséquence de Tinfériorité des prix, 

auxquels reviendront les porcelaines ornées par voie d'application, 

comparativement à ceux des porcelaines peintes à la main, selon 

les anciens procédés ; cette différence de prix si notable ne peut 

manquer d'exercer une très remarquable influence sur les produits 

les plus précieux de l a r t ceramique , car le procédé de 

BEHTUAND PaovANCiïE s'applique avec le môme succès 5 toute 

terre cuite, au verre et aux cristaux; aussi ne sommes nous nul-

lement éionné des rapports favorables dont il est l'objet à P a m , 

ni de l'espèce de sensation qu'il a produite à la dernière ex-

position française. 

Nous ne croyons pas cependant que ce procédé, si fécond qu' i l 

puisse être en réstdtats heureux, soit appelé 5 détrôner jamais 

ces admirables peintures sur porcelaine dues au talent et au 

génie des artistes célèbres. Non. Telles ne peuvent être ses 

prétentions ! La gravure n'a rien perdu ni de son mérite ni de 

sa valeur par l'avènement de la lithographie l mais de même 

que la lithographie fait participer un plus grand nombre d ' i n -

dividus à la possession , à la jouissance du sujet qu'elle répré-

sente, de même le procédé dont nous vous entretenons aujourd'hui 

aura pour effet de contribuer à la perfection du goût en popu-
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larisant des objets d 'art et de luxe , auxquels l'opulence seule 

pouvait atteindre, mais qui désormais, grAce à la notable diminution 

de leur piûx, se répandront [)lus facilement dans toutes les classes 

de la société. 

Les riches n'y perdront rien , les artistes les plus médiocres 

y trouveront du travail , les chefs-d'œuvre deviendront plus 

populaires, la classe moyenne y aura gagné une jouissance dont 

elle était privée et ce sera cn tous cas une pierre de plus 

à l'édifice que partout on élève à cette puissance suprême de 

notre siècle : VIndustrie ! 

F . DHOJNET. 

BIJLAGE, .V. XI. 

A Monsieur i' AfîKL 
Ministre Plénipotentiaire des Pays-lias, 

à Paris* 

Paris le 2i Août 1849. 

Monsieur le Ministre, par vOtre dépêche du 5 Août courant 

vous me demandez, au nom de vôtre gouvernement , quelques 

renseignemens sur les divers systèmes de fours qui ont pu être 

expérimentés dans les manutentions militaires, et particulièrement 

sur ceux de ces systèmes, dont l'emploi a paru le plus avantageux 

au département de la guerre. 

Je m'expresse d'accè(Jer à votre désir en vous faisant connaître 

quelques uns des résultats les mieux constatés et en vous infor-

mant, sommairement, des avis ou décisions auxquels ils ont donné 
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lien ; mais je vous ferai remarquer toutefois, que l'importante 

question, à laquelle vous prenez intérêt , est loin dY'tre complète-

ment résolue. 11 faudrait pour (juc Ion |iùt déterminer en pa r -

faite connaissance dc cause , au(|uel des divers niodes inventés 

ou perfectionnés depuis peu d'années appartient la priorité à tous 

égards , soumettre chacun d'eux à des nombreux essais compa-

ratifs, observés et rapportés par une mOme commission, laquelle 

devrait recevoir son impulsion et sa direction d 'une volonté 

supérieure invariable et persévérante. ' 

J 'avais bien et je conserve la ferme intention de conduire à 

fin celte likbc entreprise par mes prédécesseurs, mais vous com-

prendrez , monsieiu' le ministre, <pie les circonstances dans les-

quelle s'est trouvée la France , e t ' l a nécessité de ne pas troubler 

le service manutentionnaire devenu très actif dans certaines grandes 

p laces , comme Paris, où des expériences avaient été commen-

cées , m'aient determine à ne les laisser poursuivre que dans 

une certaine limite. 

Voici du reste les seuls renseignemens, que je puisse, quant 

h [)résenl , vous fournir. 

IMUIK (înAMEU. 

Le comité des iortilications dans sa séance du Avril 1 8 i 3 

a été appelé à émettre un avis sur un disposilif, inventé par 

le capitaine du génie GUAMICR, pour le chaufiTagc des fours au 

moyen de la houille. 

Cet appareil consiste dans un fourneau à houille construit à 

droite de la bouche d'im four ordinaire , et un houra unique 

avec cheminée spéciale , placé dans l'axe même du fourneau , 

mais à l 'autre exlrr^mité du four et au niveau de l 'àtre. 

La masse de houille nécessaire pour le chauirage est placée 

t 

t 0 7 

sur la grille du fourneau ; le houra détermine le t irage; et la 

chaleur pénétrant à l 'intérieur du four, se repartit graduellement 

sur tous les points. 

Ce procédé mis en pratique à Ni mes en 1854, puis en 1839. 

a procuré des résultats très favorables : leur examen a donné 

lieu de reconnajtrc : 

L' ' . Que le four GUAMEU présente de réels avantages sous le 

rapport de l 'économie, |)uisquc le chauflage au bois, pour un 

four dc 41)0 rations (la ration est de 0 , 7 5 kil.), coulant 1 ,578 f r . 

{f 0 ,055) environ, le chaullagc la houille ne revient qu'a 

0 , 7 0 8 fr . (ƒ* 0,555); diUércncc en moins = fr. 0 , 07 cl. ( / '0 ,515.) 

Que les réparations des loiu^s, avec ce dernier mode de 

chaulVage, sont moins fréquentes et moins considérables. 

(Juc la houille pouvant se conserver à l'air, n'exige pas 

les niagasins et hangars que nécessitent les approvisionnemens 

de bois. 

4 ^ . Enfin, que l'application du procédé GUANIEU aux fours exis-

tans ne donne lieu qu'à une dépense de peu d'importance, puisque 

pour Nîmes elle ne s'est pas élevée au dessus de 4 4 0 fr . {f 200). 

En conséquence dc cet avis , il a été statué , par décision 

ministérielle du 5 0 Avril 1815, que le dessin et le mémoire fourni 

par M^ le capitaine CUAMKU seraient lilhographiés, et que des 

exemplaires en seraient envoyés dans les places, où l'usage de 

la houille offre des avantages , afin d'y cire consultés par les 

officiers du génie, autant que besoin serait. 

J 'ajouterai, pour compléter les renseignemens qui se rappor-

tent à ce système, que des expériences plus récentes entreprises en 

1815 dans les places de lyaubeurje et de Cambrai n*onl fait que 

mieux ressortir les avantages déjà énoncés. A Maubeuge notam-

ment , on a reconnu sur un ensemble de 2 9 fournées, 1®. que 

le système de chauffage à la houille exigeait beaucouj) moins d 'a t -
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tenlion , et procurait une cuisson sensiblement plus uniforme, et 

plus satisfaisante que le chauffage au bois ; 2«. que la dépense du 

chauffage au bois étant moyennement de fr. 0 , 0019271 ( /0 .002528) 

par ration, elle se réduisait à fr . 0 , 0 0 2 1 2 7 {fO.OOlODo) (y compris 

le menu bois d'allumage) lorsque 1 on faisait emploi de la houille, 

Foun AUIUEUT. 

Le four, inventé par le S ^ AUIBEHT, se chauffe au charbon 

de terre , et porte le nom de four aérolhermc continu ; le Dé-

partement de la Guerre l a fait expérimenter en 1 8 1 2 , dans la 

place de Metz, et avait mis à l'emploi Ihmté de ce procédé 

dans quelques places, la condition que le four ANNUAIT four-

nirait de boj)S résultats sous le rapport de la cuisson du pain; 

qu'il serait d'un ibnctionnement facile , et d'tm mécatiisme com-

mode ; qu'il n'exigerait pas , enfin , plus de (>5 kil. de houille 

pour la cuisson de 1000 kil. de pain. 

Ces conditions n'ont pas été rem[)lies ; ce four a occasionné , 

tant pour la construction que jmur les diverses améliorations 

qu'on y a apportées alors, une dépense de 5 0 , 0 0 0 fr . (ƒ 11,175) 

e t , malgré ce sacrifice, le service des subsistances.^a renoncé 

depuis 1812 à l'utiliser. 

Néanmoins, le comité des fortifications, appelé en 1817 à 

donner son avis sur les propositions du S ^ AHUÎEUT , et sur 

l 'étude à laquelle elles avaient donné lieu, a exprimé ro|)inion, 

qu'en raison des perfectionnemens que cet inventeur devait être 

à même d'apporter à son œuvre , (eu suite des essais déjà tentés), 

il pouvait être utile de la soumettre à de nouvelles expériences, 

pourvu cependant que AKIBEUT consentit à prendre à sa charge, 

cette fois, tous les frais de construction et d'expérimentation. 

Cet avis , approuvé le 5 Décembre 1847 par l'un de mes 
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prédécesseurs, et notifié au S ' . AHIBEHT , n a donné lieu À 

aucune suite importante. 

On ne peut donc pas dire que la question de ce four soit 

complètement résolue ; une société dite des fours aérothermes 

s'est constituée pour e.xploiter celte invention , et si vous sou-

haitez obtenir plus de détails à ce s u j e t , je ne puis M' , le 

ministre que vous inviter à les réclamer à I \I^ VICTOR ARIBERT 

lui-même, demeurant chez M ^ ANSELME P E T E T I N , l'un des délé-

gués de la dite société. Rue Neuve St. Georges, N®. 7 à Pans, 

FOUR CL.VRA. 

Le nom du S ' . CLARA figure au nombre des inventeurs cités 

dans la note jointe à votre dépêche du 5 août 1849 . 

Les sieurs CLARA, ROYER & C'« ont en effet proposé l'adoption 

d 'un Ibur de leur invention, se chauffant à la houil le , et à 

courant de chaleur continu. 

L'expérimentation de ce système a été prescrite le 2 8 Juin 

1 8 1 5 , et le procès-verbal du 12 Novembre suivant, fourni par 

la commission préposée à ces essais , a constaté que les pains 

obtenus dans 5 fournées d 'un four de 2 5 0 rations étaient mal 

et inégalement cuits; aucune mesure tendant 5 une application 

générale du procédé n'a été prise en consequence par le Dé-

partement de la Guerre. 

FOUR MOUCHOT-GROUVELLE. 

Les résultats obtenus dans la boulangerie des frères MOUCHOT 

à Montrouge, a t t i rè rent , en 1 8 1 5 , l'attenlion des officiers du 

génie sur le système de fours dont ils faisaient usage; dès la 

fin de 1845 cl au commencement de 1844 ce système fut 
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soumis à l 'expérimentation, cn presence d 'une commission formée 

par le Ministre de la Guerre. 

Le four MOUCHOT est aussi un four aérotherme; on le chauffe 

à la houi l le , que l'on brûle dans deux fourneaux, placés sous 

l 'âtre et que l'on retire quand elle est converti en coke. 

Les premiers essais furent heureux , mais non pas tellement 

concluans que l'on pût se prononcer imnnyiatement sur la va-

leur réelle du procédé , et sur la convenance d'en généraliser 

l 'application; aussi furent-ils repris cn 1817 et poursuivis de 

nouveau en 1848 sur un four de 4 0 0 rations, construit sous la 

direction du sieur GUOUVELLE , Ù la manutention du quai de 

l'iLLY à Pa r i s . 

L'avis de la commission toute spéciale instituée pour suivre et 

rapporter ccs^expériences a reconnu de réels avantages au four 

MOUCHOT , mais elle a signalé , en même temps, des inconvé-

niens , que des améliorations viendront sans doute atténuer par 

la suite , mais qui , quant-fi j^réscnt, et ajoutés à quelques autres 

circonstances , ne |)erniettent pas de se prononcer d 'une manière 

absolue sur le mérite du système considéré en lui -même, ni d 'une 

manière relative , alors qu'on le com{)are eux systèmes rivaux. 

Toutefois , l'on peut admettre que le four MOCCIIOT est apte 

à procurer de grandes économies, sous le rapport du conibus-ê 
tible , que ces économies seront d'autant plus saillantes ((ue l'on 

pourra plus facilement trouver le débit du coke produit par la 

houille dont on se sert pour le chanlTer ; que sa construction 

est s imple , sa conduite facile , la dépense de premier établisse 

ment peu supérieure Ù celle qu'exigent les fours LESPINASSE 

usités aujourd'hui à la manutention dc Paris; qu'enfin, l'on peut 

avec ce four arriver bien cuire le pain de la troupe. Con-

sidérant cépendant, q u e , par sa nature, il exige un temps re-

loilivement fort long pour être rcînis en chaleur lorsqu'il a chômé 
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quelques heures '(1) et surtout lorsqu'il a été complètement re-

froidi , la .commission n'en a recommandé l'emiiloi que pour les 

grandes places , c'est-à-dire là où le four MOUCHOT est appelé à 

fonctionner d 'une manière continue, condition essentielle de son 

succès ; elle a ajouté d'ailleurs avec raison, que ce four serait 

particulièrement d'un bon usage dans les localités, ou le bois est 

cher et le charbon dc terre à bon marché. 

Aucune mesure générale n'ayant encore été prise à l 'égard de 

ce système , veuillez monsieur le Ministre , pour compléter par 

des détails les renseignernens qui précèdent , vous adresser \ 

l 'inventeur lui-même, le S ^ ÎMOUCMOT, demeurant au petit Mont-

rouge , 1 5 0 , Paris. 

FOUU LESL'INASSE. 

M^ LESPLNASSE , ancien garde (lu génie, est l 'inventeur d 'un 

système de four au bois fonctionnant avec régularité et succès 

depuis 1857 h la manutention de Par is , où il a reçu successive-

ment de notables perfectionncmens. 

Les essais, ayant pour objet l'appréciation de la quantité de 

combustible exigée par ce procède , n'ayant pas été faits en de 

bonnes circonstances, il en est résulté que les jugcmens portés 

sur ce coté de la questiom , n'ont peut être pas été aussi é(|ui-

tables qu'ils eussent dù l'Otre , et que dans certaines apprécia-

tions comparatives le four LESPINASSE a été d'abord taxé d ' i n -

fériorité , alors que sans doute , il eût pu soutenir le parallèle 

avec ses rivaux , sans trop de désavantage. 

(1) Deux fours de 400 râlions chaque, \ \ m du syslème LESPINASSE, 
l'autre du système MOUCHOT , tous deux coinplèlemenl refroidis, ont 
rxifîé pour èlre remis en chaleur , le premier 24 heures , le second 
environ n jours. 



Parmi les perl'ectionnemens, dont son système Ini paraissait 

susceptible, le S ^ LESPLNASSE a d'ailleurs propose en 1814 une 

modilication, qui devait permettre de chauffer son four a volonté 

au bois ou à la houille ; enfin , la conduite de ce f o u r , sa 

construction, son mécanisme , ont été reconnus d 'une simplicité 

remarquable. 

Pa r ces diverses considérations , une comniission instituée en 

dernier lieu pour étudier les améliorations qu'il convenait d ' i n -

troduire dans le service matmtentionnaire en général , tout en 

reservant son opinion sur le four IMOUCIIOT et quelques autres , 

n'a pas hésité à proposer d'employer les foiu's du système LES-

PINASSE shnyUpé, partout ou le bois serait à bon marché. 

Cette question est en ce moment soumise à l'examen du comité 

des fortifications , lequel me proposera sans doute prochaine-

ment, ainsi qu'il a été fait en 1 8 1 2 et 1 8 1 3 pour le four GHANIER, 

d'approuver l'envoi dans les places de France d 'une instruction 

circulaire accompagnée de dessins de détails, et ayant pour objet 

de recommander aux ingénieurs militaires l'emploi du système 

LESPINASSE simplifié partout où il offrira des avantages au point 

de vue des prix de combustibles. 

Dès que cette mesure générale aura reçu mon approbation 

définitive, j e m'empressera i , monsieur le minis t re , do vous 

adresser un exemplaire de l'instruction circulaire dont il s'agit-

et des dessins types qui y seront annexés. 

Pour ne rien omettre des renseignemens, qu'il m'est possible 

de placer sous vos yeux dès à présent, j 'ajouterai que trois autres 

systèmes de fours , le four VIOLETTE, le four COVLET et le four 

DAVEU , ont encore été recommandés récemment à l'attention du 

Département de la Guerre ; les circonstances n'ont pas permis 

de soumettre ces fours à des expériences assez nombreuses , 

pour que l'on puisse se prononcer très explicitement sur leur 
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valeur réelle ; cependant , à défaut de certitudes, voici du moins 

le résumé des opinions émises ù leur égard. 

FOCR VIOLETTE. 

Le S«*. VIOLETTE , commissaire des poudres et salpêtres à 

Esquerdes , (U'ès St. Orner, a eu l'idée (ra|)pliquer à la cuisson 

du pain et du biscuit un appareil qu'il n'avait d'abord e m -

ployé que pour opérer, au moyen de la vapeur su rchauf fée , la 

carbonisation du bois destiné à la confection dc la poudre. 

Ce procédé , convenablement appro[)rié paraîtrait de nature 

à présenter le double avantage d 'un fonctionnement continu, et 

d 'une réglémentation de temi.crature parfaite. On est porté à le 

croire particulièrement propre h la préparation du biscuit, qui 

s'y couvre promptcmentd 'une croûte ferme et luisante, favorable, 

on le présume , à sa conservation. 

Malheureusement, l'appareil dont on a fait usage pour les 

premieres ex[>éricnces , avait déjîi servi à la carbonisation du 

bois , et conservé la trace des produits em[iyreumatiqucs exhalés 

par ce combustible ; les (lains fournis par les essais ont souffert 

de cette circonstance et n'ont pu conduire à une juste a[)[)rcciation. 

Le système du S ^ VIOLETTE n'a pas été ex|>érimcnlé en grand, 

et la commission du service manutentionnaire a pensé que ce 

système avait besoin dc recevoir de pcrfcctionnemeiis notables 

avant de devenir l'objet d'un examen sérieux. {Voir pour plus 

amples renseignemens le bulletin scientifique du journal la Presse, 

du 2 8 Août 1818; et le mémoire présenté par le S ' . VIOLETTE 

à l'académie des sciences, le 19 Juin 1848). 

FOUR COVLET. 

Le 9 Juin 1817 , le S ^ COVLET appela l'attention du Mi-

nistre de la Guerre sur un four de son invention , dit à sus-
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pension rotative, en aiiiionçanl que , déjà éprouvé à la boulangerie 

générale des bospiees civils du Uépartenicnt de la Seine , il 

avail donné lieu à de bons résultais. 

iJes essais furent prescrits le 2 5 Juin suivant, dans un local 

situe rue du faubourg du Temple N". 125 , où ce four était 

déjà en pleine activité ; plus lard et par dérisions des 27 Juillet 

et 10 Septeml»re 1818 , le sieur COVLET fui autorisé h con-

struire à ses f r a i s , à la manutention de l'école militaire, pour 

y être cxpérinicnté regul ièreuicnt , un four de 2 5 4 rations. 

Les résultats receuillis sur 011 fournées ont amené à r e -

connaître : 

1®. Que la quantité moyenne de coke brûlé dans chaque 

fournée a été de 1 5 , 2 0 kil. 

2®. Que la mobilité des Atres, sur lesquels reposent les pains, 

constituait une an^élioralion réellement heureuse , puis(pi'ello 

pennettail de les soumettre successivement à la même tempé-

rature et d'obtenir ainsi une grande uniformité de cuisson. 

Que l'on pouvait avec ce four obtenir facilement 13 

fournées en 2 1 heures. 

Q u e , toutefois, la dépense en main d 'œuvre et combus-

tible exigée pour la cuisson du pain d'après ce système était 

(pour 4 0 0 ralions de 0 , 7 5 kil.) supérieure de fr. 0 , 0 0 0 ( / 0 , 5 5 

à celle exigée par les fours LKSI'LNASSE au bois , de la manu-

tention de Paris. 

5®. Que la manœuvre du four COVLET était assujettissante , 

puisqu'elle obligeait le brigadier à imprimer à la mach ine , 

toutes les 4 minutes , un quart de rotation. 

C"̂ . (Jue ce système, en o u t r e , était compliqué dans sa con-

struction , et présentait des chances de détraquement capables de 

compromettre la régularité du service des vivres. 

Par ces divers motifs , le four COVLET , bien q\ie fort inge-
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nieux , a été déclaré le 5 Mars 1840 non susceptible d 'etre 

adopté dans les manutentions militaires. 

(S'adresser pour plus ani[)les renseignemens aux ateliers de la 

compagnie des fours COVLET, vue du (anhourQ du Temple, 123 . ) 

F o r u DAVEU. 

Par décision du 10 Septend)re 1 8 1 8 , le S ^ D.VVEU a été 

autorisé à soumettre à l'examen dc la commission d'exijérimen-

ta l ion, un système de four aérotheme inventé par le sieur 

COLSON , son associé , lequel est Directeur dc la manutention 

militaire de Bruxelles. 

L'un des fours de la manutention dc l'école militaire a été 

livré au S ^ DAVEU , qui en a o[)éré la transformation suivant 

son système. Celle première opération a exigé une dé[)ense de 

1 ,200 fr. if 570) environ. 

Les résultats recueillis sur 291 fournées ont donné lieu de 

reconnaître : 

l ^ Que la contenance du four d'essai était de 5 5 0 rations 

(de 0 , 7 5 kil.) 

2 ^ Que le temps total d 'une fournée, comprenant l 'enfourne-

menl , la cuite, le défournemcnt , rintervalle de rechanITc d 'une 

fournée à l 'autre , était njoycnnemeut dc 1 heure 5 0 minutes. 

5«. Que le nombre de fournées possibles en 2 4 heures , était 
de 11 au moins, 1 5 au plus. 

4 ^ Que la quantité moyenne do combustible, exigée par chaque 

fournée, é ta i t : 

(1) Avec du charbon gras de 2 5 , 8 0 kil. 

( 2 ) ANCC du charbon maigre des mines de ChateUneau (Belgique) 

de 2 0 , 8 0 kil. 

5 ^ Que le nombre des ralions rebutées a été d'environ 0 ,91 

Dour cent. 
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6". Que tous calcïils fails, la dépense de combustible de ce 

système comparée à celle des fours LESPINASSE usités à la manu-

tention, donnait une différence de 0 , 1 7 5 f r . ( / ' 0 , 2 2 1 ) par 

fournée de 4 0 0 rations, en faveur du four DAVEU. 

iMais que si Ion fait entrer en ligne de compte cette 

considération, que les fours LESPINASSE au bois ne donnent sensi-

blement lieu à aucune perte en pains de rebut , l'économie en 

faveur du four DAVEU ne sera plus représentée que par 0 , 1 1 f r . 

(/^ 0 , 0 5 2 ) , la perle par ration n'étant evaluée qu'à 0 , 1 0 f r . 

(/ ' 0 , 0 1 7 2 5 . ) 

La commission à reconnu d'ail leurs, et déclaré dans son rap-

port (du 1 6 février 1 8 1 9 ) , que le fotir DAVEU ne différait du 

four GUANIEU que par la disposition du lioura , q u i , au lieu 

fl'étre placé dans le diamètre du four , vis-à-vis du fourneau, 

se trouve ramené sur le devant, à gauche de la bouche. 

Enfin, il a été également constaté, que la cuisson obtenue par 

ce procédé n'était pas complètement uniforme; que ce mode de 

chaufliîge présentait des inconvéniens sérieux sous le rapport de 

la malpropreté et dc la chaleur dégagée dans la boulangerie; 

que le foyer et le carrelage de l'Atre, en raison des écouvillon-

nagcs répétés , auxquels ils sont expos(>s, exigeaient des n'^pa-

rations fréquentes; et finalement, que les pains produits, bien 

que satisfaisans en général , ne valaient pas encore ceux obtenus 

dans les fours LESPINASSE. 

J'ai notifié au S ^ D A V E U , le 5 1 Mars dernier , le résume 

de l'avis qui précède. 

Dans l'état ou sont les choses, le Département dc la Guerre 

ne proscrit pas l'emploi de ce système, tant s'en faul; mais il 

ne le considère, quant-à-présent, et ainsi que la four MOUCHOT, 

comme susceptible de procurer quelques avantages au point de 

vue de Téconomie, que dans les places, ou le bois serait d 'un 
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prix élevé, et le charbon de lerre de bonne qualité et à bon 

marché. 

Le S*". COLSON, véritable inventeur, a reclamé contre l 'arrêt 

de la commission, et annoncé qu'il avait, depuis les dernières 

épreuves, imaginé divers perfectionnemens de nature à modifier 

l'opinion émise sur son procédé. 

J 'attends que le S ' . COLSON ait fait connaître en quoi con-

sistent ces perfectionnemens, pour juger s'ils méritent d'être pris 

en considération et de donner lieu , par su i t e , à un nouvel 

examen. 

Recevez etc. 
Le Ministre de la Guerre. 

RULLIÈHE. 

BIJLAGE, N^ Xl l . 

NOTA OMTUENT DEN STOOMHAMEH VAN NASMYTH. 

Spreker is in de gelegenheid gesteld de volgende opgaven 

omtrent NASMYTH'S patent stoomhamer te kunnen mededeelen. 

E r zijn in Engelaiid drieërlei grootten van NASMYTH'S patent 

stoomhamer in gebruik ; de 7 Cwt. (355,1(> Ned. p d . ) 2 0 G \ v t . 

(1015 ,0 Ned. pd.) en 5 0 Cwt. ( 1525 ,1 Ned. pd.) 

De 7 Cwt. stoomhamer is het best geschikt voor smidswerk; 

de zwaardere hamers met eene weioven, voor het weder op-

werken van oud ijzer (scrap iron) lot banden, assen enz enz. 

leder van de twee laatstgenoemde zware hamers zal aan dat 

doel beantwoorden. 
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De spoorweg-inaalsehappijen in Engeland geven de voorkeur 

aan den 5 0 (avI. stoomhamer. In de werkplaats aan het Crew-

station van den Londen Noord-westelijken spoorweg , is eene 

50 Cwt. stoomhamer in werk ing , waaromtrent spreker eene be-

rekening heeft ontvangen der voordeelen die daarmede aan die 

werkplaats verkregen zijn. 

STOOM - HA.MF.n 

f̂ Kn^Aort. 

Daaromtrent wordt opgegeven , dat er , door de werking van 

dit werk tu ig , in een tijd van G maanden een voordeel is ver -
sh . (I. 

kregen van £ 191)G — 15 — 5 ' / , of daar de 
sh. d. 

voorwerpen welke eene waarde voorstelden van £ 4 2 7 0 — 15 — G 

1 I!» 
sU. d. 

of / 5 1 2 4 8 . 1 0 gemaakt worden voor £ 2 2 7 3 — 18 — V^ of 

/• 2728GS2V2. 

De prijzen van dit werktuig worden opgegeven als volgt. 

Alles vrij aan boord te LiverpooL 

Een 7 Cwt. stoomhamer met aanbeeld en fonderingplaat , 

ketel enz. en klein stoompomp-tuig om water in den ketel te 

brengen £ 4 1 5 — is ƒ i 0 8 0 . n 
Een 2 0 Cwt. hamer - . 7 0 5 — » -84G0:» 

Een 5 0 Cwt. idem - 8 0 0 — » -OGOO.n 

Wanneer er echter geen aanbeeld noch fonderingplaat, ketel 

enz., noch pomp-tuig gevorderd wordt, kunnen de prijzen na tuur-

lijk evenredig mijider gesteld worden. 

Een eenvoudige 7 Cwt. stoomhamer met aanbeeld eu fondering-

plaat doch zonder meer , kan geleverd worden voor den prijs 

van £ 2 0 0 — o f ƒ 3480 : V 

Een 2 0 Cwt. hamer - 5 3 0 — » - G5G0:» 

Een 5 0 Cwt. idem - G05 — » . 7 2 G 0 : . 

De 7 Cwt. stoomhamer wordt als zeer bruikbaar aangemerkt 

voor het smidswerk eener werkplaats , maar om bij voorbeeld 

oude spoorstaven te versmeden zal hij niet die voordeelen geven, 

die door het gebruik van een 5 0 Cwt. stoomhamer verkregen 

worden. Deze laatste soort is de meest gezochte voor zulk werk 

en geeft daarvoor de voordeeligste uilkomsten. 

De ketel geschikt voor een 7 Cwt. hamer is eene cilindrische 
N. td N. el 

van 0V2 voet Eng. (1,0G) middellijn en 10 voet Eng . (5,05) 

lang. Jlen kan echter hiertoe ook zeer goed een ouden loco-

motief-ketel nemen, waarmede hetzelfde doel kan worden bereikt. 

Dit is onder anderen gedaan te Wolvcrton, alwaar twéé 7 Cwt. 

en één 5 0 Cwt. stoomhamer werkzaam zijn. 



I '20 
1-21 

l!l.li.A(;K, .N". Xll i 

u/KR- I:N KovKiion.wi) l o rw 

iJij hel vosligéii (Ier aandacht van het histitunt op dit touw-

werk , was hel wenschelijk dat men eene korte aanwijzing van den 

oors[)rong dezer belangrijke uilvinding kon mededeelen. Moeijelijk 

zou het echter zijn tc bepalen , wie het eersl het denkbeeld 

gegeven heeft om metaal-draad, ter vervanging van plantvezels, 

voor het vervaardigen van touwwerk te doen dienen. 

Men weel evenwel, dat reeds in 1822 ijzerdraad touwwerk in 

de groote opera tc Pat-ijs in gebruik was bij alle de daar aan-

wezige machinerien. 

Til een ve r s l ag , aan de Admiraliteit in Engclaml in 1809 

gedaan, blijkt h e t , dat sedert geruimen tijd touw van ko[>crdraad 

voor hlihvin-alIcAders bij de fransehe niarine in*gebruik was 

geweest. 

In 1827 hail men te Freyherg (Sahsen) pin)cven genomen, om 

te onderzoeken of louw van ijzerdraad, bij het w^erken der mi j -

neii , met voordeel en veilig gebruikt kon worden. Evenwel is 

het eersl in , dal men algemeen in de mijnen van dc 

l larzgebergten dc toepassing daarvan heeft gezien. 

Deze touwen wai'en uil 1 strcrigen zaniengesteld, ieder streng 

van 1 draden , en men vindl in die Archieven fiir die Minera-

lofjie, Uerlin I8r>f), de wijze van bewerking bivedvoerig be-

"j 
f-
n 

I 

schreven , door den heer ALUERT, Hoofd-lngenicur der mijnen 

in Hanover. 

In Frankrijk telt men thans meer dan 5 0 hangbruggen uit 

touw van ijzerdraad verva;u\ligd, en omtrent de deugdzaafnhcid, 

goedkoo[)heid en duurzaandieid, in vergelijking mei ijzeren slaven 

of kett ingen, verwijs ik naar het breedvoerig verslag aan den 

Haad der bruggen cn wegen , door den heer LERLA.XC, Hoofd-

ingenieur van gemeld corps , ingediend (1812). 

De eerste belangrijke proefnemingen in Fwjeland hiermeile 

gedaan, hebben tc Liverpool j)laats gehad , omtrent 1ü jaren g e -

leiden. i\Iet de zoo wel ingerigle en vermogende toestellen, 

aan dc corporalion van Liverpool toebehoorende, zijn er een njc-

nigte proeven door bevoegden gedaan, om de sterkte van ijzer-

draad louwwerk te onderzoeken in vergelijking ïnet hennep touw-

werk cn kettingen. De volgende uilkomsten heeft men verkregen. 
. . , , . , ^^ l^» ^-wt. Neil. 

hen ijzerdraad louw 1 d"». (0.2:) I) omtrek brak met 2 — 1 0 (253U) 

»» l ' U (0.381) )) 

N 2V, (O.GOr,) 
(5078) 

n 8 — 1 4 (8850) 

Terwijl een hennep touw van 5 d'". omtrek brak met 2 ton. 

Dc eerste schepen, die ijzerdraad touwwerk \oov staand ivant 

gebruikten, waren de Oriental, de Liverpool, Albert, mdcv-

hand de Great-Britain enz. 

Hel zoo zeer toenemend gebruik trok weldra de aandacht van 

dc admiraliteit, d ie , ten einde er geen twijfel meer zoude bestaan 

omtrent de to Liverpool vei'krcgeno uilkomsten , eene nieuwe 

cn meer uitgebreide reeks van proeven liet nemen. Zie hier de 

uilkomsten. 

ik 



B R E K E N D E 
KU ACUT. T O U W E N 

en 

K E T T I N ' G E N . 

Omtrek in Gewi^jl in 

i Toil 
C J 

Pond. 
(.Yed. 

T O U W E N 

en 

K E T T I N ' G E N . duimen. 
Ned. 
eUen. 

p. t'altiom 
((» voel of 
1,83 el). 

i Ned, fb' 
per 

Ned. el. 

L 
! IJzerdraad louw 

1016 llt*nn<'p » 
Kclliiiij » 

1 duim 
2 w 
i diatti. 

0,0254 
0,050« 
0,0063 

0—12 
1— l 
3 - 0 

0.,8:v8 
' 0.2568 

0.7377 

8 8128 
l.ïzerdraad » 
licnncp n 
Ketliti{; W 

2 duim 
5 » 
é diam. 

duim 
/ » 

iJ diain. 

0 ,0508 
0,1270 
0.0127 

2—10 
6—^ 0 

16— 0 

: 0,6448 ; 
1,4754 
3,9344 1 

' 12192 i ' 1 
i ! 

IJzerdraad » 
jilennep » 
KcUin^; » 

2 duim 
5 » 
é diam. 

duim 
/ » 

iJ diain. 

0 .0635 
0.1778 
0.0174 

0 .2032 
0,0206 

4— 8 
12— 3 
27— 0 

1,1038 
2.9399 
6,6393 

IG 
' {IJzerdraad » 

16256 iltcrificp » 
KeUinj; » 

3 duim 
8 « 

v j diain. 

0 .0635 
0.1778 
0.0174 

0 .2032 
0,0206 

6—12 
14— 3 
36— 0 

1.6612 
3,48()3 
8,8524 

20 1 20320 
f 

IJzerdraad » 
llennej) » 
KcKiiu; }} 

3^ cUiim 
J) 3) 

dlain. 

0.0889 
(),22H6 
0,0230 

9— 4 
19— 6 
46— 0 

2,2732 
4,7(^5 

11,3114 

24 24384 

30480 

IJzerdraad » 
lliMnirp » 
Kellinj'j }) 

4 duim 
10 » 
54 «l'iun. 

0,1016 
0,2540 
0,0250 

12— 4 
25— 0 
53— 0 

3.0109 ! 
(M475 ; 

13.0328 ! 

30 
1 _ 

24384 

30480 
IJzerdraad « 
lfenne|) » 
Keiiii)/; » 

4 i duim 
U 0 
l ig dia UI, 
5 duim 

l ï^diam, 

lUiiin 
14 w 
1 r^ijdiam. 

0,1 143 
0,2704 
0,(ri69 

16— 5 
30— 0 
62— 0 

4.0109 ! 
7,377 

15,2459 

36 36576 

1 

IJzerdraad » 
ilen liep » 
Kelliiijr „ 

4 i duim 
U 0 
l ig dia UI, 
5 duim 

l ï^diam, 

lUiiin 
14 w 
1 r^ijdiam. 

0 J 2 7 ( R , 
0.3175 
0.0301 

2 2 — 5 
35—10 j 
78— 0 

5.4S63 
8,7595 

19,1803 

44 
1 

44704 
IJzerdraad » 
Henne|) )> 
ICettiiij; » 

4 i duim 
U 0 
l ig dia UI, 
5 duim 

l ï^diam, 

lUiiin 
14 w 
1 r^ijdiam. 

0,1397 
0,3556 
0 ,0333 

27— 0 6.6393 
41—10 10.2349 ; 
96— 0 23,60()5 | 

54 
ï/zordraad » 

54864 Il(M)n<'j) » ; 
6 duim 

15 » 
lï^fdiam. 

0.1524 
0 .3810 
0,0365 

34— 0 8.3606 
47— 8 11,6776 

115— 0 28,2787 

Hieruit blijkt dat Lij gelijke sterkte het gewigt van touw van 

ijzerdrnad slechts twee derden bedraagt van dat van l)enne[nonw. 

Te gelijk er tijd is er nog bovendien door proeineiningen bewezen, 

dat ieder fathom (ü ling.voet lengte) van een henneplouw, hoe goed 

ook geleerd, en van o Eng. duimen omtrek, absorbeert 7« pond 

Ned. wafer,en bij atmospherische veranderingen rekt of krimpt ieder 

i8-2 

fathom l duim in de lengte, of 1 in 72, terwijl, alhoewel ijzerJraml 

tumcwerh ook aan inkrimping en uitzetting onderhevig is, dit nooit 

meer dan 1 in de 1725 door temperatuurs veranderingen bedraagt. 

In de laatste jaren zijn er nog belangrijke verbeteringen aan-

gebragt in de wijze van bewerking van dit ijzerdraad touwwerk. 

Vroeger was bet veel te sti jf , en bijna zoo onbuigbaar als een 

staaf ijzer. Het is den heer NEUVALL gelukt, daarin verbetering 

te brengen. De touwen worden nu even buigzaam gemaakt als 

hennep touwen van gelijke k r a c h t , en kunnen zelfs gesplitst 

worden, zoo als bijgaand monster het bewijst. 

Bij het beschouwen van de sectie van dit ijzerdraad touwwerk , 

kan men de wijze van vervaarding duidelijk zien. De draden 

(gewoonlijk zes in getal) worden symmetrisch rond om een kern 

gelegd en vormen een streng. Deze strengen (ook zes in getal) 

worden weder om een kern geslagen om fiet touw tc maken; 

hierdoor is ieder draad van eene gelijke lengte en aan dezelfde 

spanning onderworpen. 

Den ondergetcekende zal het een genoegen zi jn, aanbelang-

hebbenden allo verdere informaticn mede le declen, zoowat prij-

zen, enz. betreft, alsmede de veelvuldige getuigschriften tc tooneu 

van ingenieurs, zoo als S T E P H E N S O N , GmM»F, W O O D , GOOCH, 

VIVIAN , e n z . 

JÜUN DIXON. 
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IMJLAGK, X". XiV. 

WIJZK IIOEDAMG PLATTE WATEHDIGTK DAKEX MET LNLANDSCIIE 

WEL VERGLAASDE VLOERTEGELS KL 'WEX VERVAARDIGD WORDEX. 

Al(jcmcen overznjtj 

Dc bezwaren die aan het daarslelien van walerdigte, duu r -

zame en tevens niet al tc kostbare platte daken zijn verbonden , 

zijn genoegzaam bekend. 

Ofschoon do bedekking met zink hier wel de algemeenst ge-

volgde i s , kan men toch niet ontkennen dat zij nog veel te 

wenschen overlaat , althans kostbaar i s , en bovendien , hoezeer 

met de meeste zorg tegen aanraking van ijzer uitgevoerd , dik-

werf niet aan het doel bean twwrd t , aangezien dit metaal be -

halve dat het bij eeno hitte van 300® {centhjr.) vloeibaar wordt, 

ja zelfs bij TiOO'' geheel ve rb rand t , in hel ombuigen, bij de 

verwerking gedurende de zomertemperatuur , veelal onopge-

merkte breuken ve rk r i jg t , of bij feilen zonneschijn ontslaan er 

door de optrekking kleine scheurt jes , die tot lekken aanleiding 

geven , vooral bij platte of bijna horizontaal liggende daken , 

gelijk wij hier bedf^olen, daar bij sterkere hellingen, namelijk boven 

de 2 0 ' S deze inwateringen van minder nadeeligen invloed zijn. 

Ilct zink, hoezeer dan ook reeds in de XVI® eeuw ontdekt, 

is eerst sedert ruim dertig jaren in het bouwkundige toe-

gepast geworden. In dc lucht wordt hot sjmoedig door eene 

wiikleurige laag oxydc bedekt , iels wat , gelijk men beweert , 

de zinkbladen voor verdere corrodalic of roest zou beveiligen; 

zijnde het evenwel nog niet bewezen , of niet , even als bij 

Inodbedekkingen, naar de r tgeidiakken, althans wal aangaat die 

Tt 

m -
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gedeelten welke hel regenwater niet snel kunnen afvoeren , 

voor de gezondheid nadeelige of besmettelijke stollen met het 

water vermengd en medegevoerd worden ; iels wat bij j>lalte 

daken met verglaasde vloertegels wel nimmer het geval kan 

wezen ; wordende het hemelwater hier over de gladde opper-

vlakte in den meest zuiveren staat naar dc goot gevoerd. Overi-

gens is het bekend , dat hel waler op dc zinkbladen , naar 

gelang van de verhelling der lempera luur , aan ontbinding is 

blootgesteld , terwijl ook de meeste zuren het zink ongemeen 

sterk aangr i jpen; eindelijk, daar hel lood, |)er pond gerekend, 

goedkooper dan zink i s , schijnt men bij belgisch zink reeds 

vervalschingen onldekl te hebben ; welke zinkbladen alsdan , 

aanvankelijk, in den kouden slaat, wel buigbaarder z i jn , maar 

door dc verbinding met het lood ook spoedig oxydeeren , zoo-

dat men in den handel dikwerf aan bodrog blootgesteld blijft. 

In vroegere dagen maakte men oj) eenigzins zwaar bemuurde 

gebouwen vaak van in (ras gelegde verglaasde vloertegels , met 

«lunnc ccmcntvoegen , g e b r u i k , onidal dez(f It^gels, even als dc 

cenerzijds verglaasde gebakkeu steen van pannen- (»f legelaardc 

{gezuiverde veile klei) tegen het doordring(;u van hemelwater ondoi' 

eene matige helling of afwatering gelegd , als ook legen vorst 

CU afwisselende lemperaluur bestand waren , gelijk genoegzaam 

blijkt uil gevonden fragmenten , zoo als daarvan verscheidene 

voorbeelden op abdijen en kasteelen in S'ilezië bestaan , terwijl 

men hedendaags ook bij zeer vlakke aanrascringen oj) gewelven 

van niililaire gebouwen en platten of galerijen , wederom lot 

dezelve terugkomt en er een docltrelVcnd gebruik van maakt ; 

althans nu men hel fabrikaat dezer tegels ic L'Ovc/t^, }\'üerden. 

Leiden en in Friesland aanmerkelijk verbeterd heef t ; zelfs kleef 

ik het gevoelen aan , dat lijnc hard gebakken steen met wel 

verglaasde vóór- of luchlvlakken , onder allerlei vormen of 

:t 
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mouiures , voor inuurbanden , togen , deu r - en vensters!ijTen , 

bijna even goed als de beste hardsteen , en stellig met veel 

minder kosten cn omslag , aan te wenden i s ; cn , wat het 

afslijten der verglaasde vloertegels op gaanderijen cn platten 

betreft (ofschoon daar slechts hoofdzakelijk des zomers gebruikt 

en dan nog veelal door planken loopei's of banken bedekt), zoo 

heeft men voorbeelden , dat in kelders , waar deze tegels tot 

nu toe meer bij uitsluiting tot bevloering gebruikt worden , na 

meer dan 10 jaren, geene afslijting tot waterdoorlating leidende, 

bespeurd is (1). 

Üe zwaarte, welke een zoodanig plat dak met verglaasde vloer-

tegels hee f t , zoude men welligt al dadelijk als een bezwaar 

tegen derzelver aanwending willen aanvoeren , doch men neme 

hier in overweging, dat elke vierkante tegel van de gewone 

afmetingen te U/rec/tl of elders gebakken , dat is van 0 ,21 a 
el el 

0 , 2 2 zijde en 0,0r> dikte , slechts twee Nederlandsche ponden 

weeg t , en alzoo daarvan ongeveer 2 0 stuk op dc vierkante el gaan, 

dc hierdoor veroorzaakte meerdere drukking dan van een gewoon 

plat dak met zink niet meer dan ongeveer 52 Nederlandsche 

ponden zal zijn , zelfs niet eens de zwaarte van een gewoon 

pannen dak , terwijl bij zoodanig gebruik derzelvc als wij hier 

bedoelen , in plaats van gewone zware bijna vierkante zolder-

.balken of bindten , hier platen op kant , van minderen irdioud, 

maar daarentegen ook veel digter bij elkander gebrag t , voor-

(1) Vier te Utrecht {jel>akko/i wel venjlaasde (CijeKs werden liori-
zonlaal Ier halve dikle, of 0,015 el, in eene lohhe n^et water jjelegd, 
en \\\ 2. etmalen tijds was mvr jrexni water opwaarts door de 
zuurlanff heen f;n]ron[;en , lerwijl hij een ander vlak inel 9 sinks 
hori/onlJKd in d u n n e , van hoven {jeniiMiiede, cementvoe^ïen {ïelejjd, 
aan den omtrek van hoven tuet een dijkje van waterd}{fl mastic 
voorzien en »iiinrnn de oppervlakte met duim water hedekt, dit 
w a t e r , in hoveniienoemd lijilsverloop , almede nojj niet het minste 
naar heneden door de {jlazuur!aa(j was iiecnseJroni^cn, 
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gesteld worden; terwijl bovendien in het algemeen bij de toe-

passing van platte d a k e n , goede stevige muren van U steen 

d ik t e , verondersteld worden , en alzoo deze tegelbelasting nog 

veel minder bedraagt , dan de last van een gewoon mensch per 

vierkante el , zijnde deze laatste wel de minste zwaarte, waaraan de 

gewone zoldervloeren moeten kunnen voldoen; eindelijk zoude niets 

beletten , die vloertegels lot het hier voorgestelde doel, in plaats van 

5 Ned. duim d ik t e , slechts van 2^ Ned. duim te doen bakken. 

Wi j gaan nu over tot de beknopte beschrijving van dit platte 

dak, dat is , van eik onderdeel, en ofschoon wij reeds door eene 

genomen [)roef in het klein omtrent de uitvoerbaarheid zijn in -

gelicht , is het aan de bouwkundigen overgelaten , om in de ui t -

voering van elk dezer ondei'deelen zoodanige wijzigingen te b ren-

gen , als welke dagelijkschc praktijk en meer ervaring wenschelijk 

zullen doen toeschijnen; ons overtuigd houdende, dat het onder-

werp wel der overweging en nadere beproeving waardig is, ook ten 

einde het meest nuttige en voordeelige gebruik van een u i tmun-

tend inlandsch fabrikaat, en daardoor onthefling of vermindering 

van zeer kostbare vreemde en niet eens volkomen aan het doel 

beantwoordende bouwsloiïen , tc bevorderen. 

Deschvijvinfj der onderdeelen. 

Hier is verondersteld de overspanning van eene gewone of 

middelbare kamerbreedle , namelijk van 5 ellen. 

l. B'nidten ofplatefi op hant. Deze komen midden op midden de 
cl 

diagonaals lengte van een vloertegel , zijnde hier 0 , 5 1 . De mid -

delbare hoogte dezer platen , is di'iemaal derzelver breedte, dus 
cl 

0 , 2 i ; reikende wederzijds minstens lol in de halve muursdikte, 

en daar op de gewone wijze , verbonden of geankerd. Zie fig. 

I en 5 . 
Hm hel zwikken derzelve , wegens de kanistelling, te voor-

•-'VI 
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komen , kan men de wederzijdsclie muren of dragers l)ij e en / 

met vertandingen tot onder den planken vloer, dat is op ongeveer 
el 

0 , 3 0 uitmetselen , waardoor men het voordeel hee f t , de 

looden of zhiken gooten meer in het metse lwerk , cn dus zoo 

ver mogelijk naar builen te brengen , wat altijd voordeelig is, 

terwijl het digtcr bijeenbrengen der bindten of platen het |vla-

füucren gemakkelijker maakt , cn dc overgewerkte b innenmuur-

tanden of gedeelten e en f altijd , gemakkelijk , bij wijze eencr 

kroonlijst of cenigc mo\ilurc , kunnen gestukadoord worden. 

Om deze |>laten op het voordceligst te bekomen , kan men el el 

(zie fig. 2) eene plaat van 0,i<S cn 0 , 0 8 nemen, zoo als dezelve 

gewoonlijk in den handel voorkomen , en deze onder dc ver -

langde heUiiig (j h schuins doorzagen, om twee derzclvc te heblieu. 

Üe gezamenlijke inhoud dezer platen op kant, is nog minder 

dan bij gewone , doch ' ruim dubbel ver van elkander gebragte, 

bijna vierkante bindten of zolderbalken. Trouwens voorgezegde 

ovcrs[Kmning van clhm met eene platte van zink, zoude men el el 
als naar gewoonte bindten van ongeveer 0 , 1 8 en 0 , 2 5 gebruikt 

el el 

hebben, midden op midden ( ^ 7 0 a 0 , 7 5 c n thans met dc verglaasde 

tcgclbedekkiiig voor bijna gelijke breedte , 3 platen , gemiddeld 
el el 

zwaar 0 , 0 8 en 0 , 2 1 ; gevende het eerste aan prords-inhoud : 
el ol el el 

2 X 0 , 1 8 X 0 , 2 5 = 0 , 0 0 cn het laatste slechts 3 x 0 , 0 8 x 
el el el 

0 , 2 i X 1,21 = 0 , 0 0 0 , dus nagenoeg als O tot 7. 

De hoiitvlakkcn bij de uiteinden, met metselwerk in aanraking 

komende, moeten wel gemenicd worden. 

2 . lIclluKj of (fftmUrimj. Deze zoude , blijkens uitgevoerde 

))lattc daken van z ink , met VÖO ^^ ^P vol-

staan , hetwelk hier voor 5 ellen breedte een palm zoude zijn ; 

m a a r , aangezien eene sterkere afwatering onb^genzeggclijk nog 

vooi'deeliger is , zoo kan men , in dc meeslc gevallen , den on-
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derkant der bindten ol [»laten bij / ' , lig. 1, nog wel 4 a 5 Ned. 

duimen hooger leggen , als toch niet in het gezigt vallende en 

met de kroonlijst of plafonnering gemakkelijk tc vinden; vvaarom 

wij dan ook h i e r , zie fig. I , de helling of verbeflTing van e 

naar / , van 7ioo ^^^^^ » hebben voorgesteld, waar-

door <ie geheele afwatering der verglaasde tegellaag naar de goot 
el 

over meer genoemde breedte of spanning 0 , 1 5 zoude bedragen. 

3 . Houten vloer. Gewoonlijk neemt men daarvoor slechts grei-
el 

ncn of dennen aan een sluitende, planken van 0 , 0 3 a 0 , 0 3 5 dikte 
el el 

eu 0 , 2 0 a 0 , 2 5 breedte , ten einde het werken van het hout 

minder nadccligen invloed op dc zink-, hier verglaasde tegelbe-

dekking , zoude uitoefenen ; maar , (laar(.Mitegcn geven wij hier el 

ook 4 i \ e d . duim^diktc aan dcO,31 brcedc vloer])latcn, moetende uit 

eene doorgaande lengte van ongeveer 5 el , wel aangedreven cn 

even als de bindten of [»laten o|> kant, van goed droog hout g e -

nonicn worden. 

Wilde men , in plaats van genoemde donker bruin verglaasde 

utrcchtsche tegels, zoogenaamde friesche geel verglaasde nemen, el «'I 

die slechts 0 ,21 zijde hebben, cn dus de diagonaaMcugte 0 , 2 0 i , 

zoo zouden hierbij dc bindten mid<lcn 0|> midden ter gezegde el 

lengte van 0 , 2 0 i komen, en l>ijgcvolg ook deze de breedte der 

vloer- of zoldcrplaten worden. 

4 . Vuüervoren. Ofschoon naar dc wijze welke hierna voor 

het aanbrengen der tegellaag zal aangegeven worden, er geen 

gegronde vrees voor het doordringen van hemelwater door de 

cement- cn houten voegen kan bestaan, zullen wij cchtcr, als 

voorzorg legen een onverhooj^t geval bij langdurig gebru ik , het 

navolgende aanbevelen , namelijk: bij bet bovengedeelte der voe-

gen van dc doorgaande vlocr[)latcn , boven bet midden der lund-

ten , worden de scherpe kanten ter breedte van ongeveer 7 

(• 
r. 



strepen, schuins hijgestoken of afgeschaafd, zoo als in tig. ö 

O]) de ware grootte is aangeduid en daarna bovendien gemenied, 

of niet gesmolten |)ik bekleed; welke 1 7 , duims breede water-

voor ook wel in het bovenvlak van het bindt , zie fig. 5 zoude 

kunnen worden aangebragt, en wel op verschillende wijzen, zoo 

als onder anderen in de ligg. obh is aangewezen, hoezeer die 

in fig. 5 ons de eenvoudigste of gemakkelijkst uit te voeren 

toeschijnt. 

5 . Vloer met verglaasde tegels. De meergenoemde verglaasde 

vloertegels worden volgens de fig. 1 , 5 en 4 , diagonaals-

gewijze over de" breedte gelegd, om het parallelismus derzelver 

voegen met de strekking der goot to vermijden, en alzoo het 

afstroomende water bij die voegen niet op te houden, maar 

integendeel langs de nu ook hellende voegen naar de goot te 

voeren. Zelfs zouden de verglaasde vloertegels, indien zulks 

in het bakken en behouden der scherpe hoeken geen bezwaar 

mogt o[jIevercn, ter dubbele oppervlakte of inhoud, schuins 

ruitvormig (en losange) kunnen genomen worden, zie fig. 4 en 

Abis pqtnti, waardoor het aantal voegen verminderd wordt en 

ook geene kruisvoegen bij r r zullen plaats vinden. 

Intusschen hebben genomen proeven in het klein reeds de 

overtuiging verschaft , dat , wanneer men de voegen met zorg, 

ingevolge de hier gegeven voorschriften, uitvoert, men langs 

dezelve geene uitwatering behoeft te vreezen; daar zij dan , na 

verloop van 14 dagen, even waterdigt en hard zijn als het glazuur-

vlak zelf en men zoude zich dus ook zeer goed tot de gewone 
el cl 

in den handel voorkomende vierkante vormen van 0 ,21 Si 0 , 2 2 

zijde kunnen bepalen. 

0. Drooge laag van zuivere klei. Daar het bekend is dat 

zuivere drooge klei, tusschen hout en metselwerk, het bederven 

van eerstgenoemde bouwstof zeer tegenhoudt en tevens het in-
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watereu belet, zoo zal men o|) de elTen wel aangedreven houten 

vloer een gelijk doorgaand welgevuld laagje drooge zuivere fijn 

gewreven klei, ter dikte van 4 h 5 strepen leggen. 

7. Voegen, natmaken, wrijven, der verglaasde vloerlrgels, enz. 

Aangezien het Dortlandsche cement in onmiddellijke aanraking 

met de lucht , of aan afwisscleiide temperatuur blootgesteld, 

nog beter schijnt te voldoen dan de gewone sterke tras , zoo 

zoude men tot het voegwerk dezer tegels eerstgenoemd cement 

kunnen gebruiken alleen met water aangemengd, doch zonder 

zand , de voegen niet dikker dan 5 h 4 strepen nemende, en 

dat met dc mee.ste zorg , gelijk en wel klemmende uit tc voeren. 

r»ij liet naderhand ontstaan of ontdekken van kleine gebreken 

aan de voegen of steenen, zelfs tot deze gelieele opvoeging , 

zoude hier welligt ook met voordeel van hel voortreffelijke 

walerdigle maslic van KUKIJZ ( 2 5 gcwigtsdeelen zeer fijne poeder 

van porceleinen scherven, 2 dito declen loodglit en 5 dito olie) 

kunnen worden gebruik gemaakt. 

Elke verglaasde vloertegel zal bevorens behoorlijk natgemaakt 

worden , om het snel aangrijpen en versteenen der cement-

voegen te bevorderen; zullende de nog beslaande ruwheid der 

kanten bij eltclijke tegels worden weggenomen, door deze kant-

vlakken zacht tegen elkander le wrijven. Eindelijk moeten deze 

voegen met de dagge glad bijgestreken worden en kunnen d a n , 

tot meerdere voorzorg, om de 5 i 4 jaren nog eens overleerd 

of wel gemenied worden. 

8. Goot, inmetselen en bedekking derzelve. De goot zouden 

wi] hier van lood of zwaar zink nemen, mei dc noodige afwa-

ter ing. Dezelve kan nagenoeg half cirkelvormig zijn, hier voor-
ei 

gestcM van 0 , 2 4 middellijn, met 2 lippen ieder van dr ieduimen 

en alzoo 0 , 4 1 per strekkende el. De balk of biudtplaat wordt 

daartoe met een leger uitgebeiteld en zoo ook het leger onder 
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i»n) dezelve te metselen ; terwijl men moet zorgen het leger in 

het hout en dat in het metselwerk (welk laatste met sterke tras 

jnoet bekleed worden) doorgaande wel te meniën of te teeren , 

alvorens de goot er in bevestigd worde; welk laatste met zink nog 

te meer een vereischte wordt, wijl het te l.nik en te lloei, tijdens 

den vestingbouw a ldaar , gebleken i s , dat de met zink bekleede 

uiteinden van balken in het metselwLn'k door den kalkmortel, bin-

nen weinige jaren als grootendeels verteerd werden bevonden. 

Heeds hebben wij aanbevolen, om deze goot s teeds, zooveel 

mogeli jk, buitenwaarts te b r e n g e n w a a r t o e hier ook eene buiten-

vertandijjg of overstek , om nog de halve dikte van het borst-

weermuurl je to dragen , is aangegeven. 

In de goot bij k , lig. I , komt eene kleine lipvormige mon-

iling (orificc) oj) het verlengde der watervoor. 

Tot dekking der goot legen vuil en overlooi)en , bezige men 

eenvoudig eene gootj^laat of banke t , ruslende cenerzijds op eene 

gemetselde muurverlanding, cn anderzijds op eene losse gewone 

sleenlaag k , met tusscheui'uimtc van een steen gelegd , om het 

naar dc goot stroomendc hemelwater niet oj) tc houden , terwijl 

in deze goolplaat of baid^ct boven dc goo t , van voet tot voe t , 

een drietal gaten geboord worden, lot snelle doorlating van het 

regenwater . 

Verfjelijkinu van kosten mei eene zinkhedekkinij. Deze be-

paalt zich , na dc reeds gemaakte o[)mcrking , dal het houten 

onderdek hier in geen geval meer dan dat onder eene zinkbe-

dckking zal kosten, alleen tot de vergelijking tusschen het leggen 

van ecnc vierkante cl , of i O verglaasde vloertegels in Portland 

c e m e n t , met hel bekleeden of dekken eener vierkante el zink. 

Nu kosten de 100 verglaasde vloertegels ongeveer f 4 , of wel 

SO cenls de vierkante c l , cn zal dit met de ccmenlvoegen, het 

aanbrengen der watervoren, kleilaagje enz., te zamen zeker niet 

f 
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i.ir, 

meer dan f 1.50 dc vierkante el bed ragen ; terwijl de vierkante 

el zink van de beste en zwaarste kwali tei t , (als moetende hier 

voor eene platte en dus voor het overloopcn dienen) mei de zinken 

spi jkert jes , so ldeer , ombuigen enz. , minstens f 4 . 5 0 dc vier-

kante el vorder t ; dus 1 : 5 . 

De diuirzaamheid voor een zelfde tijdsverloop zal , daaren-

boven , zeker niet minder in hel voordeel der verglaasde tcgellaag 

zijn, terwijl het onderhoud cn gemakkelijker uit le voeren èn 
zeker veel minder kostbaar zal wezen. 

De e rva r ing , bij nader tc nemen zeer wenschelijke proeven, 

zal , vertrouw ik , mijne verwachting , Idijkens hetgeen hierboven 

desaangaande reeds gezegd i s , met eenen gunstigen uitslag be-

krooncn, 

\slfaf/e, 5 0 Octoher 18411. J . G. W . IMEUKES VAN GENOT. 

DULAGli , N ^ XV. 

NOTA, OVEH DE SPOODWEGEN MET VEUSCIIILLENDI-

SI'OOKWMDTEN. 

Na een \ntgcbreid onderzoek en hevige gedachte-wisseling, 

kwam in 1841) het Engelsche Parlement tot het beslui t , dat 

het wcnschclijk ware dal al dc ijzerbanen van dat eiland 

dezelfde spoorwijdle hadden, en da t , om zoo veel nog mogelijk 

w a s , hiertoe te geraken, voortaan het naauwc spoor moest aan-

genomen worden. Zonder te onderzoeken of bij de keuze dezer 

spoorwijdle de kwaliteit dan wel dc kwantiteit het geding be-

sliste, dal i s , of luU syslcma van naauwspoor zijne overwiiming 



Ic danken heef t , aan zijne meerdere innerlijke waarde, dan 

wel of die voorkeur alteen verkregen is door de hedenking', 

dat er reeds zoo veel meerder lengte-haan met fiaauw dan met 

wijd s|)00r was aangelegd; zal echter ieder onpartijdige moeten 

bejammeren, da t , toen de wensclielijkhcid van slechts ee?ie spoor-

wijdte als bewezen werd aangenomen, het gouvernement van 

eene zoo i-ijke en veerkrachtige natie, niet ook de middelen 

beraamde, om het , ifi verhouding kleine gedeelte der Engelsche 

spoorwegen, niet wijdspoor aangelegd, ook tot het aangenomen 

systema te brengen. 

Misschien maakten verkregen regten of geldelijke bezwaren 

zulk eene spoorverandering van bestaande banen in eens te 

motijelijk, tlüch nu men dagelijks al de nadeden cmdervindt, 

voortkomende uit een verschillend spoor, zoo midden door Enrje-

land s t rekkende, als de lijn van den Greatwestern-spoorwcg, 

zoekt men nog steeds middelen tot het wegnemen of verzachten 

dier nadeeicn. 

Van de andere zijde ziet men in latere rapporten aan het 

breede spoor technische voordeelen e rkend , en zelfs aangeraden 

ook nog banen met breed spoor te doen aanleggen. 

l>ij eene sjjoorbreuk {hrcak of gange), dat is ter [daatse, waar 

de genïcenschap daargesteld is door banen van verschillende 

spoorwijdte, doen zich de bezwaren van dat verschil het meeste 

gevoelen; want daar zijn de i'cizigers genoodzaakt van rijtuig 

te wisselen, en voor het overladen himner bagage to zorgen, 

iets wa t , buiten den last, een tijdverlies van minstens 15 

minuten veroorzaakt. Voor het vervoer van koopmans-goede-

ren of grove materialen zijn echter de nadeden eener spoor-

breuk nog gi'ooter en soms onoverkomelijk. Allerlei kunstmid-

delen werden aangegeven en beproefd; waggons met een dubbeld 

aantal wielen ingerigt voor beide spoorwijdten; losse bakken die 
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van hunne onderstellen geligt , en op die van eene verschillende 

spoorwijdte, geladen, overgezet konden worden; en meerandere 

middelen, die echter tot nu toe alle voor zoo verre mij bekend 

is buiten algemeene of uitgebreide toepassing bleven. Toen ik 

in de maanden Julij en Augustus 11. door Engeland re isde, 

en opzettelijk naar Gloucester g ing , om te zien welke middelen 

aangewend werden tot het lenigen der bezwaren, ontstaande 

uit het verschil van spoorwijdte der Zuidelijke en Noordelijke 

banen, die elkander aldaar ontnioeten, was ik zeer verwonderd en 

teleurgesteld , daar niets tc vinden van al die vernuftige uit-

vindingen, en tc moeten zien dal bagage-en goedcren-waggons, 

in spoorwijdte verschillende, naast elkander elk op hun s[)oor 

geplaatst, zonder eenige werktuigen of inrigting werden a f - en 

opgeladen, en deze ruwe overlading zeker veel tijd en arbeid 

n}oest kosten, en bij vele waren als steenkolen, glaswerk enz. 

voor de goederen zeer nadeelig of gevaarlijk moest zijn. liet 

kwam mij echter voor , dat hier niet uit eene opregtc overtui-

ging van ondoelmatigheid al de uitgevonden hulpmiddelen van 

overpakking verzuimd werden ; maar dat men de bezwaren aan 

eene spoorbreuk verbonden niet trachtte tc verminderen, in de 

hoop van spoedig, door eene spoorvernaauwing der zuidelijke 

l i jn, alle moeijelijkheden opgeheven te zien , en misschien het 

tegenwoordig ongerief daartoe als beweegreden wilde aanvoeren. 

Reeds hoorde ik dan ook van het voornomen gewagen, om 

het naauwe spoor van Gloucester lot Bristol door tc trekken. 

Indien er geene doelmatige middelen van spoorverwisseling te 

vinden zijn , en de overlading dus geschieden moet zooals ik dit 

aan de spoorbreuk van Gloucester z a g , ben ik overtuigd , dat 

een verschil van spoorwijdte op het goederenvervoer van zeer 

nadee\igen invloed moet zijn ; niet alleen door het geld- cn tijd-

verlies der overlading, maar ook docuvlien vele verzenders ongaarne 
10 
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hunne goederen aan eene behandeling builen hun toezigt zullen 

onderwerpen. Gelukkig dat, daar hel station Gloucester noch de 

weg van daar naar Birmingham zich door veel orde of goede 

inrigtingen onderscheidt , men in het geheel niet gehouden is de 

wijze van overladen daar in gebruik als de meest volmaakte te 

beschouwen. 

Voor reizigers is de last van u i t - en instappen zoo groot niet. 

of goed ingerigte restauratie-zalen zullen hun dien kunnen ver-

goeden , vooral indien het spoorweg-personeel zich geheel met 

de overlading der bagage be las t , en n ie t , zoo als vrij algemeen 

is in Engeland, dit aan de reizigers zelf o\erlaat. 

Eene spoorbreuk heeft voor de dienst der locomotieven weinig 

bezwaar, daar het bij alle wegen toch gebruikelijk is na een ^ 

twee uur stoomens andere locomotieven voor de treinen te bren-

gen. Alleen heeft men op de stations van spoorbreuk voor dubbelde 

ruimte te zorgen, ter plaatsing van tweederlei soort van brandende 

locomotieven. 

Eene aansluiting der nederlandsche spoorwegen aan die van 

de aangrenzende rijken zal niet zonder spoorbreuken kunnen 

geschieden , wegens het verschil der hier en elders aangenomene 

spoorwijdten , cn een onderzoek naar de beste middelen van 

overladen moet dus voor ons bijzonder belangrijk zijn. Waren 

de spoorbreuken op eene doelmatige wijze in te rigten , zoo 

zoude mij dit verkieselijker voorkomen , dan het aanleggen van 

tnsscbenbanen met gemengd-spoor. 

Het voor de beide spoorwijdten doen im^igten van eenen 

zijtak van den Greatwestern-spoorweg werd door de Board- of 

Trade bevolen , alhoewel de Board vroeger verklaard h a d , dat 

het gemengd spoor geen afdoend middel legen de bezwaren 

van spoorbreuken was. Deze maatregel schijnt mij toe eene 

transactie te zijn tusschen den Board , die de verkregen regten 
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van liet wijde spoor wil erkend hebben , en dc llailwav-Commis-

s inners , die onvoorwaardelijk het naauwe spoor aani-enomen 

willen zien , en misschien in het gemengd spoor een overgang 

tot het naauwe zoeken. Ook kan bet bijzondere geval der baan 

tusschen Oxford en Bughy niet voor liet algemeen aannemen 

van gemengde sporen pleiten. 

Deze zijtak van den Greatwestern-spoorweg moet o|) last van 

liet Engelsche Gouvernement voor beide spoorwijdten worden 

inger ig t , omdat dit aanleiding kan geven om ook het naauwe 

spoor van Oxford lot Heading door te t rekken, en alzoi^ eene 

onverbrokene spoorgemeenschap te erlangen tusschen dc wegen 

met naauws[)oor benoorden en bezuiden de lijn van den Givat-

western gelegen. 

Eene baan met gemengd-spoor tusschen twee wegen van ve r -

schillende spoorwijdte gelegen, schijnt mij toe eerder een pallia-

tief dan een afdoend middel tegen de spoorbreuken tc zijn. Ik 

zoek te vergeefs in dit systema eenig ander voordeel, dan de 

gelegenheid , die het aanbiedt om op meer dan een ()unt der 

baan de overlading te doen plaats hebben , en dus een middel 

te zijn ter beslechting van eenig geschi l , dat aangaande het 

punt van overlading kon bestaan. 

De eenige exploitatie, die ik over een gemengd-spoor zag (zoo 

ik vermeen ook nog de cenigc die bestaat), was bezuiden Glou-

cester, waar het naauwe spoor der noordelijke wegen door-

getrokken is over een gedeelte der baan van Bristol, lot het 

bereiken van kolen-depots eenige uren bezuiden Gloucester g e -

legen. Voor deze *Coalpit'IIeath-Line%, alleen tot kolen vervoer 

gebruikt , leggen de twee staven van het naauwe spoor tusschen 

die van het wijde doorgaande spoor, zoodat hier het gemengde 

spoor uit vier rails bestaat en concentriscb is. Ook vermeen ik 

nog cidei's een hulpspoor, gebruikt lot het voltooijen van wer -
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ken , uj) (Jezellde wijze tusschen het exploitatie s[»oor gelegen , 

gezien te hebben. 

In Augustus II. was het gemengde spoor tusschen Oxford eu 

liufjhij nog niet ge legd, en verzuimde ik te onderzoeken op welke 

wijze dit zou worden ingerigt. Spoedig echter zal deze weg in 

exploitatie worden gebragt , en dienen als proef alvorens men 

besluit tot het verder naar Birmingham uitstrekken van het ge-

mengde spoor; zoo voor ons het gemengd spoor van eenig nut kan 

zijn, zou het belangrijk zijn, deze proef ter plaatse te gaan opnemen. 

De Greatwestern-Uaüway-Gompany , wier concessie voor den 

Oxford-Bughg zijtak het wijde spoor toeliet, doch die door nadere 

be|>alingen genoodzaakt was die baan ook voor het naauwe 

spoor in te r ig ten, onderwierp per brief van den Januari j 

1817 aan de Kailway-Cununissiouers de wijze waarop zij zich 

vuorstelde aan die verpligting tc voldoen. Door eene derde spoor-

staaf in hel wijde spoor te plaatsen en dus de buitenste staaf 

genu:'enschap|)elijk voor de beide spoorwijdten te bezigen, meent 

de heer K. D U U N E L , Ingenieur van dc Greatwesteru-Dailway-

Company een gemengd sjmor daar te stellen, dat aan alle ver-

eischten voldoet; dit is echter niet bel gevoelen van den I n -

genieur D. STEmiENSON en anderen , wier adviesen dien aan-

gaande gevraagd werden. 

De vrij scherpe correspondentie en eenige belangrijke adviesen, 

waartoe de beoordeeling van het voorgestelde gemengd spoor 

aanleiding gaf , zijn verval in athe Beport of the Commissioners of 

Hailwags, respeetitig Bailwag Communication helween London 

and Birmingham* voor hel hoogerhuis ingevolge order dd. 2 5 

Junij 1817 opgemaakt, en in gevolge order dd. 22 Mei 1848 

gedrukt . 

Tusschen de twee syslemas, volgens welke een gemengd spoor 

kan worden daargesteld, dal is met vier of met drie s[)oorstaven, 
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zou de keuze, naar ik vermeen, miiuler moeijelijk zijn, indieii 

niet de geldkwestie daaro]) van zoo grooten invloed was. 

De kosten voor het leggen van een of wel van twee rails ' 

tusschen een beslaand wijd spoor zullen ongeveer als 1 tol 2 

tol elkander sUian ; doch dit verschil van kosten zal bij elk der 

bijzondere gevallen , waarop men het gemengd spoor wil toe-

passen, niet denzelfden invloed op de keuze mogen hebben, en 

min of meer afdoende moeten zijn naar gelang van het doel dat 

men zich, bij hel inrigten van een gemengd spoor, voorstelt. 

Daar, waar men slechts verlangt geheele treinen met hunne 

locomotieven van het wijde of naauwe spoor komende over het 

gemengde spoor le laten doorlooiien, zal naar mijn gevoelen het 

systcma van drie spoorstaven de voorkeur verdienen als minder 

kostbaar, door eenvoudigheid minder gevaarlijk en voor de dienst 

gemakkelijker. Deze wijze van exploitatie heefl echter hel nadeel 

van steeds een dubbel aantal treinen over hel gemengd spoor le ver -

eischcn, ten minste zoo men de overlading aan de twee einden vati 

dit spoor wil doen plaats hebben. Zoo niet onmogelijk, kouit het 

mij toch onveilig voor, om over een gemengd si)00r van drie slaven 

treinen te doen loojien, uit rijtuigen bestaande van verschillende 

spoorwijdte. De as van het naauwe spoor zal hier evenveel buiten 

die van het wijde spoor gelegen zijn als het halve verschil 

van spoorwijdte; dit excentrische zal zich mededeelen aan de 

koppelketlingen en bufferkussens der rijtuigen van verschillende 

spoorwijdte op het gemengde spoor geplaatst , en in de voort-

trekking eene zijdelingsche kracht daarstellen, d ie , vooral bij de 

tongen van wisselplaatsen, ligt den trein uit het spoor zoude slepen. 

Bij hel sloppen der locomotief dringen door hunne vaart de rij-

tuigen zich legen elkander; bij eenen trein, waarvan de rijtuigen 

niet in dezelfde as zijn , kan ook dit gevaarlijk worden. De 

stevigheid der rijtuigen en goede inrigting der stootkussens 
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hcveiligen thans dikwijls de reizigers hij het tegen elkander 

loepen van treinen , doch schromelijk moeten de gevolgen zijn 

indien door hel scheef voor elkander staan der rijtuigen , deze 

vermoedelijk op zijde zullen gedrukt worden of omslaan. 

Wel waren bij een nieuw materieel de koppelkettingen en buf-

ferkussens zoodanig in te rigten , dat die bij verschillende spoor-

wijdte toch aan elkander pasten , doch nimmer zal het mogelijk 

zijn op een gemengd spoor van drie spoorslaven , rijtuigen of 

waggons in spoorwijdte verschillende zoodanig te plaatsen , dal 

het vermogen van voortslepen of opstooten door de zwaarte-

punten der te bewegen ligchamen gaat. A priori is het moeijelijk 

te besiissen in hoeverre dit gebrek op zich zelf reeds onveilig 

te achten is. 

O]) een gemengd spoor van vier staven, dat is concentrisch, 

en waar dus immer het trekvermogen en de lasten in de rigting 

derzelfde as zullen gelegen z i j n , kan het door elkander plaatsen 

der verschillende rijtuigen niet gevaarlijk zijn , cn zal men daa r -

door kunnen vermijden om over de baan met gemengd spoor 

een dubbel aantal treinen te doen loopen. 

Voor de locomotieven zou zulk een concentrisch gemengd 

spoor zelfs de voorkeur verdienen boven eenig ander , het zij 

wijd of naauw spoor. 

Een der voordeelen algemeen aan het wijde spoor toegekend , 

is de meerdere kracht en snelheid die aan de locomotieven voor 

dat spoor gegeven kan worden. Daarentegen heelt het naauwe 

spoor het voordeel van kleinere rijtuigen van waggons, en daardoor 

meerder gemak voor het goederen-vervoer zonder lastbreken, 

en gemiddeld betere verhouding tusschen den vervoerden last cn 

hel onnutte gewigt der waggons. De beide voordeelen te ver-

eenigen door op een gemengd spoor het wijde spoor voor de 

loconjotief en het naauwe zooveel mogelijk voor de rijtuigen te 
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bezigen, /al zeker vooral bij goederen-vervoer de zuinigste wijze 

van exploitatie mogelijk maken. 

liet gemengd spoor van vier staven heeft echter ook zijne be-

zwaren : zoo zullen de los- en ladingsplaatsen of embarcaderes, voor 

het wijde spoor ingerigt, te verwijderd zijn van de rijtuigen op het 

naauwe spoor, en het dus noodig worden deze .smallere rijtuigen te 

voorzien van neerslaande t reden; ten zij men op de stations de spo-

ren uit elkander leidt en voor elk eene afzonderlijke los- en ladings-

plaats maakt. De wisselplaatsen met tongen, harten enz. zullen voor 

het gemengd spoor veel omslagtiger worden , en daardoor meer -

dere wachters en toezigt vereischen. Dit laatste bezwaar is bijna 

voor beide de systema's van gemengd spoor hetzelfde; want de 

meeste wisselplaatsen bevinden zich op of bij de stations , al-

waar de draaischijven het toch noodig zullen maken het spoor 

van drie staven te veranderen in een van vier staven. 

Indien er om gedacht werd de nederlandsche spoorwegen aan 

die der naburen t(ï verbinden door eene baan met gemengd 

spoor , zal men daarbij in het oog moeten houden, dat bij wegen, 

waarvan de spoorwijdte slechts 0 , 4 0 verschilt, dc inrigting van 

wisselplaatsen vee! zorg zal vereischen, aangezien de ruimte van 

0 ,17 tusschen het wijde cn naauwe spoor misschien ontoereikende 

zal zijn voor gewone excentriekwerkcn en veiligheids-rails. 

Bij den aanleg of het in werking brengen van een gemengd 

spoor zidlen zich wel meerdere moeijelijkheden voordoen, doch 

het vernuft , dat de spoorwegen op den tegenwoordigen trap van 

volmaking b r a g t , veroorlooft ons die bezwaren als niet onover-

komelijk te beschouwen. 

Utrecht, den October ISiH. -
De Ingenieur , 

.1. W . UAKK. 

i I 
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VERGADERING 
VAN ILET 

m m i m \ m m m V A N m m m , 

OEFÏOL'DEN IN ÏIET LOKAAL DEIL KONINKLIJKE AKADEMIE TK DELF I , 

OR DLNGSDAG, DEN 1 2 " " FELJURAKFJ 1 8 5 0 . 

Tegenu'ooniig de Iieeren F . W . CONUAD, SIMONS, FOUSTNEU 

VAN DAMHENOV, VAN M E U H S , VAN LiMnuiir. STIULM , VAN Oonin 
en STOUM 1»\JVSING, ledt»n vnn den flaad ; de leden G. HEUVE-

KAMP, 11. F . G . N . CAMP, H . S INGELS, 11. L . ENTIIOVEN L Z . , 

VAN ÜER LEE-LW, J . W . I'IAKE, E . I I . VON BALMIIAREU, R . L o -

BATTO, C . OUTSIIOOUN, W . 11. SCIIOLTEN, A . J . VAN P H E U N » 

A . J . I L VAN DER T O O R N , A . C . UEIRNIER, W J . J . BOGAERT, 

DAART DE LA F A I L L E , C . BLEEKRODE, WENCKERAC.H , W . J . 

KEMPERS, P . J . K I P P , J . ] \ VAN DEN 1>ERG J Z . , VON IICGUENIN , 

M . C . J . P U ' P E R S , F . DROINET, VAN DER V I N N E , W . N . U O S E , 

en de buitengewone leden M. E . C. P L E M P , H . LINSE , VAN 

OEN SANTIIEUVEL, G . VAN DIESEN, E . J . SCHADE VAN W E S T R U M , 

G . VAN DER TOORN , J . W . I I . GONRAD , A . GILDE.MEESTER , 

CORN», DE GROOT, J . G . 1'ROUWER STARCK. 

Dc President draai^l aan bet lid van den Kaad STORM IUJVSI.NG 

de functien op van ST^krctaris , l)ij afwezigbiMd van bel lid VAN 
DER KUN, door ambtsbezigheden verhinderd. 

De Notulen der vorige Vergadering (L") November 1819) worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De President berigt de Vergade r ing , dat de volgende giften 
en geschenken voor het Instituut zijn ingekomen : 

1®. Van wege het Deparlevient van Nijverheid te Amsterdam, 
het 4« Stuk XWh' deel van het Tijdschrift ter bevordering van 
Nijverheid. 



Van hel Tul FORSTNEU VAN DAMBENOV, ALE linnamenl ex-
pliqué par F . KAISEU, traduil jiar le B^'^FonsTNER VAN DAMBENOV. » 

Van den heer J . C. I J )MAN, het i« Stuk van het ï i jdschr i l t 
get i teld: Handboek voor de kennis der Spoorwegen. 

4 « . Van het lid ADRIANI , gezangen en aanspraken L)ij gelegen-
heid der plaatsing van het Borstbeeld van BERZELIUS. 

5®. Van den heer P E R K te Delft, eene Latijnsehe dissertatie 
over de clieinische ontleding van het Leidselie waler. 

G^. Van het lid H . A . P.AKE , drie exemidaren van het plan 
voor eene binnen Utrecht o|» le rigten Technische School. 

7®. Van het (jcnootsehap van vrienden van nrteiischnppen, letteren 
en kunsten te Maastricht, een exemplaar van het jaarboekje van 
Limburfj, door gemeld genootscha|) uitgegeven. 

V a n h e t lid \ V . J . KEMI'ERS : 

ö. Verhandeling over het doen van w^aarnemingen op de hoogte 
van het water, en do kracht en de streek van den wind, door 
A . F . GUUDRIAAN. 

6. Aanmerkingen op de verhandeling van C. L. DRUNINGS 

over de onderscheiden theorien der waterleidingen, door A. F, 
GOUDRIAAN. 

c. Beantwoorde prijsvraag over het beletten der zandverstui-
vingen, door A . F . GOL'DRIAAN. 

f/. Verhandeling over het voordceligste gespan vooral bij 
vrachtsleden, door J . F . VAN BEECR ('ALKOEN. 

e. Verslag omtrent het oprigten eener stoonnnachine in den 
Krimpenerwaard, door A. P>LANKEN JANSZ. 

f . l 'eschrijving van nieuw drie- en vierkant vaatwerk ten ge-
hruike van Oorlog- en Koopvaardijschepen, door J . P». BAARTMANS. 

1)°. Van het lid VAN MAURIK, opmerkingen over de ontplofling 
en het bersten van stoomketels, door JACOB P E R K I N S , vertaald 
door den heer VAN MAURIK. 

10^. Van het lid L . J . A. VAN DER KUN, «Gompie rendu des 
opt^ralions de la F.aisse de retraite et de secours , depuis son 
institution, 1 Octobre 1S5(S, jusqu'au 1 Janvier 1849.» 

11". Van dc heeren Gebr. VAN LANGENIIUYSEN , Engelands 
Wereldhandel , deel 1849 en P' deel 18;iO. 

12®. Van het lid J . W A R N S I N C K , de Kunst beschouwd als een 
element van Volksbeschaving, door ,1. WARNSINCK. 

13®. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-ver-
gaderingen van het Prov. Utrechtsch G(?nootschap van kunsten en 
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wetenschappentergelegenheidvandealgemeenevergaderingin 1849. 
14« . Van het lid Jh r . MERKES VAN GENDT, «Waele's Papers on 

Engineering» vol. 1, 11 en 111. 
15^. Van het lid M. H. CONRAD tien stuks teekeningen, 

waarop de rivierstanden in 1818 en 1819 te Emmerik, Panner-
den, HuUiuizen, Arnhem en Westervourt zijn voorgesteld. 

De President geeft e&nige inlichtingen aangaande deze stukken en 
de wijze van voorstelling, en zegt namens den inzender dat hel In-
stituut op de toezending der volgende waarnemingen mag rekenen. 

lü®. Van het lid W . H. L A N S , drie modellen in hout van 
anke r s , vergezeld van eene korte nota tot verklaring , van den 
volgenden inhoud : 

1. Een anker van gewoon model, waaraan slechts de v e r -
andering gemaakt i s , dat de stok eene beweging kan uitvoeren 
van 40 ' \ Het doel is, < m daardoor eene onmiddellijke kanteling 
le bevorderen , zoo dat het anker dadelijk vat; in plaats van , 
zooals Oj» vlakken en vasten bodem dikwijls en somtijds met 
gevaar voor het schip plaats h e e f t , tc worden voortgesleept. 

N®. 2 . Een anker met een scharnier , overeenkomende met 
dat van het Porteranker, doch met eene andere bedoeling. 

De hefboom wordt in de schaft bevestigd door eene s chu i f , 
welke door middel van eene lijn wordt opgehaald, wanneer men 
ontankeren wil. 

Wanneer de tegenstand op die wijze wordt opgeheven , zouden 
de voordeden daarvan bestaan in : 

1®. vermijding van zeer zwaren arbeid; 
2®. spoed ; 
5®. het minder lijden van het materieel; 
4®. dat men ankeren ketting behouden kan, in gevallen, waarin 

lïien ze anders moet opolVeren. 
IS'®. 5 . Is zamengestcld voor hetzelfde doel, doch met het denk-

beeld om het gebruik van een tweede touw^ overbodig te maken. 
Het kruis doet de dienst van den gewonen ankerstok. De koppe-

ling van touw of ketting aan den kop van het anker wordt 
opgeheven , zoodra er drukking plaats heeft op den kleinen 
he fboom, welke in verband slaat met de veer , sluitende het 
open scharnier. De drukking wordt bewerkstelligd door een 
ringvormig gewigt (dat men zich voorstelt uit twee halve zamen-
gevoegde ringen tc beslaan), hetwelk op het tijdstip der ontankc-
ring, het touw omvattende, wordt nedergelaten. 
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Daar de gelieele kracht zieh alzoo naar het beneden-einde 
veri)laatst, wordt er bijna geen tegenstand meer ondervonden. 

17®. Van de heeren HOLST <SC KOOIJ te Amslcnlam, eene kist 
niCt monsters van ijzeren en koperen touwwerk , waarbij eene 
gedrukte circulaire , dd. 8 December 1810, en een brief van 
de inzenders , dd. 5 Februar i j 1 8 5 0 , s trekkende om dc aan-
dacht van de leden op dit fabrikaat te vestigen. 

1 8 ° . Van den heer HÄGENS, een stuk turfcoke uit de veenderij 
nabij Aimlerdaiu. 

Het lid R>AAUT DE LA FAILLE vraagt, of deze coke dezelfde 
vooi'deelen heeft als koolcoke. 

Het lid VAN LIMURUR. STUU'M meent dit bevestigend te kunnen 
beantwoorden Naar hetgeen daaromtrent in engelsche tijdschriften 
is vermeld , znu de turfcoke ih sommige opziglen de koolcoke 
overtrelVen (1). 

D(i l'residenf maakt de opmerking, dat de prijs in vele opzigten 
zal beslissen ; aan welke van beide de voorkeur moet worden 
toegekend. 

De president maakt luikend, dat de volgende mededeelingen 
zijn ontvangen: * 

1". Het tweede gedeelte van het rapport over de tentoonstel-
ling, door de leden VAN MEUUS en DROLNET, dat volgens het pro-
gramma moet worden gelezen, maar-aangezien dit verslag reeds 
is getlrukt in den laatsten bundel verhanderuigen, stelt d e / ' m J -
dent v o o r , dc lezing achterwege te laten. Hiertegen worden 
geen bedenkingen gemaakt. 

2®. \ ' an den Minister van Dinnentandsehe Zaken, een rap|)ort 
van ENGEI.MAN wegens hel voorgevallene oj) de rivieren in den 
winter van 1791. Dit stuk zal ee r lang , g e d r u k t , aan dc leden 
worden toegezonden, weshalve de lezing op voorstel van den 
President rï)ede wordt achterwege gelalen. 

( 1 ) liet Ua LATS'S heefl L)eliefrentte ile turfcoke sedert berißt: 
dal dit product verkre^jen wordt in de fal)riek van de heeren A. J. 
HÄGENS en, G". welke in werkini? is in den MiddetpoldRr onder de 
gemeente Nieuwer - A mstct; dat de veenstof in natten «taal, zooalszij 

it?. in dislilteerkelels wordt . van 
eeni/^c onkostbare (on^ïenoemde) ini;redienten , welke dienen om de 
afscheidiniï der olie (paraffine, elc.) le bevorderen; dal de coke 
later ueenerlei hewerkin^f onderijaat ; dat de verhoudini; van f;ewint 
lusschen de veenstof en de coke vooralsno^j niet is waan^enomen. 

(lied.) 

1 4 7 

Van den Minister van Uinnenlandsche Zalicn, mededeelin 
gen , verstrekt door het Departement van Dinnenlandsche Zaken , 
over de elektro-magnetische telegrafen in Oostenrijk. 

De President geeft le kennen , dat dit stuk met al zijne b i j -
lagen te uitvoerig is om in zijn geheel tc worden voorgelezen, 
maar dat hij den hoofdinhoud aan de vergadering voordraagt. 

P»ij dit stuk zijn gevoegd eenige monsters van de wijze van 
aaneeuhechting der draden, en de wijze waarop de draden over 
de steunpunten worden gebragt . 

De monsters gaan rond ter bezigtiging, en worden met belang-
stelling beschouwd. De President maakt den leden bekend, dat de 
Uaad van l iestuur er op bedacht is, de bovengemelde stukken bij 
de Verhaudelingeu van het Instituut te doen d rukken . 

De I'resident geeft daarop het woord aan het lid WENCKEUACH, 

ofschoon daardoor eenigzins afwijkende van dc orde bij hel p r o -
gramma voorgeschreven; maar aangezien' dit lid eene bijdrage 
heeft te leveren belrenende den eleklro-magnclischen telegraaf, acht 
de l^resident hel ge|)aster die nu te laten volgen. 

Hel lid WENCKEUACH biedt daaroj» eenige monsters van tele-
graafdraden ter bezigtiging aan , zoowel van aaneerdiechling van 
draden in Amerilia en Nederland, als van de wijze van isoleren 
op de steunpunten en onder den grond. Vooral dc beklecding 
met gutta percha verdient, volgens den heer WKNCKEUACFI, ver de 
voorkeur boven die met porcclein of glas, als zijnde dit eene stof, 
waarop geene vochtige huid blijft kleven. De omkleeding met on-
gevulcaniseerdc elastieke gom en gutta percha verduur t echter 
slechts korten lijd de afwisselingen van de tenjperatuur en van het 
weder . Ten bewijze daarvan vertoont speker een gedeelte draad, 
van den Hollandschen spooweg afkomstig, dal gedurende d r i e j a r en 
heeft gediend, en waaraan de omwoeling met elastieke gom geheel 
is vergaan. 0 | ) a l de palen van dezen weg is dit eveneens het geval, 
zoodat duidelijk blijkt, dat ongcvulcaniscerde elastieke gom oi» den 
d u u r d e n invloed van weer en wind niet wederstaat , en van lijd lot 
tijd vernieuwd moet worden. Met de gutta percha is het nog slech-
ter gesteld. Deeds hij hel leggen van den draad klagen dc arbeiders 
over veranderingen die zij door de warmte ondergaat. . 

Doven de gutta percha is volgens den s[)rcker de gevulcaniseerde 
elastieke gom te verkiezen, als door hare veerkrachligheid en 
taaiheid beter tegen alle vreemde invloeden bestand. 

De heer SINGELS vraagt eenige inlichting aangaande dc wijze 

Li' 
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waarop de draden met gutta percha omkleed worden, liet lid 
WKNCKKHACH zegt , dat de gutta perclia in vloeibaren toestand 
rondom de draden wordt gespoten. 

Het lid WKNCKEnACii eindigt met bet kistje met monsters aan 
bet instituut aan te bieden, en tevens over tc leggen een i)ro-
spectus eener op te rigten Tclcgraal-maatscbappij in Nederland, 

De Minister van Oorlog beeft aan bet Instituut gezonden een ra[H 
port van den Inspecteur in de l®fortincatie-ins[)ectie over bet zinkwit. 

(Zie l^j lagc N«. XVI.) 
De ['resident deelt, wegens dc uitgebreidheid van het stuk, slechts 

den korten iidioudmcdc. Dehalvc eenige monsters zinkwit bij ditrap-
port gevoegd , worden ook nog ter tafel gebragt drie llcschjes met 
monsters van kleuren met zinkwit toeliercid, en afkomstig van den 
luitenant-kolonel KUAMKMIOFF. 

rsog zijn van den ;\linisler van Oorlog ingekomen drie topogra-
j)hischc kaarten van Schotland, waarop dc hellingen van het t e r -
rein zonder arceringen enkel met horizontale doorsneden (courbes 
horizontales) zijn voorsteld. Dc .Abnistcr heeft de kaarten gezonden 
om in de vergadering tc worden bezigligd. 

Aan dc discussie over het verschil tusschen deze wijze van voor-
stelling en de bij ons gebruikelijke, nemen dc leden L A FAILLE, 

FOUSTNEU VAI\ DAMUENOY, VAN LLMUUUG Srinv^j en I U K E deel. 
Dc President berigt aan dc vergadering, dat het rapport aan-

gaande dc vroeger aan de vergadering, van wege den lAlinistcr 
van Oorlog, vertoonde bladen N®. li) en 50 van de t0i)0graphische 
kaart van ons land nog niet is nitgcbragt, cn dat hij alzoo voor 
het oogenblik buiten staat is, daaromtrent eenige mededeeling aan 
de vergadering te doen. 

Nog is ingekomen van den Minister van Oorlog ccnc nota 
van eenige bei»alingen, betrekkelijk het opmaken van teekeningen 
voor de lortificaticdienst, benevens eene proeve van eene hand-
leiding tot liet vervaardigen van topographische teekeningen , 
in ol blaadjes (1). Terwijl deze ter bezigtiging rondgaan, deelt 
dc President korlelijk den inhoud der nota n\ede, en geeft 
aan de vergadering tc kennen , dat de raad van bestuur door den 
Minister is uitgenoodigd om , aangaande deze wijze van topo-
graphisch teckcnen , zijne aanmerkingen cn gevoelens uit te 

(1) Deze stukken zijn in lunulen ccuci kommissie. 
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brengen. Wanneer de Haad daarmede gereed is , zal ook aan 
de vergadering mededeeling worden gedaan. 

Weder zijn ingekomen van bet lid VAN STEUR de tabellen 
omtrent dc meteorologische waarnemingen aan den Helder, 

De President berigt de vergadering, dat de l^aad langdurige 
en ernstige deliberatien heeft gevoerd over dc beste wijze om 
nut te trekken van deze belangrijke waarnemingen. 

Gaarne had de Baad g e w e n s c h t d e waarnemingen in haar 
geheel op tc nemen in de .Verhandelingen van het Ins t i tuut ; 
maar wegens de groote kosten heeft men daarvan moeten afzien. 
Dc Uaad heeft daarop besloten alleen de maandelijksche gemid-
delden tc doen drukken , en de dagelijksche waarnemingen neder 
te leggen in de bibliotheek , waar zij door ieder lid kunnen 
worden ingezien of verkrijgbaar zijn. 

Vervolgens wordt gelezen een stuk van het lid DE GEUS van 
Haarlem (zie Dijlage N^. XYll) , over dc oorzaken der knippen 
en kuilen in de bestrating der steden , waarin hoofdzakelijk 
wordt aangeraden , om dc minste verzakkingen dadelijk te h e r -
stellen , om daardoor groote gebreken voor te komen. Dit stuk 
geeft tot geen discussien aanleiding. 

De President noodigt daarop den heer DAKE uit, in de Ver-
gadering hel door hem aan den Uaatl gedane voorstel te her-
halen, van wege bet vierde landhuishoudkundig congres te Utrecht, 
gehouden in het jaar 1810 . 

Het lid Vkkkk geeft aan de vergadering tc kennen, dat op 
dat congres aan hem is opgedragen , om het Instituut uit te 
noodigen met het congres in onderhandeling tc treden over de 
beste wijze, waarop men den tegenwoordigen stand der weten-
schappen meer algemeen flienstbaar zou kunnen maken , ter 
verbetering van de middelen om water op te voeren . in het 
belang vnn den landbouw , zoo ten aanzien van de beste water-
werktuigen , als van de aan tc wenden kracht. 

De Presulent maakt dc opmerking, dat het mondelinge voor-
stel eenigzins verschilt met het schriftelijk aan den Uaad inge-
diende , cn leest daarop het schriftelijke voorstel voor. Na eenige 
ophelderingen van het id VUKK blijkt be l , dal in de hoofdzaak 
geen verschil van aanbelang bestaat. 

De vergadering wordt daarop door den President uitgenoodigd 
om haar gevoelen uit te brengen , aangaande den weg die in-
geslagen zal behooren tc worden, om tot eenige slotsom tc komen. 
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liet lid LOBATTO geeft in bedenking , om eene kommissie te 
benoemmi, yan wie deze taak zal worden opgedragen; de /Ves i -
dnit echter is van gevoelen , dat het benoemen van zoodanige 
konmiissie aan den Haad kan worden overgelaten. 

Het lid SIMONS maakt eenige bedenking aangaande den aard 
van het bestaan van het landhnishondknndig congres , en ver-
meent , dat dit congres geen blijvend ligchaam is, en het dus 
2iioeijelijk zal zijn voor het Instituut, zich daarmede in betrekking 
te stellen. 

Het lid P.AKK antwoordt daaroj) , dat deze aanmerking ge-
grond is , maar dat op het laatste congres aan hem is opgedragen 
zich met het Instituut in betrekking te stellen , en bij het in 
IMüO te houden congres van den uitslag zijner betnoeijingen 
verslag te doen . en dat dus de onderhandelingen door zijne 
tusschonkomst plaats kurmen hebben. 

Het lid VAN I>FC:N VINNE v raag t , of met deze z.iak niet kan 
worden in verband gel) ragt , een onderzoek naar het .Systeme 
de drainage» , in Jiet(jic sedert eenigen tijd op vele plaatsen met 
goed gevolg aangewend, cn naar hij vermeent, hier nog onbekend. 

Het lid SIMONS z e g t , dat deze wijze van verbetering der 
landerijen , hoewel hier te lande niet in i)raktijk gebragt, echter 
hier bekend is. Door de iMaatschappij van Nijverheid zijn prijs-
v r a g e n , betreil'ende die zaak, uitgeschreven. Spreker vermeent 
levens , dat zij zeer goed in verband zou zijn tc brengen met 
het door den heer .1. W . DAKE van wege hel landhuishoud^ 
kundig congres gedane voorstel. 

Ook het lid DOGAAUT zegt , dat, naar hij vermeent, in de Land-
fiimlioudliiindige Courant reeds meermalen door den heer STAIUNG 

van dit aSystème dc drainage» is ges[)roken , maar is van ge-
voelen, dat er groot verschil bestaat in de twee zaken, die het 
lid VAN DEII VINNE met elkander wcnscht in verband te brengen. 
Het oi)brengen van w a t e r , waaro]) het congres doelt, komt te 
pas in lage landen, het zoogenaamde ( /mtnerai in hooge landen. 

Het lid SIMONS m e e n t , dat hoezeer deze beide zaken ook 
verschillen , zij zeer goed in verband zijn te brengen , en dat 
welligt een opzettelijk onderzoek aanleiding zou kunnen geven , 
om ook het draineren in lage landen aan te wenden, wan-
neer (Ic voordeelen , daaruit voortvloeijende , konden opwegen 
tegen de meerdere kosten , om het water tot eene grootere 
hoogte op te voeren. 
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Het lid HAKE z eg t , d a t , naar het hem voorkomt , er wel 
eenig verband tusschen de twee besprokene onderwerpen beslaan 
kan, vooral met betrekking tot dè bij ons laag gelegen kleilanden. 

Tot opheldering brengt hij als voorbeeld bi j , dat op den 
kleibodem van den Anna-Daulowna-jiolder het afleiden van 
het regenwater zooveel gruppels vo rde r t , dat daardoor van de 
oppervlakte der bouwlanden ruim 7iso gedeelte aan de cultuur 
ontnomen wordt. Dit grondverlies zou niet plaats hebben , 
indien de gruppels door drains konden vervangen worden. Doch 
daar de drains reeds eenige voeten onder de oppervlakte der 
landen moeten liggen , en ter afwatering eenen nog lageren 
sland van water in de toglslooten zullen vorderen , zoo volgt 
h i e ru i t , dat in lage of polderlanden alleen dan het draining-
systema kan worden toegepast, als men, door verbeterde mid-
delen van water-ophelUng , dc toglslooten op eenen lagen waler-
stand kan houden. 

Het lid STAKING heeft ingezonden een stuk over dc beweeg-
bare stuwen , aan te wenden bij dc ophanden kanalisering iu 
de provincie Overijssel. 

De President geeft korlelijk verslag van den iidioud van het 
stuk , lielwclk hier als I 'ijlage N''. XVHl is bijgevoegd. 

De fungerende sekretaris geeft ecruge verklaringen vai) hel 
doel dezer voor Overijssel ontworpen SIUWXMI, en acht hel niet 
overtollig hier lot oidieldcring bij Ie voegen , dal de door dc 
leden VAN UE KASTEELE en STAIUNG ontworpen stuwen op de Vecht 
en de lU^gge niet bestemd zijn om deze riviertjes bevaarbaar te 
maken , maar om hel walcr in deze riviertjes op te stuwen , 
ten einde de ontworpen kanalen van Zwolle naar Almelo en de 
Dedemsvaarl te kunnen voeden, op een hooger peil dan waartoe 
anders gelegenheid beslaat. De plaats dezer stuwen is dus even 
beneden den mond dier kanalen. 

Ueeds voor langen tijd was er sprake , om hel riviertje dc 
Ueggc zelf bevaarbaar tc maken, en de wijze, waarop he ldoo r 
de schi[>[)ers gebruikt w e r d , gaf als het ware den weg aan, die 
te volgen was. 

Dij lage waterstanden vereenigen zich de schip[iers met hunne 
zompen lol violen , en varen tot dat zij aan den grond zitten ; 
zij werpen dan even beneden de plaats waar zij zitten een aarden 
dam door de rivier, en wachten eenigen tijd lot dat het water 



genoegzaam is opgeloopen, om weder een eind wegs te kunnen 
voi'deren. l»ij het afvaren steken zij den dam door, om met het 
afkomende waler naar beneden te gaan. Hoe gebrekkig dan ook, 
bleef op deze wijze de scheepvaart njogelijk, evenwel len koste 
niet alleen van vele inspanning en moeite der schippers, maa r , 
wat erger is , van de rivier, daar de gedurig ingeworpen en 
naauwelijks ten halve weggegraven dammen al meer en meer 
zand in de bedding braglen en de bevaarbaarheid verminderden. 

De behoefte aan dezen waterweg tusschen Zwolle an Twenthe, 
liet bezwaar om ter verbetering kosten van aanbelang aan te 
wenden , en het belang om bij hooge waterstanden zoo min 
mogelijk beletselen in het bed der rivier te laten , bragten den 
toenmaligen Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Overijssel op 
het denkbeeld , om de bevaarbaarmaking van de l^egge te b e -
jiroeven door een nieuw soort van beweegbare stuwen. 

De inrigting dier stuwen laat zich niet beter vergelijken dan 
Lij die der genoegzaam bekende schi[Ksluis te MedetnbUk, Dc 
bodem of vloer van de stuw bestond uit digt sluitende deimen-
balkcn, waaroj) aan beide einden een waterdigte bak getimmerd 
was , terwijl in het midden eene voor de doorvaart bestemde 
ruimlti open bleef van drie e l , die met schotbalkjes kon worden 
afgesloten. Deze bak werd gevaren tusschen twee aan de oevers 
der rivier gebouwde hoofdjes , cn door het inlaten van waler 
nedergelaten op eenige krispen , die dwars over de rivier op 
palen gelegd en bevestigd waren. 

Dij weinig water oj) de rivier zouden alleen uit de midden-
oj)ening de schotbalkjes worden genomen, wanneer er vaartuigen 
ijjoesten worden doorgelaten. 

r»ij grooteren aandrang van water zou de geheele bak worden 
weggevaren en geborgen, waartoe zij eerst geheel of gedeeltelijk 
moest worden uitge[)ompt. 

Deze stuw is werkelijk gemaakt op de P»egge bij den Dunnen-
wind in 1(S51, doch bij de proehiemingcn heeft zij niet aan dc 
verwachting voldaan, zoodat tot de slooi)ing van dit werk werd 
besloten. 

Deze omstandigheid wekte bij mij den lust op naar middelen 
to zoeken, om van het reeds gedane werk eenig nut tc t rekken, 
en op eene andere maar niet minder eenvoudige wijze eene s tuw 
tc maken , die bij hoog water geheel kon worden weggeruimd. 

Mijn denkbeeld w a s , na de voor de vorige stuw gelegde 
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kesi»en met eeu houten vloer le hebben bedekt , dc ruimte tus-
schen de hoofden te verdeelen in drie gelijke deelen, ieder van 
drie e l , door middel van twee houten schragen of bokken, dc 
ruimte tusschen beide te vullen met scholbalkjes , wanneer de 
opsluwing noodig was , en bij h o o g e r e waterstanden de schragen 
zelve , nadat de scholbalkon waren uitgenomen, plat op den vloer 
neêr le l egden , zoo als op de teekening is te zien, alwaar eene 
der schragen opstaande , en de andere liggende is voorgesteld 
(zie IMaat 111). Oi» den vloer is aan de bovenzijde een slag-
balk ge l egd , waarin twee openingen zijn gelaten, om de beide 
schragen te ontvangen. De onderbalken der schragen zijn voor-
zien van lange ijzeren tappen , die in de op den vloer vast-
geboute klossen draaijen. Om echter de schragen tc kunnen 
draaijen cn nederleggen, moeten zij eerst zoo ver worden achteruit 
getrokken , als de breedte van den slagbalk bedraag t , gelijk 
duidelijk uit dc teekening kan gezien worden. 

Dc schragen zijn van boven door eene sloof of eenen hoofd-
balk gekoppeld aan dc landhoofden, en over de midden-opening 
ligt een draaivonder. 

"DC redenen , waarom destijds aan mijn voorstel geen gevolg 
is gegeven , doen hier niel ter zake , daar ik met deze niedc-
dècling niet anders beoog , dan kenbaar tc maken , hoe het 
syslcma van stuwen van roiniCE , hetwelk in 1857 door hem 
is voorgeslagen cn ingevoerd en dat zooveel bijval vindt, reeds 
vroeger door mij was voorgesteld. Ik heb de in 1851 vervaar-
vaardigde teekening o!)veranderd gevolgd , hoezeer ik welligt 
deze of gene verbetering in dc détails zou hebben kunnen aan-
brengen. 

De President geeft de vergadering kennis , dat nog is inge-
komen een stidv over dc verwarming van gebouwen , van het 
lid VAN DK KASTEKLK , doch dat dit in handen is gesteld eener 
kommissie , van welke het nog niet is teruggekomen. Later zal 
dit stuk , hetzij bij de verhandelingen , hetzij als bijlage bij dc 
notulen , ter kennisse van dc leden worden gebragt. 

Het lid (ÏILOKMEKSTEI; leest eene beschrijving van oen w e r k -
tuig , waarbij de middelpunts-vliedende kracht wordt aangewend 
Ier afscheiding van de kristalliseerbare en niet-kristalliseerbarc 
suiker (zie 1'ijiagc XIX). Dc bewering daarin voorkomende, 
alsof de aanwending van dit werktuig minder geschikt zou zijn 



i u 

voor dc Oost'Indien, geeft het lid V A N D E U V I W E aanleiding oni op 
te m e r k e n , dat naar zijn oordeel zoodanig werk tu ig , hetwelk 
volgens den verslaggever zich aanbeveel t , zoowel door een -
voudigheid als door njin-kostbaarheid , waarschijnlijk met groot 
nut zou zijn aan tc wenden in zoodanige U. 1. suiker-fabr ieken, 
welke nog altijd op de zoogenaamde oude wijze werken , door-
dien alsdan het kostbare, langwijlige en groote ruimte vorderende 
kleijen der suiker zou wordcfi uitgewonnen. 

Spreker wcnscht de benuttiging van het hier bedoelde w e r k -
tuig (bijaldien de ondervinding de doelmatigheid daarvan zal 
hebben bewezen) ook n o g j e e e r d e r , omdat zoodoende de aan -
schaffing van de kostbare en nog al omslagtige werktuigen vol-
gens de LU'océdés van DEUOSNE en CAU. en anderen, zal kuimen 
vermeden , en zoodoende, in een langer of koi'ter tijdsverloop , 
voor den inlander dc gclegeidicid geopend worden, om, e v e n a l s 
met dc indigo [daats vindt, zelf de suiker tc fabriceren, zonder 
tusschenkomst van Europeanen. 

0[) dc vraag of deze inrigting reeds hier te lande ergens b e -
s t aa t , antwoordt het lid GILDKMKKSTKU , deze beschrijving te 
hebben gemaakt naar het werktuig in de fabriek van den 
heer KOOY te Anislerdani, hetwelk hij menigmaal heeft zien 
werken . 

iXog vraagt het lid VAN DER V I N N E , of ook dit werktuig zou 
zijn te bewegen met eene andei'c kracht dan die van stoom , 
waaro[) het lid VAN ÜOUÜT te kennen g e e f t , da t , hoezeer het 
niet onnmgelijk is mei iedere andere beweegkracht dat werktuig 
in beweging te brengen , evenwel de stoom wegens de groote 
snelheid die gevorderd wordt met hel meeste voordeel is aan 
te wenden , en dat de daartoe benoodigde werktuigen tot g e -
ringen prijs geleverd zouden kunnen worden. 

Dc President leest daaro[) een door het lid J h r . MEUKES VAN 

GENDT ingezonden stuk over de watermolens, door I.EEGIIWATER 

gebezigd bij dc belegering van 's Uertofjenhoseh in 1020. 
Dit zeer uitvoerige stuk, waaruil men ziet hoe LEEGUWATER 

op eene vernuftige wijze de om 's Ilertmjenbosch gestelde inundatie 
heeft welen af le sluiten en daarna met molens af te malen , 
en zoodoende een voornaam deel heeft gehad in de verovering 
dezer ves t ing, heeft vooral ook ten doel om LEEGIIWATEK in zijne 
verdiensten te doen kemien , en te schctsea als een i jve r ig , 
bekwaam en werkzaam man , maar tevens bij uitstek nederig en 
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zich allerlei arbeid getroostende, die strijdig zou moeten genoemd 
worden met zijne uitstekende talenten voor de allergewigtigstc 
ondernemingen. 

Geen verdere stukken zijn t e r . mededeeling voorhanden. 
De President vraagt daarop of een der tegenwoordige leden 

nog iets heeft voor te stellen. 
Het lid HOSE vraagt liet woord , en geeft verslag van eenige 

door hem met den heer AIKEMA le Piotterdam genomen [)roeven 
om hel hout onbrandbaar le maken. 

Volgens de bewering van sommige engelsche schri jvers zou 
eene indompeling in zwavelzure ammonia aan het hout de 
brandbaarheid ontnemen, zoodat het wel kan verkolen maar niet 
ontvlammen. De proeven echter die daarvan genomen zijn bij 
onderscheidene meng ingen , zoo als zwavelzuur- i jzer , aluin , 
zwavelzuur-zink, chloorzink en zwavelzure ammonia , zwavelzuur-
koper zijn alle mislukt. Üok deed zich het gebrek voor , dat , 
na eene indompeling van 5 0 dagen in sommige der be[iroefde 
vochten , het hout beschimnield te voorschijn kwam ; zwavel-
zuurkoper beschimmelde in het geheel n i e t ; aluin het m i n s t ; 
chloorzink en zwavelzuur ammonia weinig; zwavelzuur-ijzer vri j 
s t e r k ; en zwavelzuur-zink zeer s te rk , zoodat de geheele opper-
vlakte mei schimmel bedekt was ; het bederf van het bout zou 
dus tc zeer daardoor worden bevorderd. 

liet bloolslellen der verschillende blokjes hout aan eene gelijke 
h i t t e , zoo als noodig is om vergelijkende proeven le kunnen 
nemen , leverde nog al moeijelijkhedcn o[). Het beste is men 
daarin geslaagd, door de stukjes bont op eene gloeijende plaat 
te leggen, zoowel ongeprepareerd als geprepareerd. 

Hel hout was dennen- en greenen-houl , welke beide houtsoorten 
nagenoeg dezelfde resultaten gaven, en zeer spoedig ontvlamden, 
zoowel hel geprepareerde als het ongeprepareerde. Het ongepre-
pareerde blokje verbrandde in 7 minuten; dat in zwavelzuur-
ijzer gedompeld was geweest in O minu ten ; in aluim in 15 
minuten ; in zwavelzuur-zink in 21 minuten ; in chloorzink in 
21 minu ten ; en in zwavelzure ammonia in 2 5 minuten. 

Daarop is beproefd, liel houl met eene korst Ic overdekken , 
door dc zwavelzure ammonia met lijm te vermengen , en dan 
het houl, nog nat zijnde van dit mengsel , met zand te bestrooijen 
en driemaal tc witten. Dit geeft eenigzins betere resultaten , 
zoodat zelfs sommige stukken 15 minuten op de plaat l a g e n , 



alvorens in brand Ie geraken. Men zou dus daardoor, ofschoon 
wel gecne onontvlambaarheid wordt verkregen, echter de spoedige 
voortplanting van de vlanunen kunnen tegengaan. 

Bij vele stukken had men echter ontdekt, dat het opgebragtc 
smeersel ligtelijk afsprong en bladderde , waardoor het hout 
onbeschut b leef , zoodat ook hici'op weder niet te veel mag 
worden vertrouwd. 

r,cdurende den loo[) der proeven met het ingedompelde hout 
was opgemerkt , dat de dunste stukken het langzaamste ve r -
brandden, cn de krullen of spaanders nagenoeg in het geheel niel. 

liet lid HOSE vindt daarin aanleiding om het gebruik van 
platen tot bindten en ka|)werken aan tc bevelen. In liOtlerdani 
wordt sedert eenigen tijd reeds veel gebruik van platen gc -
niaakt bij den bouw van huizen en pakhuizen; wanneer fnen nu 
daar wilde overgaan tot het indom|H,'len of bestrijken met zwavel-
zui'c anunonia , zou wclligt eeï)C groote schrede gedaan zijn om 
de s{)oedigc verbramling der gebouwen te matigen. 

Dc President bedankt den heer BOSE voor zijne mededeeling, 
en geeft zijn verlangen te kennen , dat bij het voortzetten der 
proeven, ook de nadere resultaten aan het Instituut zullen worden 
medegedeeld, waartoe het lid BOSE zich bereid verklaart. 

Het lid SiMONs v raag t , of er ook eenig verschil is waarge-
nomen ten aanzien van dc ingedom|)eldc en dc bestreken stukken, 
liet lid BOSE an twoord t , dat zulks geen verschil maak t , maar 
dat enktd de korst kalk de vlam keert. 

Het lid DE GROOT geeft kennis , dat zijn vertrek naar (hst-
Indien zeer nabij is, en dat hij zich bereid verklaart, de bcla/»gen 
van hel Instituut ook daar indachtig tc zijn, waarop de President 
die belangen ton sterkste aan den heer DE GROOT aanbeveelt. 

Het lid BOC.AKRT verzoekt , dat bij het van wege het land-
huishoudkundig congres tc behandelen voorstel ook moge worde 
opgenomen de besproeijing (irrigatie) der landen. Dc President 
geeft daarvan de toezegging. 

Daar niemand meer het woord ver langt , geeft de {^resident 
kennis , dat zich vijf personen hebben aangemeld om als lid te 
worden opgenomen , en sluit daarop deze vergadering met het 
verzoek, dat de leden die eenige mededeeling wenschen te doen 
in <lc vergaderingen van het Instituut , daarvan tijdig keimi< 

i: i7 

geven aan den Baad, opdat daarvan meldifig kan worden gemaakt 
in het programnia. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van 12 
Kebruarij 1850. 
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Presideiii. 

n' • / y . 'V. ' •/. Uf'r ft w / f , 
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lilJLAGRN. 

lUJLAGK XVI 

AFSCHRIFT. 

^sGravcnhafje, den 11''" necenihor IS iU 

Ingevolge de uitnoodiging, gedaan bij liet slot der aansclirij-
v ing 'van den 17^" October j l . 50 1', beb ik de eer, aan Uwe 
Rxcellcnlie bij deze mede te deelen, hetgeen mij, door de eerst-
aanwezende ingenieurs aan tien Hehler, te Amsferdam en te V//.s-
simjen is te kennen gegeven, omtrent het Zinkwit en het ge -
bruik daarvan , in plaats van Loodwit, tot het maken van witte 
vcrw. 

Ue eerstaanwezende Ingenieur aan den Helder berigt mij daar-
omtrent als volg t : 

Wanneer men zink met slap (dat is zwavelzuur dat 
eenigen tijd aan de lucht is blootgesteld geweest en dus vocht 
heeli opgetrokken, of wel zwavelzuur met water vermengd) be-
handelt, ontwikkelt zich veel waterstofgas, en wordt er zwavelzuur, 

Zinkoxyde gevormd. 
Als men de vloeistof, na oplossing van het metaal verkregen, 

verdigt (dat is door warmte gedeeltelijk doet verdampen, zoodat 
deelen, welke niet vervlugtigen , digter bij elkander komen,) dan 
verkrijgt men het, Sulphaat in schoone witte prisma's. 

In den handel komt dit zout voor in den vorm van suiker-
brooden, of in groote platen, of wel in fraaije naaldjes. 

liet komt voornamelijk van den Piammelshercj bij Göslar, in 
het Hartz(jebergtc, waar men het verkri jgt , door het roosten van 
de blende , die de lucht in een zwavelzuur-zout doet veranderen. 

Men geeft het dc namen van : Wil koperrood , tvit vitriool, 
vitriool van Göslar. De katoendrukkers gebruiken het veel, voor 
het maken van zekere uitsparingsdrukken. Tot hetzelfde einde 
bezigen zij ook het salpeterzuur-zout en het chloorzink. 

Vuur de ontdekking van den braakwijnsteen, bedienden zich de 
gencesheeren van het zwavelzure zink in eene gift van eenige 
greinen, om braking te verwekken. 
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De kunstlakkers wenden het aan, om dc olie opdroogend te maken 
m de verwstof tc bereiden, die onder den naam van zinkwit be-
kend is. 

Praktisch is den cerstaanwezenden Ingenieur aan den Helder 
omtrent het zinkwit niets bekend. 

Het berigt van den eerstaanwezenden Ingenieur te Amsterdam 
houdt zakelijk in het volgende. 

Het is den eerstaanwezenden Ingenieur niel bekend of het z ink-
wit tc Amslerdam tot het bereiden van verwstof ooit is gebruikt 
geworden. 

Ten einde echter omtrent het zinkwit als chemisch praeparaat 
eenige gegevens tc erlangen heeft hij den heer G. A. IMKUIIS, 
bekwaam apotheker cn chcmist te Amsterdam , met wien hij 
bekend w a s , verzocht die stof in zijne tegenwoordigheid t(ï 
willen bereiden. Zijn voornemen was voorts , het aldus to ver-
krijgen praeparaat te bezigen , om zelf eene kleine proef om-
trent de verwing met zinkwitverw tc nemen. 

De bereiding van het zinkwit door den heer MKUUS g e -
schiedde, ingevolge het gemeld verzoek, op twee wijzen; namelijk: 

1". Langs den droofjen werj, dat is do(»r verhitting cn ophcniug; 
langs den luiltcn we/j , dat is door nedcrjiloiïing. 

Het o[) die wijze verkregen zinkwit is besloten in de hierbij 
gevoegde pakjes , gemerkt a cn b , op welke dc verschillende 
wijzen van bereidmg zijn aangeduid. Ken re laas , gemerkt A , 
betrekkelijk het zinkwit get i te ld : Iets over hel zink cn over het 
zinkwit , hetwelk door den heer MEÜRS , gelijktijdig met do 
^.mcldc pak jes , aan den cerstaanw'ezenden Ingenieur ter hand 
is gesteld , is iu afschrift mede hierbij gevoegd. Dc hoeveel-
heden aldus verkregen zinkwit waren intusschen (door gebrek aan 
oen genoegzaam grooten kroes en andere bcnoodighcden) te ger ing, 
om lot het bereiden van vcrw te dienen. 

De eerstaanwezende Ingenieur heeft zich toen, tot het bekomen 
van eene daartoe voldoende hoeveelheid zinkwit, gewend tot den 
heer G. DEMUNCK uit Brnssely die zich juist tijdelijk tc Amster-
dam bevond, en wiens broeder directeur is van dc Société anonyme 
de hlanc de zinc et des couleurs ä base de zinc, welker fa\)riek 
gevestigd is tc Molenbeek St, Jean, bij Brussel, 

Die heer stelde aan den eerstaanwezenden Ingenieur ter hand 
den prospectus van de gemelde Société, waarvan een afschrift, g e -
merkt 1», bij dezen wordt overgelegd, en bezorgde hem vuorts eene 
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Voldoeikle Ijöoveollioid oj) do drooge wijze verkregen zinkwit n®» 1 
(zie den prospeeins) alsmede een ileschje mei siccatief; van welke 
sl<d" eene kleine hoeveelheid bij de zinkwitverw wordt gedaan, ter 
l)evordering van de anders trage opdrooging van die verw (zie 
den prospectns.) 

liet gebezigtle monster zinkwit en het siccatief zijn vervat in 
de hierbij gevoegde fleschjes, gemerkt c en d, 

liet bereiden van het vcrwdeeg is geschied volgens den pro-
spectus , door de drooge slof met lijnolie goed door te werken. 
Ken monster van dat deeg bevindt zich it) het hierbij gevoegde 
met waler aangevulde Ileschje, gemerkt e. Van dat deeg is eene 
zekere hoeveelheid, door hijvoeging van half en half raauwe en g e -
kookte lijnolie vloeibaar gemaakt. De aldus verkregen verw was 
iets lijviger dan de loodwitverw, die men bij de vergelijkende 
verwproef heeft gebezigd. 

1 ot het erlarigen van die proef is elk van de hierbij gevoegde 
plankjes, N®. 1, 2 en 7), aan de eene zijde half met zinkwitverw, 
lialf met loodwitverw (van de beste soort die verkrijgbaar was) 
g(^v(»rwd geworden, zooals oj) den kant dier plankjes zelf nader 
is aangewezen. De geverwde oppervlakten zijn eerst geolied, daarna 
met wille verw gegrond en toen nog tweemaal met die verw 
(»v(»rst reken. 

(H'schoon het reeds bij het gronden bleek dat de zinkwitverw 
trager cipdroogl dan de loodwitverw (het verschil in tijd is wel 
2 t uren), zoo heeft men echter van dit siccatief geen g(»bruik ge-
jnaakl, len einde de beide verwen niet onder verschillende o m -
slandigiietlen te bezigen. 

I'.ij de beschouwing van de [»lankjes valt het dadelijk in het oog, 
dal de zinkwitverw veel helderder en glanziger is, dan de lood-
witverw. 

Het aanmaken van het zeer fijne zinkwit tot verw heeft 
slechts een derde gedeelte van den tijd vereischt, die voor het 
aanmaken van het loodwit benoodigd was. De zinkwitverw Iaat 
zich zeer gemakkelijk uitstrijken, zoodat bij de verwing zelve mede 
tijdwinst is. 

Wat de dekking betreft, staat echter de zinkwitverw bij gelijke 
vloeibaarheid als die der loodwitverw, achter bij deze, zoo dat men 
de eerf^te lijviger dan de laatste dient le nemen en voorts zachte 
kwasten zou moeten gebruiken. 

De genomene proef is op te kleine schaal geschied, om daaruit 

MA 

met zekerheid iels ten aanzien van de kosten te kunnen afleiden. 
Kene [)roef op grooter schaal zou zich bijzonder te Amsterdam aan-
bevelen , waar dc verwslolTen, die met loodwit gemaakt zijn, zoo 
zeer door de uitdamping van het zwavel-watcrstofzure te lijden 
hebben, hetwelk, vooral in het westelijk gedeelte der stad, de 
witte en gele kleuren bruij) en zelfs bruinzwari doet worden. 

0[) hel plankje, genierkt n®. o (waarvan het geverwde nog nat 
zijnde eenigzins is beschadigd geworden), is eene proef genomen, 
ten aaanzien van de uilwerking van het zwavelwalerzuur op de 
de beide meergemelde verwstoflen. Die uitwerking is gebleken 
uiterst gering tc zijn op de zinkverw. 

In het hierbij gevoegde flesclije , gemerkt ƒ , is eenig zwavel-
waterstofzuur vei'vat. 
^ Hierbij wordt eindelijk nog overgelegd een uittreksel, gemerkt 

C , uit het Tijdschrift voorwetenschappelijke Vharmaeie, 1". 
Jaargang ^ ^ 8 , betrekkelijk hot zinkwit. Do schadelijke 
invloed van het loodwit op de gezondheid van hen , die het 
behandelen , kan daaruit blijken. 

In het berigt van den eerstaanwezenden Ingenieur te Vlissingen 
komt omtrent het zinkwit het navolgende voor : 

Volgens ingewonnen berigl wordt hel zinkwit le Antwerpen 
sinls eenige maanden qebezji^il C D tol de beschilderinjx van het 
hout en ijzerwerk van gevels , en voldoet daarvoor voorloopig zeer 
goed. ° 

Het zinkwit is van z.ecr fijnen aard, ten gevolge zijner vormin^, 
die geschiedt door de verbinding van de zuurstof met dc vlugtïg 
geworden zinkdampcii, bij de smelting van dit metaal. ^ ^ 

Deze fijnheid van dc slof maakt, dal men met dezelfde hoeveel-
heid verw meerdere oppervlakte bedekt, dan bij het loodwit plaats 
heeft. * 

Het znikwit weegt dc leerling el 2 , 2 5 0 ucd. pond. 
De [)rijzen zijn te. Antampen, tegen contante betaling met 2 

pCt. kort ing: 

Uhuc dc neigc 100 frank . 
1 75 f 

- 2 7 0 i 
» 5 0 5 1 

Kchter zijn de fusten hier niet onder begrepen en berekent men 
voor onkosten tot hel aan boord bezorgen 1 IVank per 100 ned. 
|H)nd. 

de 100 ned. pond. 
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Het gebruik is hetzelfde als dat van loodwit, alleen moet de g e -
kookte olie, bij deze stof te gebruiken, op de volgende wijze ve r -
vaardigd woorden. 

Men neemt 2 0 0 gewigtsdeelen lijnolie, en tot opdroogende stof 
1 5 deelen fijngemaakte peroxyde de manganèse. 

In het begin laat men de opdroogende stof met weinig olie, onder 
gedurig onu^oeren, koken. 

De tijd van het koken dezer olie is van O tot 8 uren, waarna 
men de olie laat koud worden en filtreren. 

De te gebruiken lijnolie moet zuiver en niet door middel van 
zuren gebleekt zijn. Dit laatste onderzoekt men, door een weinig 
zinkwit er mede te vermengen, en te zien, of dit mengsel zich, 
na verloop van eenige uren, ve rd ik t ; is dit niet het geval, dan 
is de olie voor het gebruik geschikt. 

Het zinkwit moet met zorg gezift worden, om er die deelen uit 
te verwijderen, welke geene behoorlijke fijnheid bezitten. 

Dij de verwing zij men indachtig, de verwstof gestadig om tc 
roeren, omdat het zinkwit geneigd is, zich van de olie af te schei-
den, en op den bodem der verwpottcn te zakken. 

Tweemaal verwen met deze stof maakt metalen voor vele jaren 
onvatbaar voor de werking van regen, of van andere nadeelige 
luchtsgcstcldhcden. De prijs van het peroxyde de manganese is 2 
frank per ned. pond, zijnde hier niet bij berekend de kosten voor 
het inpakken. 

De Kolonel 'Inspecteur. 
Bij afwezigheid. 

Üe 2 '̂ Luitenant-Adjudant 
(get.) I L KHETZEFI. 

Voor eensluidend afschrift. 
De Secretaris Generaal van het 

Ministerie van Oorlog. 
F , A . VAN I U P P A R D . 

AFSClinïFT. 
fAtt, A. 

Iets over het zink en over het zinkwit. 

Reeds in vroegere tijden was het zinkmetaal bekend onder 
den naam van Cadmia; r\AHACELSüS gaf hetzelve het eerst den 
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naam van zinenm; het werd toen uit China in den metaalstaat 
aangevoerd, onder den naam van spiauter; in het jaar 1742 
werd hetzelve het eerst in Europa uit zwavelhoudend zink (zink-
blende) door distillatie met koolpoedcr in den metaalstaat v e r -
kregen. Hetzelve komt nimmer gedegen in de natuur v o o r , 
maar verccnigd met zwavel (zinkblcnde) met zuurstof cn z ink-
verzuursel met keizclaarde vermengd, onder den naam van glameiß, 
calamentsteen of a l s : zwavelzuur zinkverzuur (witte vitriool) 
hondenglamey. 

l iet metaal onderscheidt zich van de andere zware metalen 
dat het op de witte gloeihitte vlug w o r d t , en zich in gesloten 
vaten laat distilleren; van 105 tot 150 Celsius verhit kan het tot 
platen geple t , en tot draden getrokken worden ; hetzelve smelt 
op 4 1 2 , en neemt de zuurstof der dam|)kringslucht op 5 0 5 op, 
met ontwikkeling van eene helder lichtende vlam en witten rook, 
welke zich aan andere ligchamen vasthecht en zinkverzuursel is. 

Gesmolten zink heeft 0 , 8 0 2 spec. zwaarte, gesmeed 7 ,215 . 
Nimmer wonl t het zink als andere metalen door acidmn hvdro-

sulphuricum (zwavelwatcr-stofzuur) gekleurd. Oplossingen van 
zinkzouten geven met dit zimr een wit ncderplofsel; is het neder-
plofscl gekleurd , zoo is dit een bewijs dat deze zouten door 
andere metalen verontreinigd zijn , als koper , ijzer , arsenicum 
cn cadminin ; het zuiverste zink verkrijgt men uit Luikerland , 
terwijl het Goslandsche altijd onzuiver is. 

Lang reeds had men ecu surrogaat voor het loodwit (onder 
koolzuur-lood-verzuurscl) gezocht , daar deze zoo gebruikelijke 
verwstof eene vergiftige werking op de gezondheid der berciders 
h e e f t , w^elke h e n , zoo niet den dood, ongeneeslijke l amhe iden 
pijnlijke kolijken geeft ; daarbij worden de huizen, met deze verw-
stof geverwd , door het zwavelwaterstofzuur , dat zich uit de 
grachten tc Amsterdam cn andere steden ontwikkel t , met een 
potloodklcurig waas overdekt, dat wel door acidum muriaticum 
(zoutzuur) kan afgewischt worden , maar altijd met verlies van 
een gedeelte der v e r w , waardoor het verwen dikwijls moet h e r -
haald worden. 

Men schijnt nu in het zinkwit een surrogaat gevonden tc heb-
ben. Indien dit nu even goed als loodwit d e k t , dan zal dc bc-
reidcr voor vergiftiging , dc huizen voor den potloodkicurigcn 
aanslag bevrijd blijven. Het zinkwit is niet anders dan zink-
verzuursel , bestaande uit 8 0 , 1 3 zink en 19 ,87 zuurs tof ; het 
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kan langs den d roogen , en langs den natten weg bereid 
worden. 

Langs den droogen weg, door zink tc verhitten in eene wijde 
k r o e s , zoodanig met eene andere gedekt , dat echter dc damp-
kringslucht toegang h e e f t ; na gesmolten te zijn ontvlamt het 
door de zuurstof der dampkringslucht , welke uit 7ü azotum 
(Stikstof) eu 21 oxygeniiuu (zuurstof) bestaat. Wit te draden als 
herfstdraden eu vlokken worden opgeheven of zwemmen op het 
gesmolten metaal , welk vcrzuiu'sel vaii hetzelve met een ijzeren 
lepel wordt afgescheiden. Indien dc toestel doelmalig is inge-
rigt , zal men ecu groot gedeelte gesublimeerd in den bovensten 
toestel vinden ; dit is steeds het zuiverste , daar het verzuursel 
dri jvende op het gesmolten metaal meestal n)et onverzuurde 
metaaldcelljes vermeiigd is , en , alhoewel ges l ib l , eenigzins 
gi'ijs is. Kene wijze van bereiding vinilt men in hel Journal 
(Ie (Ih'unie el de Pharmaeie der maand Se|)ten)ber. 

De toestel van den heer MIDOLKY is de volgende: Kene groote 
krO(\s met W(»ekc zink w o r d t , in eene oven van bijzonder 
niaaksel, gegloeid, de noodige hoeveelheid hu'hl om hel metaal 
le verzuren wordt door (»en blaasbalg in dezelve geleid , deze 
toevloed van lucht drijf t ook het gevormde verzuursel uit dc 
kroes door de warmte opgeheven, in een vat met water gevuld, 
hetzelve wordt gedroogd en door zifting van de gemengde metaal-
dcelljes bevrijd ; naarmate dat dc verbranding vordei ' t , wordt 
er nieuw zink ingedaan eu aan dezelfde bewerking ouderworpen. 

Dc twoed(^ wijze van bewerking is door nederplolïing; men 
neemt zwavelzuur zinkverzuursel, hetwelk in den handel voor-
komt en door koking met gegranuleerd zink van aanhangend 
ijzer kan bevrijd worden, of men bereidt dit zout, door zuiver 
zink mei verdund zwavelziuir Ie behandele!»; op de gewone tem-
peratuiu' wordt het water bestaande uit <S0 oxygenium (zuur-
stoQ en 11 hydrogeniufn (waterstol) ontleed; hel zwavelzuur een 
binair ligchaam zijnde , kan zich mei het zink , zijnde een 
pi'imair ligchaam , niet vereenigen , nu wordt door eene voor-
beschikkende verwanfschap hel water ontleed, de zuurstof ve r -
eenigl zich mei hel VAuk tot zinkoxyde , welke nu , als binair 
ligchaam , zich inel het binaire ligchaam zwavelzuur kan v e r -
eenigen tol zwavelzuur-zink-oxyde , hetwelk in hel vocht blijft 
opgelost en de waterstof wordt uitgeslooUu). Na filtreering, u i t -
dan)i)ing en verkoeling der oj^lossing , schiet dit zout in kr is-
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tallen aan ; dc gedaanlcïi der kristallen zijn prismas mei vier-
kanten , eindigende in eene vierhoekige punt. Zij bestaan uil 
2 7 , 9 7 zwavclzmir 2 8 , 1 1 zinkverzuursel en 4R>,92 water, in 
het groot wordt het bereid door Zinkblende (natuurlijk g e -
zwaveld zink) in een reverbair-oven te gloeijeu. Dc zuurstof 
vereenigt zich met de zwavel tol zwavelzuur, met het zink tot 
zinkverzuursel , de massa wordt in water opgelost, en tot droog 
worden uitgedampt, en alsdan in suikerbrood-vornuMi uitgestort , 
waarin zij in den vorm van suikerbrooden tot eene vaste zelf-
standigheid verslijll. Dit zout is in water opgelost , echter o n -
zuiver, doch door hel met gegranuleerd zink of zinkverzuursel 
te koken, zoo worden door do grooterc vcrwantscha[) van hel 
zink tol de zuurstof , of van het verzutirscl lot hel zwavelzuur, 
de metalen gereduceerd , waarmede het verontreinigd is of hunne 
verzuursels afgescheiden. Uier echter komt dc vraag op : wat 
is het beste middel om het verlangde neder[)lofsel te ve rk r i j -
gen Wat zou beter als verwslof gebezigd kunnen w o r d e n . 
liet verzuursel of het koolstofzuur-verzuursel? 

Dit vraagstuk iaat zich oplossen, door oj> tweeërlei wijze de 
ojïlossing van zwavelzuur zinkverzuursel neder le plolleu. 

Om zuiver zinkverzuursel tc verkr i jgen , wordt er zoolang 
eene verdunde bijlende polasch of sodaloog bij gegoten tot e r 
geen neder[)lofsel meer gevormd w o r d t , cn niet meer, daar dit 
anders weder o[)gelosl word t . 

Dit wordt door lillreering afgescheiden, afgewasschen en g e -
droogd. Dij dc Iweeilc bereiding wordt eene oi)lossing van onder-
koolzuur soda of polasch gebezigd, eu als voren beluindcld; — 
in het eerste geval vereenigt zich het zwavelzuur van het zwavel-
zuur zinkverzuursel met do |)otasch of soda cn het zinkverzuursel 
wordt nedcrgeploft ; in het tweede geval heeft eene dubbele 
keurvcrwantschap plaats volgens deze formule. 

Su lphas 'Acidum Sulphuricum Acidum Carbonicumi Sub-
Zinci < Oxydum Zinci Dotassumoxydc >carbonas 

f Sub-carbonas Zinci S{d[)has Dolassae Jl^olassac 
Dc sulphas potassae blijft opgelost en de subcarbonas zinci 

wordt ncdergeploft en als voren behandeld. 
Indien men subcarbonas oxydc zinci tol oxydum wil b r engen , 

wordt deze verhit en hel koolzuur wordt uitgedreven. 
Tevens zou in dc gcelgiclcrijen hel witte subliiuaat (ophefsel) 

nok als zinkwit van mindere waarde gebezigd kunnen w o r d e n . 
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o[) (lalgone , dat weinig winst oplevert on nu onder den naam 
nihil alhum voorkomt , met voordeel verkocht worden. 

AjnsierJam , den 26 November 

(get.) G . A. VAN MFUUS. 

Ai)olheker en Chimist. 
Voor eensluidend afschrif t , 

Dc Luitenant Kolonel eerstaanwezend Ingenieur, 
(get.) KUAIJENIIOFF. 

Voor eensluidend afschrif t , 
De Secretaris Generaal van het Min. van Oorlog, 

F . A . VAN I \APPAND. 

ATSCIiniFT. 

Bruxelles le 
Nous avons rhonnen r de vous informer que la socidté anonyme 

de hlanc de zinc en des couleurs à hase dc zinc vient d'éta-
hlir une fahriquc dc ces divers produits à i\Iolcid)eek St . Jean 
chez Druxcl les , en face de la station d'allée ve r t e , rue du 
Frontispice. 

Nous sigtialerons les principaux avantages que la peinture au 
hlanc de zinc ollre sur la peinture à la céruse. 

Klle n'a aucune action f:\cheuse sur la santé. 
A poids égal , le hlanc de zinc couvre une surface beaucoup plus 

grande que la céruso, cn sorte , qu'il ollre une écononuc notable. 
Inaltérable par les émanations sulfureuses et aut res , la peinture 

au blatic dc zinc conserve bien longtemps sa fraîcheur, tandis 
que quelques semaines sullisent jiour ternir la peinture à la cérusc. 

La société garândit que la couleur au blanc de zinc appli-
quée , tant à l 'exterieur qu'à Tiiîterieur, est d 'une durée plus 
longue, (pie celle à la céruse. . 

Le hlanc de zinc s'emploie avec égal avantage à l 'huile, 5 
rcssence au vernis , l\ l'eau |)our tous les usages sans exception , 
auxquels le blanc de plomb est appliqué; il s'applique aussi avec 
des résullats reniarquables à la i)einlure polie. 

La sociélé fabrique des jaunes et des verts base de zinc 
que n attaque ni la potasse, ni l 'hydrogène su l furé , et un s ic-
catif (pii doit être ajouté dans des proportions que nous don-
nerons plus bas. 
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Le blanc de zinc et les couleurs à base de zinc sont e m -
ployés depuis plusieurs années avec un plein succès, tant cn 
Franee, qu'en Angleterre et en Belgique. 

Manière d'employer le hlanc de zinc. 

Cette peinture n'oiïrc pas plus dc difiiculté dans son appli-
cation , que la céruse et les couleurs employées jusqu'à ce jour . 
On procède absolument dc la même manière, sauf que le blanc 
dc zinc n a pas besoin d'Ctrc broyé. 

On met sur une pierre plate, ou une table cn bois, la quan -
tité dc blanc de zinc, que l'on veut employer; on y verse la 
quantité d'huile suffisante pour en fiiirc une pâte assez dure . Il 
sulfit d 'opérer avec un rouleau de bois tout comme le fait un 
pâtissier qui prépare sa pHte. 

Cela fai t , on délaye le pâte dans un vase avec de l'huile ou 
essence, tout comme on ferait avec de la céruse, jusque à cc 
qu'elle soit propre A l'application qu'on veut en faire. Il est 
plus simple encore pour les peintres qui ont des moulins ou 
cylindres, de preparer le blanc de zinc comme cela se pratique 
avec les couleurs en poudre. 

Lorsque la couleur ainsi préparée ne doit pas rester trop 
longtemps sans être employée, on peut y ajouter de suite le 
siccatif nécessaire pour la faire s éche r ; cn été il suflit dc 
mettre un kilo do siccatif pour cent kilos de blanc; cn hiver, 
il faut augmenter cette quantité , il en serait do même si l'on 
voulait faii'c sécher promptcmcnt l 'hu i le , employée dans la 
peinture au blanc de z inc , qui doit être pure , c 'est à dire 
qu'elle n'ait pas été blanchie par les acides. Pour reconnaître 
si l 'huile est p u r e , il suffit de la mêler cn petite quantité 
avec le blanc dc zinc, et si après quelques heures le mélange 
reste dans son état primitif, c'est [t dire ne s'épaissit pas, c 'est 
que l 'huile est pure. 

La couleur au blanc de zinc étant plus légère que la céruse, 
s 'étend par ce motif plus facilement sous la brosse , il faut 
donc se servir de bonnes brosses douces et après une prenîièrc 
couche on repasse la seconde, avec une brosse [ilatc en blaireau; 
l>ar ce moyen on aura une peinture vraiment remarquable. 

Deux couches suflisent sur les vieilles pointures faites même 
à la ccrusc et trois couches sur le bois neuf. 

La société livre du blanc de neigcpourremplacer le blancd'argent . 
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Du blanc n®. t pour roni[)lacer la céruse de premiere qualité 
et d 'autres qualités pour remplacer les céruses ordinaires. 

De l'oxyde de zinc gris i\u\ remplace avec grand avantage 
le ndnium pour préserver le fer et les njélaux. 

Tous ces produits sont à des i)ris égaux a ceux des |)ro-
duils qu'ils doivent rcm[dacer et cependant ils assurent à l'cnqïloi 
une économie inq>ortanle , puisqu'avec ww même poids, on peut 
[icindre une surl'acc beaucoup plus grande. 

C'est comme directeur à Bruxelles de la société anonyme du 
blanc dc zinc , et des couleurs à base de zinc , que je vous 
offre les produits dc son usine et que je viens solliciter vos ordres. 

J 'ai l 'iionncur de vous saluer 
le Direclenr. 

Voor censluidend afscbrif t . 
De Secretaris Gcncraal van bel Min. van Oorlog, 

Drix. F. A. VAN UARRAUU. 

Diane dc Ne ige , f r . lOD..^ \ 
» N®. I • 75. MF/arant is 
• « 2 » 7(1. | > sans 
» » 5 » 05 . g l mélange. 

Gris de zinc n -10. ; 
Siccatif à 2 f r . le kilo. 

AFSCNNIFT. 

LUC. C. 
Zinkw'U in plaats van loodwit als vcrwstof. 

(Uverijenomen uit liet Tijdschrift voor Wetcnsduippdijlic Ptiarmaci'. 
1« jaar(;ani; 1840 n®. 8, bU. *240 en 241.) 

Dikwijls reeds is aangeraden om het zinkwit in plaats van 
het loodwit voor hel schilderen tc gebruiken , doch dc veel 
hoogere prijs van het zinkwit heeft zulks in dc praktijk slecds 
tegen g e w e r k t , terwijl ook nog een ander bezwaar hiertoe heeft 
bijgedragen, namelijk dal hetzelve met vernis gewreven mocijclijk 
droogt, l iet is evenwel aan dc onvermoeide pogingen van 
LECLAIRK gelukt deze hinderpalen tc overwinnen, en het zink-
wit werkeli jk in dc verwkunsl het burgerregt tc verzekeren. 

Ueeds is deze nieuwe wijze van beschilderuig in iuecr dan 
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lO(X) huizen tc Parijs met het beste gevolg aangewend ge-
worden, en het gebruik van het zinkwit neemt dientengevolge 
voortdurend in groolerc uitgebreidheid loc. 

Te r bei^eiding van het zink-oxydc in het groot, heeft LECLAIRE 

{Pnlletin de la soeiété de ieneonraijenient 1S40, Janvier, p. 
15—58) eenen oven , naar dc wijze der silesische zinkovens 
inger ig t , doen daarslelien, waarin 10 kroezen kunnen worden 
geplaatst. Zoodra de zinkdanq\ uit dc kroes opstijgt komt zij 
met de dampkringslucht in aanraking en verbrandt lot zinkoxydc, 
die in de condensaliekamers wordt opgevangen. 

In zulk eenen oven kunnen dagelijks 0 0 0 0 ponden zinkwit 
worden gemaakt , die tot ƒ 1 0 0 0 — 1 8 0 0 per centcnaar in den 
handel worden gebragt. Met het beste gevolg kuimeu ook dc 
zinkverwen van allerlei soo r t , met olie aangewreven , worden 
aangewend. Als bindmiddel wordt een loodvrij vernis gebruikt, 
hetwelk men ve rk r i j g t , als men 10 deelen bruinsteen met 2 0 0 
deelen lijn- of i)apaver-olie, onder gedurige o n n w r i n g gedurende 
O—8 uren kookt , welke olie buitengewoon spoedig droogt. 

Welk voordeel voor dc gezondheid der personen . die zich 
n\et dc bereiding of verwerking der lood verwen bezig houden, 
deze vervanging met zinkwil-verw oplevert , is eenigzins af te 
leiden uil de volgende opgaven : 

In dc hos[)ilalcn le Parijs zijn in de laalstc 10 jaren alléén 
5112 personen, aan lood-kolijk l i jdende, behandeld g e w o r d e n , 
waarvan 112 aan deze zieklc bezweken. Onder deze zieken be-
vonden zich 1808 arbeiders in loojlwil- cn nicniefabrieken, 712 
schilders en ve rwers , (»5 verw-wrijvers , 10 arbeiders in fa-
brieken van gekleurd pa[»ier. 

Dc zinkverwen zijn in dit opzigt geheel onschadeli jk, ten 
minste in de fabrieken, waarin werklieden dagelijks met zink-
oxydc tc doen hebben , waren evenmin ziekte-gevallen op tc 
merken , als bij dc verwers , die reeds sedert jaren dit prac-
paraal als vcrwstof verbruiken. 

Voor uit treksel, 
Dc Luitenant Kolonel eerstaanwezend Ingenieur, 

(get.) KRAMENIIOFE. 

Voor eensluidend afschrift. 
Dc Secretaris Generaal van het Min. van Oorlog, 

F . A . VAN HARVARD. 
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DlJLx\GE iV. XVH. 

UIJLUIAGK TOR DK UESCÏIOLWING VAN DE LIOOFDOOIIZAAK DELI 

KNIN'EN EN KL'ILEN IN DE DESTHATINGEN DEK STEDEN MET 

AANWIJZING DEH .^MDDELEN OM DIE TEGEN TE GAAN. 

Opgewekt door een belangrijk verslag, bet bovengemeld on-
derwerp betrefl'ende, gegeven door den beer J . VAN MAUIUK en 
tc vinden in Bijlage n*'. 2 , van de Notulen der Vergadering 
van bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. M September 
1 8 4 9 , vermeen ik niet gebeel nutteloos te zijn, ook mijne e r -
varing deswege mede te deelen, strekkende als eene bijdrage 
tot de bovengemelde beschouwing. 

Een geruim aantal jaren heb ik in eene en andere stad van 
ons vaderland mijne bijzondere aandacht gevestigd op de stede-
lijke bestratingen, en het is mij niet ontgaan van hoeveel belang 
liet is de ware oorzaak te kennen , waardoor vooral die korte 
knippen en kuilen in de bestratingen ontstaan, die even lastig 
voor de passage als nadeelig ten aanzien van de slijting van 
liet materieel te achten zijn. 

Naar mijne ondervinding te oordeelen zijn de stedelijke be-
stratingen door eene gedurige zorgvuldige rei>aralie beter in goeden 
staat te houden , dan dat die zelfs in een betrekkelijk kort tijds-
verloop geheel herstraat en van nieuw materieel voorzien worden, 
terwijl eene zoodanige behandeling inzonderheid als voordeelig 
wat betreft de slijting van het materieel te beschouwen is. De 
oorzaak daarvan is vooral gelegen in het versnellend toenemen 
van ongelijkheden in de bestratingen , zoodra die tot cenigen graad 
van dic[)tc gevorderd zijn , en de altijd veel grootcrc slijting 
van materieel wanneer dc bestrating, in plaats van circn te z i jn , 
met knippen cn kuilen bezet is. 

Door een paar schetsteckeningcn worde bij deze mijne mccning 
opgehelderd en aangetoond, dat een voortrollend wie l , fig. 1, 
Ictt. a , van een rijtuig of zwaar bcladencn wagen over ccnc 
gelijke bestrating, liggende onder dc lijn i c , minder knippen 
en kuilen zal doen ontstaan of die grooter doen worden, dan dat 
die beweging geschiedt over de reeds ongelijk liggende keijen 
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d d. I»ij c en ƒ gekomen , valt dit wiel met zijn zwaartelast op 
liet bovenvlak dezor roeds verzonkene kei jen, die te ligter door 
die schokken dieper wordeti in den grond gedreven, naarmate diti 
knippen en kuilen door regen met water bezet z i jn , hetwelk het 
zand tusschen de voegen en benedon het ondervlak van de kei 
nat en vloeibaar maakt , iets wat zoodanige kei met kracht in-
gedre.ven het zand naar hoven doet uitdrijven , telkens nu^er 
ruimte makende voor het op nieuw nedcrzinken van de kei. 

In de figuur doe ik mede zien dat het wiel i op eene gelijk 
liggende bestrating volgens k l niet die slijting van liet materieel 
zal veroorzaken , als wanneer de drukking van het wiel met 
zijn last geschiedt op dc reeds scheef gezakte kei m. 

liet |)unt n van het wiel zal eene afschuivende beweging aan-
nemen , om weldra het bovenvlak van de kei als die van o tc 
doen overgaan , dat nog erger wordt in een volgend t i jdperk, 
de kei een bovenvlak als bij p doet aannemen, haar ongeschikt 
maakt om bij berstrating van dienst tc zijn en geene meerdere 
waarde doet overhouden dan om onder de puin geworpen te 
worden. 

Keu zoodanige onbruikbare toestand van materieel wordt steeds 
aangelrolYen in bestratingen , waarin de kleijjere knippen en 
kuilen niet in tijds worden opgenomen , zelfs bij zoodanige 
keijen, welker ligchamelijke inhoud nog weinig verminderd is. 

Ue slotsom van het bovengemelde doet zien , dat stedelijke 
bc^stratingen niet beter en zuiniger tc onderhouden zijn , dan 
door eene vaak herhaalde en zorgvuldige opneming van kleine 
kni|)[)en en kui len , om daardoor de beslrating zoo veel mogelijk 
onder ecu eiren vlak te houden, waardoor het nadeel , dat de 
miildelen van vervoer aanbrengen zeer wordt verminderd, en 
de gezonken en schuinsche .«̂ tand van het materieel wordt voor-
komen, waardoor het anders reeds vroeg (mbruikbaar wordt, 

llaarlnn, Januarij l<sri(). 
C . K . GF.US. 
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liet afsluilen van eenigzins groote openingen, tot opstuwing 
van eenen waterspiegel of tot eiMiig ander doel , gescliiedl bij 
ons tc lande gewoonlijk door schotbalken , die in dc vertikale 
sponningen van de landhoofden eu penuanten worden opgestapeld. 
r»ij kleine kuns twerken , zoo als afsluitingen voor watermolens, 
of stuwen voor de scheepvaart o|) kleine rivieren , bezigt men 
veelal horizontale en op dcii kant geplaatste planken , of ook 
wel schuiven , die dan tegen sponningen in vertikale stijlen 
rusten, liet komt mij voor , dal deze inrigtingen zeer voldoende 
zijn , wanneer het niet noodig is de afsluiting zeer spoedig te 
oiienen , en wanneer de plaatsing van penuanten of vaste stijlen 
geene zwarigheid heeft. 

Zoodra hel er echter op aankomt , eene rivier af te sluiten, 
die aan snellen was onderhevig is , en die bij hoog water het 
volle prolil van doorstrooming dient terug te bekomen , moet 
men trachten den stuwdam geheel beweegbaar te maken , en 
tevens naar ile uiiddelei^ onrziet» , waardoor het opruimen kan 
worden bespoedigd. Wanneer men de verschillende stelsels on-
derzoekt , die vooral door fransche ingenieurs zijn in hel leven 
geroepen eu gevolgd worden , zal men dal van POIUÉE al 
.spoedig onderscheiden , wegens zijne eenvoudigheid en gemakke-
lijke behandeling. 

Toen ik, voor ruim zes jaren, geroepen werd, om ontwerpen te 
leveren voor eene verbeterde afwatering en vaart in hel Zutphen-
s c b e , maakte men mij op dc beweegbare stuwdammen van 
POIUÉE opmerkzaam , en ik heb die dan ook bij mijmï ver-
slagen van 1 8 i i en 1810 voorgesliïld ( l) , en blijf die nog 
steeds voor de Berkel en den Ouden Mssel aanprijzen. Toen ik, 
later , met hel oimemeu der waterleidingen in Overijssel belast 
werd , moest het onderwerp der beweegbare opst»iwingen nood-
zakelijk aanhoudend door mij l)e\randeld worden , en de voor-

(1) Verslag over den toestand der rerhcl. Zulpticn , 1845. bl. 35. 
Verstaij over den toestand der rivieren cn nf7vatcrin(jcn in fiet 

Zutpfienschc. Zulplien , 1847. bladz. 35. 
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deden van het stelsel van POIUÉE vielen mij op nieuw in het 
oog , nadat ik tot de overtuiging was gekomen , dat dc sedert 
eene reeks van jaren voor het oostelijk gedeelte van Overijssel 
üntwor[)en vaarten niet voldoende te voeden zouden zijn , tenzij 
men zich daartoe van het water der Vech t , I kgge en üinkel 
bediende , en tc dien einde deze rivieren door beweegbare stuwen 
afsloot , zoodat bij lage waterstanden een vast peil te behouden 
en bij hooge vloeden de volle afstrooming te verkrijgen zou 
zijn. Het door mij , met den heer STIELTJES , voorgesteld g e -
wijzigd ontwerj) van vaarten is nu , in Overijssel a l thans , 
genoegzaam bekend , cn w e r d , voorloopig in eene brochure (1), 
maar later, meer uitvoerig, in ons verslag over de Overijsselsche 
wateren (2) ontwikkeld. Üe denkbeelden, in onze brochure aan-
gegeven , vonden ingang bij de staten der provincie Overijssel, 
zoodat men , in het voorjaar van 1818 , eene nadere behande-
ling cn eene voorloopigc begrooting der kosten van de alzoo 
gewijzigde ontwerpen ver langde, cn den rijks-ingenieur VAN DE 
KASTEELE opdroeg , in overleg met m i j , de daartoe noodigc 
werkzaamheden te verrigten. Onder dc kunstwerken , dienten-
gevolge voorloopig ontworpen en begroot , komen dan ook twee 
beweegbare stuwen voor , als eene van 2 0 ellen opening oj) do 
Vech t , bij Loozen, en eene op de Hegge , bij Wiaan , die 2ü 
ellen wijd moet worden. Heide zijn volgens het stelsel van 
PomÉE ontworpen , hoewel daarvan in eenige oi)zigtcn afwijkende: 
meer , niisschien , dan bij do uitvoering raadzaam zou blijken 
to zijn. 

Dc heer VAN DE KASTEELE hee f t , sedert het indienen van 
ons verslag en onze begrooting, in Mei 1818, die zaak niet uit het 
oog verloren en deed daaromtrent eene mededeeling aan het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (o ) , opgehelderd door eene 
uitvoerige teekening, en waarin nog nadere wijzigingen van het 
oorspronkelijke fransehe stelsel voorkomen. Onderwijl was ik , 
door mijn verblijf te Maastricht, in dc gelegenheid geweest, om 
van nabij bekend te raken met de ontwerpen voor het kanaliseren 
der Maas to Luik , en daarbij vernam ik met groote belang-
stelling dat de afsluiting van die r iv ie r , op drie plaatsen , door 

(I) Ue scheepvaart in Salland cn Twenthe. Zwolle, 1S47. 
{2) De Overijssetsche wateren, Zwolle, 1848. 

Notuleu v:ni iMaail 184^). 
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beweegbare stuwdammen , volgens het stelsel van POIUÉE , s 
voorgeslagen. Tc meer moest mijne aandacht hierop worden 
gevestigd , doordien het belgisch bestuur den hoofil-ingcnicur 
KÜMMEK en den ingenieur HOLTÏOTTE naar Frankrijk had gezonden 
om de bestaande stuwen van deze soort te onderzoeken en te 
zien werken. De uitslag van dit onderzoek was zeer gunstig cn 
leidde tot het besluit om de ontwerpen, met eenige wijzigingen, 
naar het fransehe stelsel aan tc nemen , uitmuntende modellen 
daarvan te doen vervaardigen en ook eene proef te nemen niet 
eenige vakken van zoodanige opstuwing , geplaatst tusschen de 
muren van eene der sluizen op het kanaal van de Kempen. 

Het komt mij voor , dat de zaak belangrijk genoeg is , om 
van de ontwerpen en proeven der belgisclie ingenieurs eenige 
bijzonderheden mede te deelen , en tevens om aan te toonen , 
dat hetgeen te Luik zal kunnen dienen , waarschijnlijk ook in 
Overijssel met voordeel is toe tc passen , natuurlijk met de 
noodige wijziging , naar den aard van den bodetn en van de 
te bezigen bouwstoffen. Mijn doel is , door gebruik tc maken 
van de ondervinding der ingenieurs in Dchjie, het werk van 
den heer VAN DE KASTEELE aan te vullen en het vraagpunt van 
de opstuwingen in rivieren , tot nog toe bij ons weinig behandeUl, 
oenigzins nader toe te lichten. 

De beweegbare stuwdannnen , volgens het stelsel , door den 
inspecteur PoinÊE uitgedacht, bestaan uit ramen of jukken van 
gesmeed ijzer , die op den vloer van het werk neergeslagen 
kunnen worden , en , opgerigt zijnde , door ijzeren staven aan 
elkander en aan de landhoofden worden bevestigd. De openingen 
tusschen de jukken worden gesloten door overeind geplaatste 
ribben , die van onderen tegen eenen doorgaanden slagdorj)el , 
van boven tegen de reeds genoemde verbindingstaven rusten. 
Over dc opgerigte jukken wordt een loopbrugje van losse planken 
gelegd , om in de dienst der stuw te kunnen voorzien. Dc 
eerste stuw van deze soort werd gebouwd op de Voinie , te 
Epinay , in 1858. Men vindt de uitvoerige beschrijving daai-van 
in dc Annales des Ponts et Cliaussces van 1 8 5 0 ; n®. 2 , 
bladz. 258 (1). 

(L) Mede 'ui IMINARD, Cours de construction des ouvrages qui éta-
blissent ta navigation des rioières et des canaux, 1>I. \'VJ; in SOANZIN, 
Cours de construction, 4«* partie, 1)1. r>r» ; on in SrouM lîiJYSiNr, , 
IJ andleiding tot de kennis der watorbuuwkund ', deel, bl. 104. 
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De looilregt geplaatste s tuwiihhen zijn niet alleen hij dit stelsel, 
maar, sints langen t i jd , bij onderscbeidenc an^lere afsluitingen 
van rivieren in ƒ• ATij/c toegepast, en bet belangrijk opstel van 
den kapitein-ingenieur liOLLANL), in ]fiii iVanorhd (Ie rof/icier (ht 
(jénie, 1 8 1 1 , n". l i (1), bebelst eene menigte bijzonderheden om-
trent deze wijze van afilannnen. Vooral vindt men hierin veel 
lezenswaardigs aangaande de behandeling der staande r ibbon, bij 
het openen en weder sluiten der vakker., ook voor aanmerkelijke 
vervallen en ribben van groote afmetingen. 

liet eigenaardige van de Doiréesche stuwen ligt voornamelijk 
in de Ijeweegbare j ukken , die geheel achter den slagdorpel neer-
geslagen worden en alzoo volstrekt geen beletsel tegen afstroomen 
van w a l e r , of tegen het afdrijven van ijs en van andere l ig-
chamen , overlaten. 

In bel uitvoerig verslag van den hoofd-ingenieur KÜMMKH, over 
de ontworpen verbetering van de Maas bij LAI\K (2), wordt eene 
korte beschrijving gegeven van dc stuwdammen , die door de 
twee belgischc ingenieurs , in November 1815, m Frankrijk zijw 
(mdcrzocbl. Daar dit belangrijk stuk niet algemeen verkri jgbaar 
is gesteld, zal het niet ongepast z i jn , daaruit b e l e e n cn ander 
over te nemen. 

Dc overlaat vau Sl, Manr, oj) de 3Iarnc , bij Parijs , beeft 
eene o[>ening van 12 cl. Op <len vloer bevindt zich een s lag-
duri)cl van h o u t , die aanslag heeft cn tot steun dient 
vonr de drie cl lange, regtop staande stuwplankcn. I^eze rusten 
van boven legen eenen slagboom, die tevens tot loopbrug d ient , 
en , om eene achtcrhar draaijcndc , geheel in dc daartoe ui t -
gcs[)aardo kas van den sluismuur geborgen wordt , liet einde 
van <lezcn slagboom g r i j p t , met ccnc ijzeren klink , in den 
ti»geuoverstaanden sluisnnmr, zoodat m e n , door deze klink o[) te 
belVi'u, dc geheele afsluiting plotseling kan opruimen. De druk 
van het water doet namelijk den slagboom met dc sluwplanken 
wijken , cn deze worden belet weg tc drijven door eene lijn , 
die ze aan elkander ve rb ind t , cn waarvan het uiteinde ergens 

(l) ()veiï;ciiomcii ïti de ï'itireksels uit vreemde tijdschriften , uU-
itoor lu't Koiiinklijlc Insliluut van Injjenicurs, sluk ^ 

Ati^ruslus 1848. 
('1) Projet d'amélioration du régime de la Meuse , depuis l'cmbou-^ 

rhare dn canal de jonction de la I}!euse à r Escaut jasqaW Chokier; 
etc, l ]!U\eltcs, Em. Dcvraye el O . 18iS. 
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op den muur bevestigd is. Alzoo geschiedt het openen van de 
afsluiting in een oogenblik , terwijl het weder plaatsen daarvan 
een uur tijds vordert . Dij gewone omstandigheden cchtcr worden 
dc planken den voor éét\ weggenomen (1). 

Dc stuwilam tc Ponfolse, op dc Oisc, heeft een beweegbaar 
vak van 12'-'',5 o p e n i n g , dat door regtopstaaudc naalden van 

lengte cn 0 ' ' , 1 2 in het vierkant wordt gesloten. Op den vloer 
rusten deze naalden tegen eenen aanslag van cn o[) l e l 
boven den vloer tegen een loopbrugje van 1 « \ 2 breedte. Dit 
brugje rust bij gewoon boj^g water, in daartoe uitgespaarde kas-
sen , in de hooge s lu ismuren , doch bij verderen was van 
water dri jf t het b rug je o j ) , zelfs tot boven dc muren , om bij 
vallend water van zelf weder o[) zijne plaats tc komen. Dc 
naalden zijn aan bet boveneind van een gat voorzien, en dc stuw-
wachter steekt hier ccnc ijzeren staaf door, om zc van den slag-
dorpel vrij te maken, waarna hij zc laa t wegdrijven cn door middel 
van dc te voren daaraan bevestigde lijn 0[vvischt. Ifct wegnemen 
der naalden geschiedt alzoo éca voor een , doch heeft overigens 
gcenc zwarigheid. Zelfs had dc stuwwachtcr , die hier in 1 8 1 5 
werkzaam was . slechts arm , cn evenwel nam hij al de 
naalden in 2 5 minuten w e g e n plaatste die weder iu een uur tijds. 
Bij hri opvisschcn en aandragen nogtans werd hij door drie 
man geholpen. Deze s tuw bestaat sedert negen jaren , en heeft 
gcenc andere herstellingen ondergaan , dan de vernieuwing van 
eenige gebroken naalden. 

Dc steencn hvw^ io Bellomhre , b o v e n / t / m r r c , ove r dcYonne 
l iggende , wordt tevens gebruikt om do riviei-, bij laag water , 

op te s tuwen . De voornaamste opening is 8 el wijd en 
wordt door staande naalden van O lengte gesloten. Deze rusten 
hier ook weder tegen een loopbrugje , dat bij hoog water cn 
ijsgang kan worden opgewonden, lict wegnemen cn (plaatsen der 
naalden geschiedt , zonder moei te , uil dc hand. In 10 minuten 
was de geheele afsluiting opgeruimd en in 9 minuten weder 
geplaatst. 

Op de Ilautc-Sat'ine vindt men onderscheidene s tuwdammen, 
waarvan dc oiKMiingen door gewone [Kiutdcurcn worden gesloten. 
Deze puntdeuren bestaan echter slechts uit een raam , cn worden 

O) l)e/e overlaat is evci! iu lU' Ammlvi des i'oufs cnyiaus-
sées , IM.jis «'I Avril 18:;r 
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vorder gesloten door regtop staande naalden , die uit de hand 
geplaatst en weggenomen worden. De raan)deuren worden , na 
het wegnemen der naalden , door middel van kaapstanders en 
ihiwpersen , in hunne kassen gebragt . Deze openingen zijn 12 
el wijd (1). 

De aanleg van den eersten beweegbaren stuwdam volgens het 
stelsel van den inspecteur DoinÉK , voor twaalf jaren te Ephian op 
de Yoime uitgevoerd , is sedert door het bouwen van meerdere 
dergelijke werken , o|i dezelfde rivier , gevolgd. De behandeling 
van die stuwen is zeer gemakkelijk en zonder eenig gevaar , 
zoodal daarbij , lol heden , op dc Yonnc nog geen ongeluk is 
voorgevallen, nicUegenstaande men de stuwen even dikwijls bij 
nacht als bij dag opent en sluit. De s tuw van PrenUUj , bij 
Auxevve, die 70 el lang i s , werd in een uur t i j d s , door 
twee m a n , uit dc hand g e o p e n d , over eene lengte van 3 0 el. 
Het weder sluiten der opening duurde andei'half uur . 

Seder t den aanleg der stuwdannnen op de Yonnc , heeft men 
het stelsel aanmerkelijk gewijzigd en onderscheidene belangrijke 
verbeteringen ingevoerd. De hoofd-ingenieur I»AILLOUI), namelijk, 
heeft stuwen gebouwd op de Cher, waarbij de loopbrug , niet 
uil losse planken , maar uit plaatijzer vervaardigd , met schar -
nieren om de randen of jukken draaijende , tevens dient om 
deze aan elkander tc bevestigen. Dc ingenieurs CIIAXOINK en 
Don;KE, de zoon , hebben elk ecu stelsel van verbindings-
rigcliels uitgedacht en toegejrasl op de s tuwen, die dc eerste op 
dc Yonnc , bij Sl. Marltn , de andere op dc Seine gebouwd 
heeft. l»ij deze laatste verbetering kan men , na het losmaken 
van het uiteinde van den rigchcl, een vak van de stuw op eens 
wegruimen , door hel juk op den vloer le doen vallen en 

(1) In opsüJwhijT van tien Oiulen Usse l , bi] de ijzergieterij, 
to h'pppcl, is eene openiuff vau 8»«'45 wijdte , die door twee raain-
deuren f^esloteii wordt eu dient lot liet doorlaten van lioutvlotteii. 
De (Uuireo rosten tejfen boven- en Ijenedendoi peis, maar sluiten niet 

eltvander. De ovei blijvende ruimte , van 75 , wordt , even 
al.s de op(Miin{fen hi8.schen de .stijlen dei deuren en n0|ĵ  vijf amteie 
hissebe/i de vaste stijlen in bet overblijvende r»edeeUe der stuw , door 
sclinivcn oeslolen. Deze .scbniveii zijn van denzelfden vorm als tle 
jjewone sebulleo van onzi? meeste , door onderslaijrailcren gedreven 
molens. >'a bet we(;nemen van al de scbuiven worden de deuien 
met kaapstandeis open (^ewoiulen. 

a 
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dc naalden met dc planken van hel looi>bnigje te laten weg-
dri jven. Naderhand is ujcn op hel denkbeeld gc^komen , om , 
door het wegnemen van het s l cunp imt , den bovcttrigcbel aan 
de eene zijde los tc maken en met de daar tegen ruslcndo 
naalden tc doen zwichten. De beweegbare jukken blijven dan 
oveixMiid staan , en door dc loopbrug , of door eenig ander 
midde l , verbotiden , terwijl dc rivier door dc InsscbenruinUc 
a f s t iwmt . Naar dat de omstandigheden dit vereischen , kan nien 
dan verder de jukken één voor één ncdcrlalcn , of ook die allen 
of gedeeltelijk overeind laten slaan. 

Ik zal hier tic beschrijving niel geven van de vrij zamengc-
steldc inrigting , waardoor dc twee laatstgenoemde franschc i n -
genieurs het oorspronkelijk stelsel verbeterd hebben ( I ) , daar 
dc nog overgebleven gebreken door dc laatste wijzigingen , Iti 
Luik u i tgedacht , weggenomen zijn en het belgischc stelsel , op 
dc afmetingen na , geheel door mij gevolgd is. Ik zal dan ook 
niet stil slaan bij dc twisten die over hel geheele s te lse l , cn 
ook over dc bijzonderheden daarvan , zijn gerezen , niel legeu-
staande er zelfs de zaal der franschc afgevaanligdcn van weér-
galmd hee f t , cn dc geleerde AUAGO zich als bestrijder der 
verlikalc stuwplankcn heeft op den voorgrond gesteld. 

Dc s t u w e n , zoo als die voor dc Maas t e z i j n ontworpen, 
zullen bestaan uit twee open ingen , ieder van i)i) el wi jd te , en 

^ keeixm een verval van De bewe^^gbarc ijzeren r a m e n , of 
j u k k e n , zijn 3 , h o o g cn zwaar 0,^'MJ5 en 0 ,« '03; zij wegen 
2 5 0 ponden. Dc afstand Itisschcn elke twee jukken bedraagt één 
el. De naalden zijn 3,^^75 lang cn in het vierkant. Dc 
vloer van de ccne opening ligt beneden het tegenwoordig 
laag water in de Maas. Dc andere opening is één el minder 
diep en wordt door ligtere jukken en naalden gesloten. De 
loopbrug is , even als bij de stuwen op de Cher , van plaatijzer. 
Elk vak i s , door scharnieren , aan een der jukken ve rbonden , 
en houdt het volgende , met twee haken op zijne plaats. Deze 
b rug ligt geheel boven de naa lden , zoodal deze door den 
stroom weggevoerd kunnen woiden , terwijl dc b rug met de 
jukken overeind blijft. De naalden vinden htmnen steun van 
boven tegen ijzeren staven , die aan hun ecnc eind met een 

( l ) Men vindt beide inri{;linï;cn beschreven in dc Annalos des 
Ponts cl C/iaussées , Mai et Juin , 1843, 
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scharnier in horizontale rigting om den staander van het juk 
bewegen kunnen , en met het andere eind rusten tegen eene 
excentrische spil , die in het volgende juk is aangebragt. Door 
deze spil half rond te draaijen , wordt de staaf niet meer 
omlevslcund cn kan die zich tot in het vlak van het juk be -
^vegen en alzoo dc geheele ojjcning tusschen twee jukken vrij 
laten. Men heeft wel eens dc zwarigheid geopperd dat de ruimte 
ol kas in den v loe r , waarin zich dc jukken moeten ncdcr-

ligtclijk door slib cn grind zou worden gevuld. Dit 
blijkt echter bij dc bestaande stuwen n i e t , of slechts in zeer 
geringe m a t e , tc geschieden , maar kan geheel worden voor-
gekomen door de [)otten , waarin de benedenste tappen der 
jukken draaijen , niet in eenen doorgaanden do rpe l , maar elk 
in een afzontlcrlijk blok tc bevestigen , dat niet meer dan de 
volstrekt noodige breedte en hoogte heeft. 

Daar do lioogtc der jukken bedraag t , en de tusschen-
ruimte slechts dén e l , zullen dc neergeslagen jukken , met de 
vakken van het loopbrugje , gedeeltelijk op e lkande r , en d e r -
halve niet geheel plat op den vloer komen tc liggen. Dc bo-
venste slagdorpel is echter hoog genoeg, om er de jukken geheel 
achter te kunnen bergen , zoodat er niets boven dien dorpel blijft 
uitsteken. Voor de drie laatste jukken wordt eene kas in een 
der landhoofden uitges[>aard, terwijl tegen hetzelfde landhoofd dc 
exrenlrischc si)il wordt bevestigd, die tot steun voor den laatsten 
verbindiugsrigchcl dient. De eerste van die r igchels , daarentegen, 
draait om een scharnier, dat in den tegenovergestelden muur is 
vaslgemaakt. 

Dc jukken worden door middel van kettingen uit het water 
opgehaald, en dit werk zal meestal vlug en genu^lkclijk uit do 
tiand le verrigten zijn. Daar het echter zelden veel spoed ver-
eischt, kan men zich daartoe ook van ecji draagbaar win»!werk 
bedienen, zoo als dit op de hierbij gevoegde teekcning is aangeduid. 

Om het opperwater meer doorstrooming te verschairen, kan 
hel noodig zijn hier en daar eenige naalden uit te ligten. Dit 
geschiedt het gemakkelijkst door eene ijzeren slaaf over twee der 
jukken te leggen en daarop een koevoet tc plaatsen , die tot 
dat einde van eene hiel is voorzien. Deze koevoet grij[»t dan 
on<ler het oog van dc uit tc ligten naald, en zoodi-a deze den 
dor[>el vei'laat, wordt ze door den stroom medegeslcept en kan 
vervolgens beneden de brug worden opgehaald. 
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, Dij het sluiten der s t u w , doet men best met eerst iiier eu 
daar eene naald te stellen, en zoodoende eene .soort van traliewerk 
te vormen, liet digleu der overgebleven tusschcnruimten geschiedt 
dan met gemak, door do naalden langs de reeds geplaatste naar 
beneden tc brengen. 

De ontworpen o[)Sluwing der V e c h t , boven den Ilardenbcrg 
in Overijssel, zal den waterspiegel ongeveer boven den 
tegenwoordigen gemiddelden waterstand moeien opzetten, doch 
men moet, voor dc berekening van de afmetingen der jukken 
cn sluwplanken veronderstellen, dat dc rivier beneden de stuw 
geheel droog ligt en dat alzoo de tegendruk wegvalt. Daar nu 
de gemiddelde diepte tegenwoordig nog geen twee el be -
draagt , zal men voor de grootst mogelijke drukking , die de 
stuw^ ooit tc verduren kan hebben, eene noogto van dat 
is die van den opgezetten waterspiegel hoven den dorpel , moeten 
aannemen. Dij de volgende berekening is verwezen naar dc 
Ilijdrostatiea voor de milituire akademie en naar de VerhandeHncf 
over den wederstand van balken en slaven, beide van den luite-
nant-koloncl-ingeuicur DÜLPH.VT. 

//fO*/ / / ' < / / / " / • f./ f J' 

^^ fA* 

(r'fifoon auif*f 7 O + J' 
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W anneor men de afstanden tusschen de beweegbare jukken 
op een el vaststelt, zoo is , in de formule voor dc drukkingo[i 
elk vak tusschen twee jukken , of 

\) = I p b h^ (Hijilrost. g 3 3 ) , 
6 = iO palmen, h = 3 i palmen en p = 1, het gewigt van 
een tccrling-palm water. Derhalve is de drukking 

D = i X 10 X = 5780 pond. 
De slagdorpel draagt daarvan twee derde , of 

Dl — ! D = 5 8 5 5 pond. 
De dwarsrigcl icl , die de twee jukken verbindt , draagt één 

derde , of 
Dg = f D = 1927 pond. 

Deze laatste drukking is gelijkmatig over de lengte van den 
rigchel verdeeld; men heeft dus , voor het bepalen van de a f -
metingen van dien r igchel , (Bulken cn staven, § 57 , tafel II) 

a- G 
de formule z n 100751-, waarin dc lengte « n = 10 cn het 

gewig t , dat op elke palm der lengte d r u k t , G = —' is. 
a 

Neemt men verder, bij voorraad, eene vierkante slaaf, zoo wordt 
h z=z h , en men heeft dan 

« ,3 10270 
- r : r - = : 100 i o l cn b^ = 

1 0 0 7 5 1 ' 
waaruit h = 0,-1X71 palm of 0»^05. 

Wanneer men voor de stuwplanken of naalden eene breedte c aan-
neemt , draagt elke plank een gewig t , dat tot de geheele drukking 
staat, als de verhouding tusschen c en dc tusschcnruimtc der 
jukken, neschouwt men deze drukking als gelijkelijk over de 
lengte der stuwplanken verdeeld, zoo moet men die zoo groot 
stellen, dat daarmede de reeds gevondene drukking D, o|) den 
blagdorpel overeenkomt. Nu is de drukking oi> elke breedte c 

van den dorpel, - D, en, daar de plank op twee plaatsen onder-

steund is, heeft men alzoo voor de geheejc drukking, zoo die, 

gelijkelijk over dc geheele lengte verdeeld , overal even sterk 

was als tcgeii doi) dorpel , 2 - D, on , voor de drukking o|> 

elke IcDijlc-ccnlieid der sluwplank. 2 c n^ 
« i a . 

1 
I 

Nu is 

waaruit 

G 
c d^ 

2 l 1) 
a <P 

iSÖ 

2215Ü (D. cn S. g 57 , tafel 11), 

' = 2 2 1 5 0 en (/' 
l D , _ 

11(J( M a 
Hierin is l = o \ palm , « = 10 palm en I \ = 5 8 ü 5 

pond; derhalve vindt men daaruit d ' = cn 
10 11005 

d — 1 ,088 palm of O^'^l l , hetgeen dan ook voor de breedte c 
kan genomen worden. 

Dc kracht die tegen den dwarsrigchel we rk t , of D^ tracht 
het juk , om het punt M , te doen draaijen cn wordt daarin 
verhinderd door het gewigt van het j u k , dat wij nog niel ken-
nen , en door den tegenstand, die het einde van dc as in den 
tap, bij N , ondervindt. Noemen wij dezen tegenstand W , de 
hoogte van het juk Zen de breedte m , zoo is voor het evenwigt, 

W = D, 
\ 

m - 2 0 
. 1927 = 2 5 2 0 pond. 

Alle d rukk ing , op het punt M uitgeoefend, V noemende , 
heeft men daarvoor : 

V = D. sec ^ = D, k f f i z Z Ï ^ ) = 1927 = 5 1 8 7 p o n d . 
m 20 

De staande staaf van het juk moet den tegenstand W ver -
dragen; en daar deze kracht in dc rigting der lengte trekkende 
w e r k t , en de zamenhang van gesmeed ijzer 125020 pond oi> 
de vierkante palm toelaat (C. en S. g 5 8 , tafel 111) is , als de 
dikte der staaf c genoemd w o r d t : 

W 2 5 2 0 
= = Ï2Ü02G ' ^ = 
De schuins liggende slaaf, die als schoor van hel juk dient , 

wordt gedrukt met liet ge^vigt V, en als men dc dikte f en 
dc lengte n noemt, zoo is { I f . cn S. 5 8 , lafel ƒ / / ) , 
n' 

l i i lOOOOO 
( ^ - + 5 1 8 7 

- - waaruil 
f' 
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Men heelt alzoo de volgende uitkomsten : 

P>iTol<cn(le 
Geneven 

en tiannc-
afmelincen.' nomen 

afmelincen, 

Hoogte der opstuwing en van de dwars-
rfgchels hoven den dorpel . . . . 

Onderlinge afstand der heweeghare jukken 
r.reedte Tier jukken OU den vloer . . • 
Staander van hel juk, in het vierkant . 
Schoor van het juk , " » » 
Verbindingsrigchels, « « ' » 
As van hel juk, " »> » . 
Overig werk van het juk, » " » 
Slaande stuwplankcn of naalden, in het 

vierkant 
Drukking tegen elk vak, tusschen twee 

jukken 
Drukking op elke strekkende el van den 

dorpel 
Drukking op elke strekkende cl van de 

verbindingsrigchels 
Tegenstand dien het boveneinde van dc as 

in de keuspol moei vinden . . . . 
Drukking die het benedeneinde der as op 

dc keuspot uitoefent 
Gewigt van het juk , met tocbehooren, 

zoo als het op den vloer wordt neder-
gelaten, buiten het water . . . . 

Gewigt van het j uk , in het waler . . . 
Kracht die noodig is om het juk op tc 

hellen, builen het waler . . . . 
Gewigt van eene sluwplank, buiten het 

water 
Gewigt van eene sluwplank, in het water. 

Over dc inrigting der fundering en afheijing zal het niet 
noodig zijn hier uit tc weiden , daar hieromtrent toch eerst 
beslist kan worden bij hel nader uitwerken van het ontwerp, 
tot eene opstuwing volgens het beschrevene stelsel, hetzij dan 
op dc V e c h t , hetzij op eenige andere van onze rivieren. Het 
zal ook vooral dc vraag zijn , of op dc plaats der opstuwing 
groote behoefte is aan eene vaste b r u g , daar men in dat geval, 
zoo niet het stelsel van vcrtikale stuwplankcn, dan toch waar -

cl. »» 
i > 

U.Üü 
II 
• 

cl. 
r,,i 
1 
2 . 0 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 0 
0 , 0 3 
0 , 0 5 

1 ( 
0 ,11 0 ,11 

pond. 
Ü7S0 

) 

58ri5 i 
1 
1 1921 

i 
1 
1 

2ü2Ü 

2()0 
2 5 0 

1 

185 i 
i 

5 2 
l ü 

1 1 t 
1 
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schijnlijk dat van beweegbare ijzeren jukken zou dienon to 
laten varen. 

l 'dJLAGE N®. XIX. 

ItESCHniJVlNG VAN EEN WEHKTUIG, WAAIimJ DE MlDDELVUNl-
VLIEDEXDE KUACirr WüUDÏ AANGEWEND TEU AFSCHEIDING 

VAN DE KUISTALLISEEUUAUE EN ONKKISTAL-
USEEUUAUE SUIKEII. 

Dc gewone droogingswcrktuigen, waarvan hot voorname deel 
een cilinder is , wiens gebogen oppervlak met openingen is voor-
zien , cn waarin , bij snelle omdraaijing , stolTen als linnen , 
katoen, laken, door de middelpuntvliedende kracht hunne water-
deelen verliezen , zijn voorzeker algemeen bekend. 

De heer KOEST heeft in zijne beschrijving der engelsche 
waschhnizcn (in het 5® stuk der «VcrhaiiddinQcn van het In-
stituut») daarvan reeds gesproken. 

In den zomer van het verloopen jaar is dit beginsel in Delgie 
toegepast op dc afscheiding van dc kristalliseerbare suiker en 
de siroop. 

Zoo als bekend is , wordt in dc rallinaderijen het suikersap 
gedefequeerd, gefiltreerd, ontkleurd , gekookt en verwarmd of 
verkoeld (naarmate men in luchtledige pannen, of in dc openc 
lucht kookt). Daarna wordt het in conische vormen gegoten , 
waar de siroo[> uitlekt. Deze laatste bewerking n u , het afscheiden 
van hot grein cn dc siroop , wordt met het nieuwe werktuig 
door mi(ldel van middcl[iunlvliedcndc kracht gedaan , terwijl 
zulks gewoonlijk alleen door do zwaartekracht geschiedt. 

Het werktuig beslaat voornamelijk uit den cilinder of dc 
t rommel, waarvan de as vertikaal geplaatst is , en wiens ge -
bogen oppervlak van kopergaas o f i s vervaardigd. 
Deze trommel is van boven geopend len einrlc bel suikersap er 
in tc kunnen gieten ; zij is bevat in een grooleren concenlriekcn 
cilinder, waarin de uitgcworpcnc siroop bij dc snelle omdraaijing 
opgenomen wordt. 

Het tweede voorname deel is de toestel die dc trommel eene 
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versnellende beweging doet aannemen , een vereisclite, uit het 
beginsel voortvloeijende. 

De trommel toch moet met eene ongewone snelheid ronddraaijen 
zal de middelpuntvliedende kracht groot genoeg zijn om in korten 
tijd siroo[) van suiker tc scheiden , ot' stoncn tc droogen. Deze 
groote snelheid kan niet onmiddellijk aan de trommel worden 
medegedeeld, daar het sap zich dan welligt niet gelijkelijk over 
de geheele gebogene oppervlakte van de trommel zou ve rdeden , 
waardoor het werktuig onregelmatig zou bewegen , eu door de 
niedegedeelde schokken spoedig zou verslijten ; terwijl door die 
ongelijke zetting levens eene groote hoeveelheid grein met de 
siroop zou uitgeworpen worden. 

Dc toestel voor die versnellende beweging, dien AUMENGAUD 

in zijne ^PuhUcation Indnslrielle* (Deel 111, pag. c>2) opgeeft, 
bestaat uit twee geslagene of gegotcne dunne ijzeren schijven, 
aan elkander evenwijdig, en even snel in tegenovergcstcldc rigting 
draaijende. De as dier schijven ligt horizontaal. Tusschen die 
beiden is een wieltje beva t , waarvan dc as vertikaal staal en 
dat zijne beweging van dc cerstgemeldc schijven ontvangt. Dit 
wieltje werkt concentrisch met de trommel en voert deze met 
zich mede. 

Door nu het wieltje van het midden der groote schijven naar 
haren omtrek te laten bewegen, wordt blijkbaar aan hel wieltje 
cn dus ook aan de trommel eene versnelde beweging medegedeeld. 
ARMKNGAUÜ geeft het als het beste beginsel voor versnellende 
ronddraaijende beweging o[); maar het beginsel, bij hel werk-
tuig toegepast, dat wij gezien h e b b e n , komt ons nog doel-
matiger voor. 

De toestel beslaat uil twee metalen , horizontaal l iggende, 
afgeknotte kegels , van gelijke afmetingen , waarvan dc assen 
evenwijdig loopen cn dc toppen naar legenovergeslcldc zijden 
gekeerd zijn. De eene kegel wordt mei gelijkmatige snelheid 
omgedraaid. De andere zal de beweging aan de trommel mede-
deelen. Dc eerste kegel deelt zijne beweging aan den tweeden 
mede door middel van een riem , welke over beide kegels be-
weegbaar is. Loopt nu de riem over den kleinsten omtrek vau 
den eersten dan loopt hij juist over den grootsteu van den 
tweeden ; de tweede looiit dus langzamer dan dc eerste. Is de 
riem aan dc andere zijde gekomen, dan loopt dc tweede spoediger 
dan de eerste. 
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De tweede kegel deelt zijne beweging aan de trommel mede 
door middel van eene conische w e r k i n g , welke dc trommel 1 ,5 
maal sneller doet bewegen dan den kegel. 

Dc riem wordt door een eenvoudigen toestel, door het w e r k -
tuig ze l f , langzaam van het eene tot het andere einde voort-
bewogen. 

Dc eerste kegel wentelde bij de [»roef, die wij hebben b i j -
gewoond , 4 0 0 malen in de minuut om ; dc middellijnen der 
grootste en kleinste cirkelvormige doorsneden der kegels zijn 

en O ' ^ l l ; de trommel maakt dus bij den aanvang 
ongeveer 400 x ^^ X | = 2 5 0 en bij het einde 4 0 0 X f ? X 
S- = 1582 omwentelingen in de minuut. De middellijn van de 
trommel is 0^ '^70; zoodat dc deeltjes aan den omtrek met 
eene snelheid van 4057 el in de minuut voortbewegen. 

Door dit werktuig nu wordt hel g re in , of dc gekristalliseerde 
suiker uit eene hoeveelheid suikersap van 0 0 ned. el in den lijd 
van 10 minuten geheel en al van de siroop bevrijd. Door de 
doelmatige inrigting van het werktuig , zoo als de teekcning zulks 
aanduidt , worden twee trommels beurt om beurt door dezelfde 
werktuigen bewogen. Zoodra dus de bewerking in de eene afge-
loopeii i s , kan men dc andere in het werk stellen, en van de 
10 minuten welke deze loopt gebruik maken om de suiker uit 
de eerste uit le nemen en deze weder op nieuw le vullen , 
zoodat deze onmiddellijk na den afloop der bewerking in de andere 
weder in het w^rk kan gesteld worden , en zoo vervolgens. 

Wat nu de voordeelen be t re f t , uit dc aanwending van het 
nieuwe werktuig voortvloeijende , moeten wij beginnen met te 
zeggen , dat het voor het technisch gedeelte zeker weinig nut 
oplevert , in zooverre namelijk dat de suiker niet beier van 
hoedanigheid w o r d t , noch ook dat men eenige aanwinst in 
gekristalliseerde suiker verkrijgt ; maar niettemin levert het den 
fabrikant een groot voordeel op, daar dc versnelde bewerking hem, 
in de eerste plaats, veel lokale ruimte doet winnen. De suiker 
toch, die het best door deze methode te bewerken i s , is die , 
welke op ile gewone wijze ongeveer vijf weken in de vormen 
staat, leder, die eene suikerrairmadcrij gezien h e e f l , w e e l , dat 
hel grootste gedeelte der ruimte wordt ingenomen door de vormen. 
De |)laals wordt door den aankoop of de huur , 2''. door de 
assurantie een kostbaar artikel. • 

In de tweede plaats wordt het kaïntaal , dal in die suiker 
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aanwezig is , vijf weken eerder gangbaar. Het voordeel, dat te 
dezen opzigte in eene groote fabriek uit de nieuwe methode 
voortvloeit, is zeker van overgroot belang, 

In dc derde plaats wordt veel arbeidsloon uitgespaard. Op de 
gewone wijze kunnen 15 man per dag eene hoeveelheid van 
100 vormen behandelen, en dc daarin bevatte suiker dagelijks 
in vaten afleveren. Met het werktuig , waarvan wij ccnc schets 
gemaakt hebben , kan men hetzelfde in cén dag doen. Hiertoe 
zijn cchtcr slechts drie man noodig, gevende eene bes[>aring van 
Vs van het arbeidsloon. Dit groote verschil wordt onder anderen 
ook nog hierdoor duideli jk, dat dc suiker, op de gewone wijze 
uit dc vormen komende, eerst moet fijn geraspt worden , terwijl 
zi j , door dc nieuwe methode bewerkt wordende , zich in lijn 
verdeelden toestand tegen dc wanden aanzet on dus alleen behoeft 
uitgeschept cn in de vaten gepakt te worden. 

Het nieuwe werktuig is dus voor onze raflinadcurs van over-
groot belang. In Bclgic wordt het reeds algemeen gebruikt . In 
onze oost-indische bezittingen zou het voorzeker weinig voordeel 
geven ; want daar de oogst slechts eenmaal s j a a r s plaats heef t , 
is er noch gebrek aan ruimte, noch aan handen. 

In de west-indische koloniën zou het daarentegen naar onze 
gedachten met groot voordcel kunnen worden aangewend. Het is 
overbekend dat dc suiker-bereiding aldaar ten hoogste onvolkomen 
is. Het suikersap wordt in groote vaten met doorboorden bodem 
geplaatst , waaruit dc siroo[) slechts onvolkomen uitloopt. Dit is 
oorzaak dat men bij den overtogt dikwijls 12 h 14 pCt. verlies 
aan siroop b e e f t , welke van uit het schip onmiddellijk in het 
water overgeponipt wordt. Nu verkceren de west-indiscbc koloniën 
zeker niet in denzclfden toestand als de oost-indische ; doch bij de 
vele hinderpalen, die men ontmoet, wanneer men nieuwe zaken 
in deze koloniën (de wcst-indische namelijk) wil tot stand bren-
gen , zou een eenvoudig werktuig als het beschrevene zeker 
vele voordeelen hebben, daar men weet , dat dc op deze wijze 
bewerkte suiker geen siroop hoegenaamd meer zal afscheiden. 

Wi j geven hier kortclijk nog eene gedetailleerde beschrijving 
van hel werktuig, in verband met dc teekening. 

Dc linkschc cilinder is in doorsnede gctcekend. iMcn ziet hoe 
de as in een beweegbaren \\ol r u s t , om , wanneer de ti'ommel 

eens o))gi'lijk bezwaard was, alle nadeelige wrijvingen zooveel 
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mogelijk te voorkomen. In dc cilindervormige trommel is een 
kogelvormig metalen binncn-oppervlak bevestigd , ten einde het 
sap , wanneer het ingegoten word t , terstond nader tot den omtrek 
tc brengen: Binnen dien kegel zijn drie ijzeren stukken op de 
as bevestigd, te zamen een klaverblad ui tmakende, hetwelk als 
voerwicl werkt . De gebogene oppervlakte van dc trommel, welke, 
zoo als gezegd i s , uit kopergaas is vervaardigd, is van buiten 
door ijzeren kruisdraden bcschennd , ten einde het toile niet door 
dc drukking van het sap bij dc snelle omdraaijing gescheurd worde. 

In den om dc trommel geplaatsten cilinder is in het benedenste 
gedeelte ccnc opening, waardoor de siroop afgevoerd wordt. 

Door middel van de tocslcllcn, die aan de beide uiteinden van 
dc as des benedensten horizontalen kegels gej^laatst zijn , kan 
die as in horizontale rigting voortbewogen worden , ten einde 
beurtelings de kegcloppervlakken, aan de einden van dien kegel 
geplaatst, met die, aan de vertikale assen verbonden, in aan-
raking te brengen , cn zoo beurtelings de trommels te laten 
werken . Dc oppervlakken dier op elkander werkende kegels zijn 
met leer bekleed cn werken dus enkel door wrijving. 

Het is duidelijk hoe , door middel van een dubbele conische 
cngrcnagc, de horizontaal geplaatste schroefdraad door den boven-
sten horizontalen kegel in beweging wordt gebragt« De op den 
schroefdraad werkende moer is aan twee schijf jes, door middel 
van ijzeren staafjes verbonden , over w^clke schijfjes de riem 
va l t ; door deze inrigting wordt dc riem geleid, zoo als duidelijk 
uit dc teekening , cn vooral uit dc doorsnede over dc lijn a h 
aan de regterzijdc geplaatst, tc zien is. Hel moersluk is in die 
doorsnede getcckend als uit den schroefdraad ui tgel igt , zoo als 
geschieden moet om den riem mede aan dc regterzijdc te brengen, 
wanneer hij onder de werking naar dc linkerzijde gcloopen is. 
Dat uitligten van dc moer kan blijkbaar ook dienen om dc trommel 
eenigen tijd njct dezelfde snelheid te laten werken, ('jcwoonlijk 
laat men nadat dc trommel een paar minuten met de kleinste 
snelheid geloopcn heef t , en het sap zich gezet bee f t , den riem 
dc helft van zijnen weg volbrengen , zoodat dan dc beneden-
en de bovcnkegel beide iOO malen in dc n)inuul rondwculclcn. 
Na met deze snelheid een paar minuten gcloo[>en tc hebben , 
wordt de riem weer in beweging gebragt tot dat de trommel 
hare grootste snelheid bereikt beef t , cn men laat haar zoo het 
overiürc van «Ie tien minuten werken. 

j 
J 
f-j. 
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Hoven de schroef is nog eene ijzeren horizontale staaf ge-
plaatst , waardoor de geleider van den riem gedrongen wordt 
in dezelfden sland tc hlijven. 

Het is eindelijk duidelijk, dat de twee wielen, aan dc hnker-
zijdc op den as van den bovensten kegel geplaatst, het levende 
en doode wiel voorstellen , waarover de riem loopt , die de 
beweging aan den gehcclen toestel mededeelt. 

A . GIM)KMKI:STKU. 

B, L. K. lust. 1. 
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VERGADERING 
VA.N HKI 

m m i m m m m v . w i \ ( ; [ \ i i : i i i s . 

»;I:NONI)KN IN IN-:I LOKAAL M:R\ KOMNKLMKK AFVADEMII: TF: OLLFI , 

OP DINOSDAT. DEN O' *' AVWU. 1 S?)< K 

Tegenwoordig F. \V. CONBAD , President, SIMONS . l»aron 
KOUSTNEK VAN DAMUENOV , VAN AIEUUS, (iraaf VAN LIMUUIIU 

SRIKUM, GUEVE , en STOKM I'UVSING , leden van den Haad. 
De gewone leden, 11. SINGELS, I 'LEEKUODE, l i . K . G . N . ( 'AMI' , 

VAN DEK VLNNE , G . HEL'VENKAMR , P . S C I H M T Z , VAN DKIT 

LEEIJV; , ,1. VAN DEU M E U , LOBATTO, J . LEUUET , A . G . 

H E R T U E U , D . A . S c n u E T L E N , J . H . .MAXWILS, K . KNTÏIOVEN 

L z . , E . WENCIVEB.VCU , H.VUTZ , Ih io iNET , HOSE e n TNO.VU». 

De buiteijgewone leden VAN DEN SANTIIEUVEL, .1. VAN DEU 

TOOUN , M . E . L . P L E M P , W . P O S T , G . VAN DJESEN , e n 

11. L . VAN DEI; LELY. 

De President draagt aan het Uaadslid STOUM IUIVSLVG de 
functien op van Secretaris, bij afwezigheid van het lid VAN DER 
KUN , door ambtsbezigheden verhinderd. 

De notulen der vorige Vergadering (12 Ivbruarij) worderi ge-
lezen en goedgt^keurd , na eene wijziging in hel ai'liktd bet r r f -
f(Mide de kaarten van Schotland, ten gevolge van eene o[>mer' 
kiui? van hel lid Graaf VAN LLMUUIU; STUUJM. Zj 

De President geeft do vergadering kennis , dal dc volgende 
giften en geschenken bij het Instituut zijn ingekomen 

a. Van den heer P . STEVENS te Mnaslricht. Vijf teekeningen 
van de cellulaire gevangenis te Luih, 

ir. 
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b. Yaîi den M'imsler van Oorlog. Een zeer nel ingebiuiileii 
exen)|)lanr van den Itinéraire voor niarclierende troepen. 

e. Van liet lid J . 15. E . VON MOTZ. Een Imekdeel in folio , 
inhoudende verscheidene memorien en kaarten hetreflende den 
Neder-Rhijn en IJssel. 

d. Van den heer G. KROOK. Een net ingebonden exemplaar 
der eerste aflevering van een theoretisch en practisch Molenboek 
door den inzender. 

e. Van het lid F. W . CONRAD. Verslag omtrent den l lol-
landschen spoorweg over het jaar 1849. 

f . Van het lid P . .1. K i r r . liet scheikundig onderzoek met 
de blaaspijp, door C . F . PLATTNER , uit het hoogduitsch ver-
taald , door P . J . KiPi». 

g. Van het lid TETAR VAN ELVEN. Teekening van oen ont-
werp voor een B. K. oude-niannen- en vrouwen-gesticht te 

Gravenhage. 
h. Van de Maatschappij van l>onwhunst, Uijdragen G'̂  deel, 

2® stuk. 
Î. Van dezelfde maatschai)[»ij. Een gedrukt verslag der alge-

meene vergadering in Junij 1 8 i 9 . 
lx. Van den heer VAN DER MAELEN te DrusseL Carte géogra-

phique d'Europe et une cai'te île tous les Chemins dc fer en 
Europe. 

L Van het Ih'partement van Oorlog. Catologus der bibliotheek 
van het Departement van Oorlog. 

m. Van den Ingenieur J . A . P>EIJERINCK. Een exemplaar van 
zijne bij het Dataafsche genootschap van proefondervindelijke 
wijsbegeerte tc liotterdam bekroonde verhandeling over de in-
dijking en uitbreiding van Rotterdam. 

n. Van de Gebr. VAN CLEEF. Proeve van letterdruk. 
O. Van het lid VAN DER S T E R R . De uiétéorologische waar-

nemingen over dc maanden Januarij en Februarij 1850. 
De brieven van Zijne Excellenlic den Minister van Oorlog , 

waarbij zijn toegezonden dc onder 6 en / genoemde geschenken, 
worden gelezen. 

(Zie Dijlagc N«. XX.) 
De bezigtiging dezer tft'schenkcn geeft geene aanleiding tot 

discussion; alleen worden door het lid FOIVSTNER VAN DAMRENOY 

ten opzigte der Itinéraire en de daarbij behoorcnde kaarten 
eenige inlichtingen gegeven , voorat ten aanzien van de wijze 
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waarop het drukken met verschillende kleuren geschie It, waar-
door de moeijelijkheden cn de groote naauwkeurigheid, bij dien 
arbeid gevorderd , worden aangewezen. 

De President u'.aakt der vergadering lickcnd, dat veertien per-
sonen zich hebben aang(»fneld om als nieuwe leden in de In-
stituuls-vergadering van Junij le worden voorgestelil en gebal-
loteerd. 

De President maakt der vergadering bekeiRl 
dal in hel 8« stuk van dc uittreksels uit vreemde tijdschriften 

de uitgave van groote atlassen der algemeene rivier-kaart van 
ons Dijk is aangekondigd, doch dat daarbij is verzuimd te ver-
melden, dal deze kaarten, hoezeer door dc zorgen van het De-
parlement van l 'innenlandsche zaken opgemeten en uitgegeven, 
evenwel zijn gegraveerd en gedrukt aan hel topographisch 
l)ureau bij het Departcnient van Oorlog, en ion bewijze kimncn 
strekken der belangrijke werkzaamheden, die aldaar met zulk 
een goed gevolg worden verrigt. 

2 \ Dat ten gevolge van zeer belangrijke vom^tellen van een 
der leden van den Uaad, tot het overwegen waarvan cenc af-
zonderlijke bestuurs-vergadciTng heeft plaats gehad, door den 
Raad is voorgenomen, eene aanzienlijke uitbreiding legevonaan 
dc werkzaamheden van het Instituut, die naar het oordeel van 
den Uaad van groot nut zal kunnen zijn ter bevordering cn ver-
spreiding van vei-schillendo kundigheden tot het vak van den 
Ingenieur behoorcnde. 

Daaruit is onder anderen de benoeming der navolgende kom-
missiën voortgesproten. 

Eene kommissie om tc heriglen op dc van wegc het De-
partement van Oorlog ingezonden aanvrage omtrent de wijze 
waarop dc topographische kaarten zullen behooren tc worden 
geteekcnd, ten einde zoo mogelijk eene algemeene methode bij 
de verschillende Departementen in ons land in tc voeren. 

Eene kommissie tol het opmaken en bevorderen eener fransche 
uitgave van dc beschrijving onzer belangrijkste Nederlandsche 
bouwwerken. 

Eene kommissie lot het opmaken eener algemeene statistiek van 
ons land, met betrekking lot hel vak van den Ingenieur. 

Eene kommissie tot hel voeren van onderhandelingen voor dc 
vervaardiging eener geologische kaart. 

De namen der leden van die kommissiën kunnen bezwaarlijk 



nog wonlen nuMlegedeelil, om dal van allen nog' niel is gebleken 
dal zij zich die benoeming lalon welgevallen. 

Dal van wege de konnnissie lol regeling der algemeene 
lenloonslelling le Ijonden in DSril, bij den liaad is ingekomen 
een programnra tol bet inzenden van onlwer|)en van een gebonw 
voor dc tenloonstelling, en dal de Uaad zich beijverd heefl zo(» 
spoedig mogelijk die nitnoodiging ter kennisse van de leden tc 
brengen. 

De Presiilent nil hierbij den wensch , dal sommige leden nog 
in de gelegenheid zullen zijn geweest , een plan op te maken en 
in te zenden. Hij kan echter niet ontveinzen, dat het IHMU zeer 
leed doet , dal Nederland door de I jmdenschc kommissie zoo 
sliehnoederlijk behandeld is , daar het progranmia zoo laat h e r -
waarts IS gezonden en er dus een zoo korten lijd is overgebleven , 
terwijl e r , zoo hij meent, in het geheel slechts drie nf vier exem-
plaren der silualic-teckening voor geheel Nederland gezonden 
waren, en er bij bel i'ril.sclic ge/antscha|> geene plans waren 
le bekomen, nicltcgcnstaandc dit op het programma uitdrukkelijk 
gezegd werd. 

Het lid SIMO.NS licht deze zaak nog eenigzins nader loc tloor 
tc zeggen, dat bij het Ministerie van Diimcnlandsche zaken vier 
exem|)laren van hel situatie-plan waren iirgekomen, eu deze aan 
dc van wege de maals(^,hap|)ij van nijverheiil ingestelde kom-
missie zijn geworden. Die kommissie heelï zich geadre.ssêi^rd 
aan hel ministerie van Dinnenlandsche zaken, opdat nu^erdere 
exemplaren mogten worden beschikbaar gesleld; waarschijidijk 
is ten gevolge daarvan later eene toezending geschied aan den 
Engelschen consul. 

•I". Dc l^residenl biedt der vergadering aan eene teekcning 
met eene nota van den heer de Gr^us 0[) Zwanenbiu^g, betrekking 
hehbende tol de verplaatsing van een gebouw to Halfweg 
Haarlem, bij de verlegging vau de bogt in den spoorweg aldaar. 

(Z ie I^ujlage iV. X X I . ) 
5®. De President leest eene mededeeling aangaande tle be-

maling van den (»older van f.ool , Schoondcrioo en Deukelsdijk 
(Zie L>ijlage N®. XXll . ) welke mededeeling door hel lid DIKPKHS is 
ingezonden, en door hem zou zijn voorgedragen, zoo hij daarin niel 
door ambtsbezigheden was verhinderd. De/'/r^-irfc/^/merkt daarbij 
op, dat de nuttige ui twerking van dit stoomwerktuig mei juistheid 
uit deze opgaven kan worden gezien, omdat de polder bij den 
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aanvang der maling geheel blank stond, en hel tijdstip is aan-
gegeven , waarop liet water lot binnen dc slooten was 
weggevallen. 

Het lid LOBATTO vraagt, of dit stuk bestemd is voor de wer-
ken van het Instituut, waarop dc President te kennen geef t , 
dat de Haad met dit stuk den gewonen weg zal inslaan, die 
met alle ingezonden stukken moet worden gevolgd. 

(W. De President biedt daarna ter bezigtiging aan het model 
eener sluis met eene nieuwe door hem uilgevonden wijze van 
sluiting, v(»oral ook geschikt voor grooterc openingen, dan die 
der tol hi(!rtoe gebouwde sluizen , dokken , enz. en lol ver-
schillende andere einden bruikbaar . 

(Zie Dijlage N«. XXll l . ) 
Het deid<becl<l dier sluiting, zoo zegt de spreker , is ontleend 

aan sluiting der gewone waterkranen. Het is een beweeg-
bare cilinder, waarin een gal is, van boven opevi eu hel geheel 
draaijende 0|) eene draaiscJiijf. 

Door eene kwart-omwenteling wordt dc opening geopend en g e -
sloten, zoo als uit hel bijgevoegde schelsje is le zien. Ook zou 
deze wijze van sluiting gelijktijdig ilienslig kunnen zijn voor 
eene gewone beweegbare b r u g , cn voor hel overbrengen van 
si)onrl reinen. 

De President zegt, dat het openen en digi zetten van dezen toestel, 
d(HU' hcmvoorloo[)ig//'omme/(/e///'genoem(l, zeer gemakkelijk kange-
schiedeii door middel van een eenvoudig windwerk, zoo als dat aan 
hclmodel is aangebragt, maar dal hij ook heefl bc()roefd, om dc slui-
ling door middel van do werking van het wal(U' te doen plaats 
hebben. Hij toont dc middelen aan waardoor die werking kan w o r -
den verkregen, cn zegt daaromtrent dal het hem bij herhaalde 
proeven met het model gebleken is, dal de draaijende beweging 
van den toestel, die dc opening moest afsluiten, zeer goed door 
het water zelf wordt vo lbrag t , maar dat hel weder openen 
daarvan niet zoo geleidelijk plaats heefl. Hij twijfelt echter niet 
(d' (Kik dit zal even zoo goed gevonden worden. Hij hecht evenwel 
minder gewigt aan de werking met water, dewijl hij de overtuiging 
heeft dal de sluiting en ojKUiing vau den loeslel ten allen tijde 
ook bij een zeer sterken stroom door middel van hel windwerk 
kan geschieden. 

Hel is er verre af, zegt de siireker, dat hij bier aan dc ve r -
gadering eene volmaakt goede inrigting meent voor tc stellen , 
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hel is sleclils eeii denkbeekl ilat hi] niedodeeh , en wnarom-
trent [lij zou wensclich van de leden al die oi>nierkingen te 
vernofïicn die tot verhelering zouden kunncîu leiden. 

De discussien, die over deze liclangrijkc zaak [ilaats hebben, 
worden intusschen niet gevoerd op eene zoo regehnatige wijze , 
dat zij voor notulering vatbaar zijn. 

Verscheidene leden waaronder vooral de leden SixcKi.s , 
HAUTZ en GUICVE hebben door zeer gegronde opmerkingen hunne 
belangstelling aan den dag gelegd ; ile laatste haalt de moeije-
lijkheden aan , die bij de toepassing dor waaijerdeuren zijn voor-
gekomen , maar toch alle zijn overwonnen. De President eindigt 
deze discussien mot de betuiging dal het hem aangenaam zal 
zijn bij eene der volgemle bijeenkomsten het gevoelen en de be-
(hmkingen der leden nader to vernemen. 

President n^aakt aan de vergadering bekend , dal er 
bij den Haad bedenkingen zijn oj^gekomen , om de vergadering 
\an .lunij op «len bij het reglement bepaalden dag te doen [»laats 
hebbim , uithoofde diM* ieesten welke voor dien dag (ïlders 
zijn aangekondigd , maar dat de Raad vermeent daaromtrent 
zonder toestenmiing der vergadering geene verandering te mogen 
maken. Alle aanwezige leden keuren de verschikkiug van de 
vergadering g o e d , waarop - President in omvraag b r e n g t , 
of dan (ie ICK' of de in plaats van den ID» Junij voor de 
vergadering zal worden vastgesteld. 

Geen bepaalde gevoelens worden hieromtrent g e u i t , waarop) 
het lid SIMONS het woord v raag t , en voorstelt , om de keuze 
van den dag aan den Raad over te laten , opdat die , na inge-
woimen inlichtingen, zoo be[^aald w o r d e , dat men kan ver-
wachten het grootste aantal loden oi> de vergadering te zullen 
zien. 

Dit voorstel wordt met acclamatie aangenomen , en daarop 
wordt de vergadering eenige oogenblikken geschorst. 

S«. De vergadering weder geopend hebbende, biedt de Presi-
dent een exenjplaar aan van het reglement eener op te rigten 
nraatschappij, ilie zich voorstelt de bevordering van wetenschap 
tot volksgeluk. 

De President geeft te kennen , dat kort voor het openen 
dor vergadering van het lid LANS is ingekomen een stuk dat 
gemeld lid zich had voorgesteld /elf voor te dragen, t(»t nadere 
toelichlincï van dc door dal lid aan hel Insliluut geschonken 

modellen van scheepsankeis , die in de vorige vej'gadering ter 
tafel gebragt eii in de bibliotheek gedeponeerd zijn. 

Het lid LANS is daarin door ongesteldheid verhinderd g e -
worden , en de President meent , aangezien deze nota als 
bijlage bij de notulen zal worden gedrukt , de lezing ach te r -
wege te kunnen laten , te meer daar zich nog eeiiige der aan-
wezige leden hebben aangemeld tot het doen van mededeelingen, 
en er buitendien nog meerdere zaken te behandelen zijn. 

Dc President vestigt dc aandacht der vergadei'ing op 
dc!) inhoud van een aj'tikcl in het het Engelsche Tijdschrift 
«The Civil Engineer and Architects Journal Febr . 1850» , 
alwaar vermeld w o r d t , dat in linsland bij de bouwing der 
groote hangbrug van lue/f, do hulp van Hollandsche aanne-
mers is ingeroepen om dc pijlers dier b rug tegen ontgronding 
tc verzekeren. Wordt zoodanig feit in vreemde tijclschriflCMi 
vermeld, dan mag het bij ons althans niet onopgemerkt blijven. 

Het lid SiNc.ELS , die vroeger die stroken heeft bezocht en 
eenigzins met dc situatie bekend is , geeft eenige inlichtingen die 
hij later in eene nota heeft ontwikkeld . welke als bijlage n". 
XX1\^ bij deze notulen is gevoegd. 

Het lid GUEVE z eg t , vernomen tc hebben , dat de voor-
ziening heeft bestaan in het leggen van zinkstukkcn voor dc 
lamihoofdcn , en dat dit is uitgevoerd door dc hceren L E E N O E U T 

PUJNS cn AAUT SCNUAM van Süedrecht, 
11®. Hel lid LEDHET Ice.sl daarop eene nota omtrent de door 

hem gedane waterpassing over bet volkerak nabij ]ViUemst<id. 
(Zie Dijlago N«. XXV.) 

12". De President deelt ccnc missive mede van den minister 
van Rinnerdandschc Zaken, waarbij aan hel Institmit wordt ge-
zonden ecu afschrift van ccnc missive van den Nedci'landschen 
gezant in Encjeland , graaf ScmMMELPENNiNEK, aan den minister 
van Ruitenlandsche Zaken , betrclTcndc den drukte icgraaf , met 
bijvoeging eencr drukproeve vervaardigd in tegenwoordigheid 
van genoemden gezant. 

(Zie de Rijlage XXVI.) 
Op de vraag van don President of een der leden nog 

eenig voorstel of eenige mededeeling heeft t e doen, neemt hel 
lid ROSE het woord, en s|)reckl voor de vuist in sierlijke be-
woordingen eene uilvoerige rede uil over de Aesthetica. 

Dc ['resident brengt den spreker hulde en dank toe voor 
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zijne voürtrelïulijke rode, en uil den wenscii dat de spreker 
genegen moge zijn de leden op eene meer volledige wijze met 
dit stuk bekend te maken, dan zulks kan geschieden door de 
aanteekeningen van den Secretaris. 

Het lid UosE geeft daarop de toezegging, de door hem ge-
geven schets tot eene verhandeling te zullen uitwerken en aan-
bieden. 

(Aan deze toezegging is voldaan. Zie Hijlage XXVll . ) 
14®. De President deelt aan de vergadering mede een brie! 

van het lid SCÜOIVKEU tc Amsterdam, waarbij namens de directie 
van dc fabriek de groote Zeevaart, de heeren VAN DEK TÜAI ' I E N , 

CALIVOEN en IIOOQUETTE te Amsterdam , eenige monsters ijzer-
touw aan hel Instituut worden aangeboden. Dij den brief 
voegt hel lid SCHOKKEK een ra|)port, uitgebragt door den bevel-
hebber van dc fransehe brik Ie Lutin, nopens het gebruik van 
ijzertouw. 

De brief van het lid SCHOKKEK en het rai^port zijn beiden 
in hatKlen eener kommissie gesteld. 

15®. Het lid DKOINET verzoekt het woord en maakt de opmer-
king, dat gedurende het driejarig bestaan van het Instituut wel 
is waar reeds verscheidene belangrijke stukken hel licht hebben 
gezien, die veel nuttigs en wetenswaardigs bevatten, maar dat 
alles wat is geschied meer is voortgekomen van de individuele 
leden , dan wel van het Instituut als ligchaam. 

Hel voorgodragcne in dc vergader ingen, zegt dc s|>reke!', 
lieeft zich tot hiertoe alleen bepaald tot z>aken die voor de leden 
zelf van belang zijn. Zulks ware goed to keuren bijaldien hel 
Instituut eene instelling was die alleen eigen voordeel voor 

had en geen olUcieel karakter bezat. Jlaar het Instituut 
van Ingenieurs, dal thans o\) hechte grondslagen is gevestigd, 
Ls eene oi)enbare instelling geworden, die ruiinerc pligten heelt 
te vervullen; zijne wcrkzaandieden moeten op grootere schaal 
woi'dcn ui tgebreid; hel moet zich den naam van koninklijk 
Instilmit waardig toonen, en voortaan het grootsche doel bereiken 
dat dc leden oju'igters hebben beoogd. 

Nadat dc President den spreker heeft gevraagd of dit voorstel 
moest geacht worden te zijn gcrigt aan den Haad van bestuur 
of aan het Instituut, antwoordt desp reke r dal hij daarin geen 
bepaald onderscheid heeft gemaakt, maar aan het Insliluul be-
paaldelijk voorstelt «de beste tniddelen te beramen» ten einde 
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aan onze werkzaamheden zo^)danige strekking Ie geven , dat 
zij de meest mogelijke nuttige uitkouisten voor hot land ten 
gevolge hebben. » 

Spreker doet dit voorstel hier in de vergadering, ten einde , 
voor dat hij t o l d e verdere ontwikkeling zijner denkbeelden over-
gaat, te weten of dat voorstel eenigen bijval heeft te verwachten. 

De President geeft daaroj) aan den spreker te kctinen, dat reeds 
voor geruimen tijd bij den Haad van een soortgelijk denkbeeld 
sprake is geweest, en werkelijk reeds maatregelen zijn ge trollen 
om tot hel beoogde doel te geraken, zoo als kan blijken uit 
de mededeeling in deze vergadering gedaan, aangaande de be-
noenjde kommissiën voor verschillende en veel omvattende werk^ 
zaamheden. Kvenwel noodigl de President hel lid DKOINET uil, 
om zijne denkbeelden dienaangaande nader te ontwikkelen en 
sclii'iftelijk aan den Haad in te dienen, waartoe zich de heer 
DKOINET hovcul verklaart. 

Daar niemand zich vorder lol eenige mededeeling aanmeldt, 
wordt dc Vergadering gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Vcrgadei-ing van 8 
Junij 183Ü. 

President. 

. rjX S ^ uu n f/er ^//^un ^ 

SeiMciuris. 



2 0 0 

h l JLAGE iV. \ X . 

's Gravenhtujc, tien Muarl 1830. 

M(?t refeiio lol de missive van mijnen ambtsvoorganger van den 
A[>ril 18it)N®. 2 t 1'. waarbij u exemplaren zijn loegezonden 

van eenige op bet Topofjraphische Hureau van mijn depai'tement 
vervaardigde en in steendruk gebragle kaarten , waaronder de 
Etappeliaart van het Koningrijk der Nederlanden, heb ik de eer u 
hierbij te doen toekomen een ingebonden exemplaar van den ins -
gelijks o|) liet gemeld bureau vervaardigden Ilinéraire voor mar-
eherende troepen, tol laatslgemelde kaart bchoorende. 

Hel tweede (jedeelte van dit boekwerk, lielwelk ter jierse is en 
t»en alphabeliseh register bevat van alle bewoonde oorden, sleden 
en dorpen binnen dit Hijk, zal u mede later gewortlen. 

De Minister van Oorlog, 
WS Sl'KNGLlCn. 

iaii 
den lituid vnn Dcstuur vuu 

het lionhditijk liistii.niU 
vau (ttijciiicurs. 

'S Gravenhage, tien 5' " April 1830. 

Onder het bestuur van mijnen ambtsvoorganger <le last gegeven 
zijnde , om door de zorg en onder toezigt van den lieer Oeneraal 
Majoor Gouverneur der koninklijke militaire Akademie , den 
catalogus der bibliolheek van hel De|)artement van Oorlog, welke 
tot dus verre sleehls in manuscript bestond, bij tic boekdrukkers 
van voornoemde inrigting, BROESK <K C " . te Breda, le doen d r u k -
ken, zijn thans een zeker getal exeniplaren van gezegden catalogus 
bij mij ontvangen, en heb ik gemeend u geen ondiensl te doen, 
met een c.xemplaar van denzelven u hierbij te doen toekomen , 
eensdcïcls om te strekken tot informatie van dc boekwerken , 
in dc t»ibliotheek van mijn Departement voorhanden als lot r e n -
seignement wegens werken, welke als minder algemeen verkr i jg -
baar, het Instituut soms tot een of ander einde zoude wenschen te 
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raadplegen, in welk geval ik bereid ben, zoodanige werken, wan-
neer die bij het Departement gemist kunnen worden, daartoe voor 
eenen korten tijd aan u , af le slaan. 

Van tle btu^kwerken , die na het afdrukken van den eativlogus 
succcssivclijk zijn, en nog verder zullen wordt^.n aangeschaft, be -
houd ik mij wijders voor , dc bezitters van den catalogus om de 
drie of zais maanden eene opgave te doen toekomen, ten einde die 
werken , op dc blanco bladen , welke zich achter elke rubriek be-
vinden, tc kunnen doen bijschrijven. 

De Minister van Oorlog, 
VAN SPENGLER. 

A an 
doi lUiad vun Uestuur van 

fict Koninfitijti instituut 
van luijenicnrs. 

l 'dILVGi: N", XXK 

-.1 

RESCHRIJVIM; EENER VERI»LAATSING VAN EEN STEENEN (\KB0V\\ 
IN DE GEMEENTE IIOLITRI.RK EN DOLANEN , (IENAAMD 

HALFWEG , DOOR MIDDEL VAN VERROLMNG; 

DOOR G . A . DE GEUS IN MAART 1 8 3 0 . 

(Zie r i a a t 1.) . 

Een gebouw in eigendom toebehoorcndc aan het Hoogheem-
raadschap van Uijnland, on bewoond door twee huisgez innen , 
moest ten gevolge van eene verlegging van de bogt des spoorwegs 
te Halfweg, waardoor dc r i jweg op dat punt versmahle, verplaatst 
worden. Dit is geschied door hel in zijn geheel op rollen tc plaat-
sen en tc verrollen. 

1®. Is hel geheele gebouw zoo van binnen als builen ontgraven. 
2°. Zijn dc vijf muren met hunne schoorsteenen in de breedte van 
het gebouw gevangen op zoogenaamde knipschoren , hg . 1 2 . 
3®. Heeft men onder deze muren de rolslellingen g e b r a g t , be-
staande ieder uit twee greenen leggers, waarop vijf rollen geplaat,st 
wertlen van givenen hout, diameter 0^^,10. Daar het gebouw aan 
de ecnc zijde ruim 2 en aan de andere zijde ruim 1 el moest verplaatst 
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worden , werden de voorste rollen (achterfronlnuuir) jnisl o[) de 
schuine lijn en de drie daarop volgende in zoodanige evenredige 
schuinte of rigling gelegd, dal tie laalste rol wederom evenwijdig 
kwam te leggen met den mmur van het voorfront, lig. 4. Hier-
op werden gebragt balken, dragende ieder eenejj z i j -o f biimen-
muur even zwaar als de leggers, O , e n (> ' ,50 , allen van genof^g-
zamo lengte, fig. 4 en 11. 4". Werden de zolders in iedere kanier 
floor bekwame steekschoren, ten getale vau vier, o[) de balken, 
waarop de zi j- cn binnenmuren rustten, geschoord. 5®. Hierna zijn 
de strcksche onder dc voor- cn acbtcrfrontmurcn geplaatst. O'*. Ver-
volgens werden alle dc stoi)blukken of stcun[)unten met dc knip-
sclioniu er uitgehaald en weggeslagen. 7°. Eindelijk plaatste men 
dc zoogenaamde mosterdpotten, stelde dc vijzels met dc kelder-
winden tegen een doorgaanden balk , gcleg(Mi op tIe hoogte der 
vloerbalken, en de verplaatsing had met het beste gevolg plaats (lig. 
7} en 10), zoodanig zelfs dat daarna niet alleen geene scheuren in 
het gebouw aanwezig, maar geene kozijnen het minst geschrankt 
waren ; geen enkele ruit (alle de ramen waren er ook ingelaten) 
was er zelfs gesprongen. Hehalve de genoemde waarborgtiu heeft 
men onder dc bewerking nog op dc hoogte van den onderdorpel van 
de lichtkozijncn aan beide zijden van hel gebouw aangebragt een 
band van greencn ribben, lig. o , 5 en 10. Na de verplaatsing, welke 
na aftrek van den tijd, noodig om de vijzels en kclderwindcn op 
nieuw te stellen, binnen een uur j^laats had gehad, heeft ujcn on-
middellijk dc bovcnleggers der knipschoren, lig. O, van hunne 
schoren en het geheele gebouw met steun[)unten voorzien. 

Om het gebouw nu wederom van dc rolstelling af tc krijgen, 
heeft men eerst den geheelen voor- cn acbtcrfrontmuur op dc knip-
schoren moeten vaïigcn, vervolgens onder de nun^cn de fondeer-
platen gelogd en hierop te lood midden onder den muur eiken stijltjes 
geplaatst, midden op midden , om alle mogelijke zettingen 
voor tc komen, en metselde deze op, tot dat men dc hoogte verkreeg 
om het overblijvende digt Ie stroomen , waarna achtereenvolgens 
de knipschoren geheel werden weggenomen cn van lieverlede de 
aanvullingen met gronrl plaats hadden. 1'ehalvc hel geldelijk voor-
dcel is men door deze handcKvijze verschoond gebleven van het 
onaangename om een oud gebouw af tc moeten breken cn gehou-
den te zijn , hel nieuwe gebouw stuk voor stuk weder o[) tc 
bouwen gelijk het vroeger was. Nog zij gezegd, dat de bui ten-
muren slechts een steen en dc binnenmuren mede een steen doch 
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van kleiiiei'i'ii vorm zwaar waren , terwijl er hovemlien reeds een 
hoek van het geitouw was uilgtthroken, tig. 2 , in de gedachte dat 
liet gt»heel zoude afgehroken en herbouwd wurden. 

Zwanenbnnj, den 5 0 ' " iMaart 1850. 
G . A . ÜE GEUS. 

l i lJLAGE N ^ XXll . 

AANTEEKENINGEN IUJ DE DEMALING DEU POEDEHS COOL . 

SCMOONDEULOO EN BEÜKELSDIJK, DOOIL HET STOOM-

WEKETL'U; VAN DE IIOI.LANDSCIIE SL'OOUWEG-MAAT-

S(:NAI'EI.T AAN HET STATION IU)TTENDAM VAN 

DEN 25«» EEDU. TOT DEN 1 MAAUT 1850. 

Toen de polders Gooi, Schoonderloo en P.eukelsdijk (bij 
llotlcrdam) in de maanden Februarij en Maart dezes j aa r s , ten 
gevolge van den hoogen waterstand, geheel blank stonden, en er 
eindelijk met de bcimaling van die polders een aanvang kon 
worden gemaakt , zijn er van dat tijdstip a f , op last van den 
Ingenieur-Directeur GONUAD , juiste aanteekeningen gehouden, 
omtrent dc werkelijke wateropbrengst van het stoomwerktuig 
van de llollandsche spoorweg-maatschap|)ij bij het station Halter-
(lam, tot drooghouding van gezegde polders opgerigt (I) . liet zijn 
deze aanteekeningen die ik, na daaromtreid, bekoniene toestem-
ming, de vrijheid neem aan hot Instituut mede te deelen. 

r»ij den aanvang der bemaling o|) Maandag den 25«" Februarij 
des morgens ten 1) uur, stond het water in den polder 
boven het zomerpeil (2). 

Nadat het stoomwerktuig zonder ophouden had kunnen door-
werken, waren op den 28*" Februari j des avonds ten 12 uur de 
landerijen in Gooi, Schoonderloo en l>cukelsdijk boven g e -

(1) Zie de besehi ijvinfj van dit stooniwcikUii[v , enz. in de Fcr/ia^i-
detingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs Stuk , bladz. 37 en 
vcrv()l[;eris. 

(2) liet zomerpeil van den polder wordt (gerekend 2'',054 onder 
AP; — het schiepcil 0,'>327 onder AP. 
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'Koiiieo; — liel waler aan lie peilschaal iles ixilders stond op 
dat oogenhlik l hoven het zomerpeil, zoodal er in<S7 nren 
tijds van de geheele opptTvlakte der polders, zijnde 108 13—00 
U — 2 0 K , was algemalet» (1). 

Van het hegin der henialing is de waterstand van uur lot uur 
waargenomen. 

2 0 5 

cl 
25 Februari j 

n 1 0 
uur 0 , 1 2 

0 , 1 0 0 
- r Zomerpeil 

w 

N n 0,~)l»S » 
1» 1-2 o,~>y5 u 
* 1 0,."9 k 

k t ) 
D 0,7,HH D 

?> 5 U 0,- ,S5 ; i 

)> 4 U 0,Ö.S5 « 
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»> i ï n o,r,7«) h 
1) 7 n o , rw7 ti 
n 8 n 0 , 3 7 0 f t 
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1> 11 n u,r)7~) II 
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» 2 » 0,501) n 
9 5 » 0,5( .S U 
»» 4- 1» 0 , 5 0 7 » 

»1 y t> 0 , 5 6 0 > 

V 0 ») 0 , 5 0 4 n 

l) i ») 0 , 5 0 2 V 

t» s H 0 , 5 0 fl 
>• U 0 , 5 5 7 ï 
» 10 t 0 . 5 5 5 p 
» 11 0 , 5 5 

0 , 5 4 4 
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u 12 » 
0 , 5 5 
0 , 5 4 4 k 

<> 1 » 0 , 5 i 5 tl 
u 2 W 0 , 5 i 2 9 
II 

» » O « 0 , 3 5 0 • 

te 4 n 0 , 5 5 0 U 

( l ) De nnauwk(MU'i|; berekende oppervlakte van dc polders Cool, 
Schoonderloo en Beuktlsdijk is : 

B. U. E. 
\Vateroppe?vtakte 20—40—85 
l.;u\d 3 8 8 - 4 0 — 3 5 

te zjuuen . . . 408—OfJ— 

i 

20 l^'ebruarij 

27 Fehi-uarij 

2 8 Februari j 

j 5 uur t>,5riO 4 - Zomerpeil 
1 0 " 0,55(» 

7 » 0,55t'j » 

8 . 0 , 5 5 5 V 
9 « (^,55 u 
9 s m . 0 , 5 0 5 » 

9 ' sav . 0 . 2 8 5 t) 
9 ' s m . 1 0 , 2 5 8 M 

12 « 0 , 2 5 0 >• 

1 9 s av . 0 ,217 » 

' 12 . ; 0 ,211 ^ * 

wanneer de landerijen w e d e r , op weinige plaatsen na , hoven 
waren , en de wateroppervlakte binnen hare gewone grenzen 
was teruggebragt. 

Oe machine heei't dus onafgebroken doorwerkende van den 
Februari j des morgens O u u r , tot den 28^" des avonds 

12 u u r , of gedurende 87 uren van de polders terwijl deze 
blank stonden afgemalen 0,^' '200, o( gemiddeld per uur 0 "^0024 ; 
iu aanmerking nemende de oppervlakte van 4 0 8 B — 9 G H — 2 0 E , 
geeft dit gemiddeld per uur 9 8 1 5 kub. el water, of per minuut 
gemiddeld 105 kub. cl. 

Ue gemiddelde hoogte van opmaling is geweest l ^ ^ i i , waarui t 
volgt , dat het stoomwerktuig 115 kub. cl water per minuut 
één el hoog kan opbrengen. Het elTectief vermogen in paarden-
krachten bedroeg 52 ; het aantal slagen van den stoomzuiger in 
de minuut 2 8 , het aantal omgangen van hel sche|)rad 0 . In 
de 87 uren der bemaling is er verstookt (het aanmaken <laar 
niet bij g(Tekend) 1 1 1 7 5 it* steenkolen, of gcmiildeld per uur 
101 dit geeft per paardenkracht cn per uur gemiddeld 
5 , 1 5 vi?, cn om één kub. el één cl hoog op te malen 0 , 0 1 2 
Voor het aanmaken was verbruikt 5 2 5 

De verdere bemaling , nadat de polderstand van het water 
weder binnen de slot(>n was gebragt , heeft de navolgende uit-
komslen ueueven : 



i s Füliruarij 
i Maart . 

12 u!jr 'savoDiis 
G n 

12 • 
s niorgens 

4 0 ' 

ei 
0 ,211 
0,1 OS 
0,1 S(; 
0 , 1 7 2 
0,101 
0 , 1 5 0 

Zomer peil 

Daar toen echter de Schiehoezem weder tol hoven het 
Schiepeil was opgezet, zoo was men genoodzaakt vooreerst lie 
bemaling te staken. Toen het polderwater was bijgezakt (dat 
gewoonlijk ongeveer 8 uren na liet einde der bemaling wordt 
waargenomen), toekende de peilschaal 0 ' ' ' ,22 boven het zomerpeil. 

Den 7»'« I\Iaart des morgens ten 7 uur oO minuten is men 
weder begonnen te malen; het water in den [lolder stond toen 
0'^2r> boven het zomerpeil. Na zonder oi>houden te hebben 
doorgewerkt tot middernacht van den 8«" J laar t , of gedurende 
40 en eén half u u r , stond het water O beneden het zomer-
peil , en toen bet was bijgezakt 0 ' ' ' ,04 daarboven. De bemaling 
is toen weder gestaakt moeten worden, terwijl men haar wegens 
den hoogen stand van het buitenwater niet eerder heeft kunnen 
hervatten, dan den Maart des morgens ten 10 uur 45 min. 
De peilschaal in den polder toekende op dat oogenblik : 

cl. 
12 Maart 10 uur 4 5 min. 0 , 0 8 8 + Zomerpeil. 

B 11 p 4 5 n 0 , 0 3 5 ? 

n 12 w 4 5 • 0 , 0 1 3 f 
n 1 r» 4 5 • 0 , 0 0 0 TI 

»» 2 » 4 5 » 0,021 t 

B 3 I) •15 R 0 , 0 3 5 U 

n 4 » •15 0 0 , 0 5 H 

» 5 » 15 0 0 , 0 0 V 

s () 9 n 0 , 0 8 i n 

n 
«M j » 4 5 n 0 , 1 0 » 

n 8 » 4 5 n 0 , 1 1 4 B 

n 0 n 4 5 n 0 , 1 3 3 K 

n 10 M 45 n 0 , 1 5 5 n 

n 11 B 15 H 0 ,170 » 
« 12 H 15 n 0 , 1 8 0 » 

De ho(»gt( ' van « den Schieboezern noodzaakte toen weder on» 
met de bemaling op te houden. Het polderwater bijgezakt zijnde 
toekende dc peilschaal 0®^01 beneden het zomerpeil. 

I 
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Deu lo*» Maart des namiddags ten 2 uur 30 min. is men 
weder aangevangen, en leverde de bemaling de volgende uit-
komsten op : 

13 Maart 
el. 

O 
M uur 3 0 min. 0 ,01 tm 
O . 5 0 B 0 , 1 0 
4 . 3 0 » 0 , 1 1 6 
5 . 3 0 W 0 , 1 5 
6 . 30 B 0 , 1 0 
7 . 30 H 0 , 2 3 
8 . 3 0 • 0 , 2 0 
0 . 30 » 0 ,31 

10 • 3 0 B 0 , 3 5 
11 . 3 0 9 0 , 4 5 

— Zomerpeil, 

wanneer men de bemaling heeft gestaakt; toen het water was 
bijgezakt stond het beneden het zomerpeil. 

Het polderbestuur deed op den 14*'® Maart aanvrage om , 
ingevolge art. 5 van het contract , het water tot twee palmen 
beneden het zomerpeil te doen wegmalcn, waaraan onmiddellijk 
voldaan werd. Ten 12 uur , wanneer het water stond 0®^l l 
beneden het zomerpeil, begon dc machine tc werken , tot des 
avonds ten 8 u u r , toen het water aan de peilschaal teekende 
0*^73 beneden het zomerpeil, en nadat het was bijgezakt 
beneden dat peil. Rij deze laatste bemaling heeft het stoomwerktuig 
iels langzamer gemalen; het aantal omgangen van het scheprad 
bedroeg namelijk 4 in de minuut en het aantal slagen van den 
stoomzuiger in denzelfden tijd 24 . 

Hotterdam, April 1850. 

M . C . J . P I E P E R S , 
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BIJLAGE XXllI 

NESCINUJVING TAN EENE NIEUWE WIJZE VAN SLUITING VAN 

SLUIZEN OF DOKKEN, OF VAN IEDERE ANDERE OPENING 

BESTEMD VOOR DE SCHEEPVAART, DOOR F. W . CONRAD. 

Dc zamenstelling, waarvan ik hier eene korte heschrij ving geef, 
is hoogst eenvoudig en kan zich welligt door deze eenvoudig-
heid aan de oplettendheid der Ingenieurs aanbevelen. 

Nadat de stoomvaart eene zoo groote uitbreiiling heeft ve r -
kregen, gevoelt men meermalen behoefte aan sluizen, die eene 
veel grootere doorvaarlswijdtc hebben, dan daaraan tot heden 
gegeven is. Dij de sluizen van het groot kanaal door Noord-
holland , hel kanaal van Voornc^dc doksluizen ie llellevoelslnis, 
Vlhsintjen , enz. en zoo veel andere , heeft het geene bezwaren 
gehad , dc sluiting door gewone deuren tc doen plaats hebben, 
uiaar er is thans behoefte aan veel wijdere sluizen. E r beslaan 
echter zekere grenzen voor de gewone construcliën van sluis-
deuren , en er kunnen geene breedere gemaakt worden zonder 
de zekerheid der sluiting in gevaar te brengen. 

Alhoewel mijne denkbeelden over deze aangelegenheid zich eerst 
bepaalden om een eenvoudig en sterk middel te vinden tot 
sluiting van de grootst mogelijke s lu i s -o f dok-o[)cningen, geloof 
ik dat de daarvoor thans uitgedachte constructie ook toepasselijk 
is op allerlei openingen, van de kleinste tot de groots te , en 
dat ze tevens toepasselijk i s , om te dienen voor beweegbare 
bruggen, voor opsluwingcn in kleine r ivieren, e n z . — terwijl 
een ander denkbeeld bij hel eerste loege])ast (waarvan ik 
straks mede zal spreken) aantoont, dat het sluiten en openen 
ook door dc werking van het waler zou kunnen geschieden. 

De vinding is gegrond op het denkbeeld van de sluiting 
eener kleine waterkraan of tap {robinet, cock) zoo als ieder die 
kent. 

Men weel dat dc sleutel van een kraantje bestaat uit een 
cilinder waarin een gat geboord is. Wanneer men dezen sleutel 
een vierde van een cirkel omdraait , is de kraan gesloten, terwijl 
ze door eene tegengestelde werking weder geopend wordt. 

Merken wij nu eene sluis aan als eene groote waterkraan of tap 
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zoo heb ik gedacht, dat wanneer ik een sleutel kon uitdenken, 
zoo groot als dc sluis-opening, en dal wanneer de dwars-opening 
in dezen sleutel in plaats van rond le zijn de gedaante had van 
de sluis-opening. en van boven open was, zoo dal de schepen 
met slaande masten daardoor konden varen, het vraagstuk op-
gelost zou zijn. 

Men slellc zich voor eene groote sluis-o|)ening zoo als bij 
tig. I woi-dt aangetoond. 

Men make eene groote draai-|)laal (platlc forme, timüuhle) , 
zie a e ü c f d , lig. J , lig. 2 , (den plallengrond ,) en c A f ] 
tig. 2 , (de doorsnede) in den bodem der sluis op eene taats A 
draaijende eu rustende 0|) eenen rolring even als dc gewone draai-
platen der spoorwegen, of zoo als de gewone zaagmolens ('onder-
kruijersj draaijende gelijk met den vloer der sluis; op dezodraai-
plaal make men een grooten cilinder, kui[) of trommel (of welken 
naam men daaraan gevr'n wi l j , waarin eene opening ah cd 
gespaard wordt, volkomen gelijk aan de sluis-opening. De ge-
deelten ach en c f d van den cilinder of kuip zijn digt en het 
gedeelte abc d is open. 

Fig. O. doet den cilinder in perspectief zien en kan een dui-
delijk denkbeeld er van geven. 

Dc stand van den cilinder in tig. l is open, en het is klaar 
dat dc doorvaart door de sluis in dit geval geheel vrij is. 

r^ij V) is aan eene zijde of des noodig aan iedere zijde een 
windwerk vallende in eene getande heugel, gebogen langs den 
boog bea of d f c , dienende tot het oi)en- en toe-winden van 
de kuip of tromniel. 

Met dit eenvoudige windwerk kan men de geheele kuip g e -
makkelijk een vierde van een cirkelboog doen "omdraaijen , en 
wanneer dit gedaan is, zal de cilinder zich bevinden i n ' d e n 
stand als lig. 2 . plattegrond , aanduidt, en de sluis-opening zal 
volkomen afgesloten zijn. 

Ziedaar dus een grooten kraansleulel gevonden en er is bij 
mij geen twijfel of de constructie daarvan in het groot zal even 
goed gelukken als bij het model dat ik daarvan op eene kleine 
schaal heb doen maken. 

Ik zal hier niet treden in de bijzonderheden der constructie 
van den grooten cilinder, om dat dit voor als nog onnoodig schijnt, 
daar de kunst genoegzame middelen heeft om deze constructie 
uit te voeren, die buitendien zeer verschillend kan worden 



gemaakt , hetzij ze van ijzer (waaraan ik de voorkeur zou 
geven) of van hout wordt zamengesteld. 

Ziedaar de zeer eenvoudige zamenstelling ingeval de groote 
cilinder met een gewoon windwerk bewogen wordt . 

Uit zou echter ook door de werking van het water kun-
nen geschieden. Hoewel deze laatste inrigting niet zoo een-
voudig is wil ik echter de mogelijkheid er van aanduiden. Zij 
word^ voorgesteld in fig. 4 . Üe groote cilinder moet dan van 
onderen af gerekend tot ongeveer de helft der hoogte gemaakt 
zijn als een horizontaal liggend en van achteren gesloten schoeprad, 
zoo als in de teekcning van fig. 4 tc zien is. 

In de muren van de sluis heeft men de rioolen g h i en 
m n O door de schuif k l en p.q gesloten. 

Men .stelle nu het water in B hooger dan in C en dat er 
een sterke stroom door de sluis plaats heeft. 

Men openc dan dc schuif k l , het water stroomt in het riool 
g h i en bij i tegen het horizontale schocprad dat een deel van 
den grooten cilinder uitmaakt. Deze werking zal het schoeprad 
doen draaijen en bij gevolg ook de draaitafel of den geheelen 
cilinder, en zal de sluis dadelijk door bet digtc g c d e e l l e a e 6 
afsluiten. 

In het model dat ik hiervan heb doen maken heeft de hier 
beschrevene uitwerking volkomen goed plaats. 

Het weder openen zou door eene tegengestelde werking ver-
kregen kunnen worden- Dit laatste geschiedt bij het model niet 
zoo volkomen, doch ik ben overtuigd dat ook dit even zoo goed 
zal gevonden worden. 

Men zal overigens uit deze korte beschrijving en uil de 
teekeningen voldoende kunnen zien, dat deze vinding even 
zoo goed toepasselijk is oj) kleine als op groote openingen en 
dat ze zou kunnen dienen voor alle soorten van openingen, 
waardoor schepen met staande masten moeten varen, terwijl ze 
even zoo ook voor stuwen op kleine rivieren zou kunnen 
worden toegepast. 

Een groot voordeel dezer constructie is ook dat men niet 
noodig heeft afzonderlijke bruggen over de sluizen te leggen, 
dewiji de gedekte gedeelten a t' en d ƒ c , fig. 2 plattegrond, 
werkelijk als bruggen kunnen dienen , zoo wel voor gewone wegen 
als voor spoorwegen 

Ik ben overtuigd dat deze vinding voor zeer vele verbeterin-
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gen in de onderdeelen vatbaar is , ïuaar de tijd heeft mij ontbroken 
daaraan voor als nog de aandacht tc wijden, en hoewel ik mij 
voorstel, mij daarmede bij tijd en gelegenheid nader bezig te 
houden, heb ik echter niet willen uitstellen het eerste denk-
beeld openbaar te maken, opdat het misschien aan anderen 
nuttig zou kunnen zi jn , en bij de constructie van groote sluizen 
en dokken welligt eene toepassing zou kunnen vinden. 

*s Gravcnhage April 1830. 
F. \V. CoNn.\u. 

U1JL.\GE XXIV 

KKTIINGDUL'G TE KU":FF I.N UT'SLAM). 

In het Jaar 1847 werd door de Russische Regering aanbe-
steed dc bouw eener kettingbrug over dc rivier de Dniepcr 
voor de gouvernements hoofdstad liie/f. 

De concessie tot dien bouw werd verleend aan den En-
gelschen Ingenieur VIGNOLES, voor eene somma van 2 , 5 O 0 , ü 0 0 
zilveren roebels, of ongeveer 4 , 1 0 5 , 0 0 0 gulden ned. 

Deze brug moest de lengte hebben van 2 1 0 0 russischc voet 
of Tol'^^üO tusschen de landhoofden , verdeeld in zes gelijke 
openingen ieder van 121 el ongeveer , en vijf pijlers in de 
rivier. 

Dc hoogte van den vloer der brug is gelegen O el boven den 
gewonen laagwaterstand der r iv ie r ; dc breedte van dien vloer 
tusschen de leuningen is 12 el, verdeeld in eenen rijweg en 
twee voetpaden. Het overige gedeelte der brug moest worden 
zamengesteld uit gemetselde portiken met hardstecnen bekleeding, 
en kettingen uit slaafijzer zoo als dit gewoonlijk gedaan wordt. 

De hardsteen te KiefT, voor den vesting- en bruggenbouw , 
wordt getrokken uit de roode graniet-groeven van Kodoniisle, 
8 0 verst , of ongeveer 2 0 uren afsland van Kieff, en wordt bij 
gebrek aan kanaal- of staatweg-verbindingen meestal in den 
winter door middel van sleden vervoerd. 
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Voor zoo verre ik niij herinner uil (ie pkinnen van ilen 
heer VIGNOLES te Petershunj en gezien Ie hehhen, moesten 
de pijlers door middel van caissons gel'undeerd worden. 

Dit middel van fnnderen , in vele gevallen met voordeel 
aangewend zou ook in het gegeven geval to Kiejf met goeden 
uitslag zijn bekroond , zoo men hierbij, in verband njct de locale 
omstandigheden , dc noodige voorzorgen had gebruikt . Kene doel-
matige aanwending dezer constructie en vooral de zorgen tegen 
ondermijning der fiijlers cn landhoofden schijnen den heer VIGNOLES 

minder bekend geweest te zijn, althans bij het optrekken van 
de brug|)ijlers werd al spoedig een gedeelte (tr van door den 
stroom ondermijnd en met het gevaar van instorting bedreigd. 
De heer VIG\OLES , naar het schijnt geene middelen kennende 
om dat gevaar voldoende aftewenden , schreef naar Kvijeland 
om raad en hulp van lingclschc waterbouwkundigen ; ook aldaar 
zag men tegen de zwarigheid op, en besloot om rle hidp van 
onze Ifollandsche watei'bouwkundigen in te j'oepen. Tut dat einde 
wendde men zich tot dc llecrcn AAUT SCIIUAM AZ. cn LEENDEUT 

MAUTINI:S L^IUNS, zoon van den bekwamen aannemer van pu-
blieke werken AIUE DUINS CZ. welke beide eerstgenoemde 
h e e r e n , op uitnoodiging van den heer VIGNOLES, de gewigtige 
zending en taak oj) zich namen, om in de gebreken der 
fundamenten voor de brugpij lcrs te voorzien. Die gebreken 
k w a m e n , naar mijn gevoelen, hoofdzakelijk hiero[) neder. 

\h) bodem der rivier de Dnieper voor luc/]' heeft volgens 
grondboringen door de Uussische Ingenieurs gemaak t , eene 
laag van 32 voet of loopzand, welke bij de eerste 
wrijving van den stroom wordt mede gevoerd, en waaronder 
men eene vaste kleilaag ontmoet. 

De diepte der r iv ie r , gemeten in het dwarsprofd vóór Kie/f 
onder gewoon laagwatcr , is op het diepste punt ol voet of 
O ' ^ T R I ; wanneer men nu aanneenjt dat de heer VIGNOLES de 
kopi)Cn der palen op Jj el beneden dien waterstand heeft a f -
gezaagd, dan bleef er nog V'^iV) ledige ruimte tusschen den 
onderkant der fundamenten cn den bodem der rivier. Ware 
deze ruimte nu door rijzen zinkwerken oiider cn om de pijlers 
aangevuld , met eene onderlaag van genoegzame oppervlakte om 
later , na de beheijing , tusschen de palen cn om de pijlers 
beho(irlijk niet zinksteen te kunnen belast worden, dan had men 
•don bodem der rivier op de plaats der pijlers voldoende gedekt 
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en versterkt , om deze tegen ondermijning te vri jwaren. 
Wi j hebben deze wijze van bewerking in ons land dikwijls, eti 

vooral bij de havcn-hooWen van het kanaal door het eiland Vourne, 
door den bekenden zaakkundigcn Ingenieur van den waterstaat, 
den heer A. GHEVE, met den besten uitslag zien aanwenden. 

Doch dit is te Kh'/f niet geschied, de tusschenruimten der 
palen onder de fondamenten zijn aangevuld geworden met zink-
steenen , zonder dat men alvorens den bodem der rivier eene 
behoorlijke rijzen bedekking had gegeven , cn zijn bij gevolg die 
steenen naar beneden geschoven, naar mate de stroom het loop-
zand in dc tusschenruimten der steenen heeft weggespoeld. 

in dit groote gebrek behoorlijk te voorzien, na (ie gedeeltelijke 
opuiCtseling der i)ijlers, waardoor er geene mogelijkheid bestond 
met eenige ku/istwerken onder dc fundamenten te geraken, was 
nu dc moeijelijke taak, welke aan de heeren DIUNS en SCIIUAM 

werd opgedragen; deze heeren kozen het beste middel, dat 
hun in het onderhavige geval ten dienste stond . dat is , zij 
bragten rondom de fondamenten der jMjlcrs de zoo doelmatige 
in Holland zeer in gebruik zijnde rijzen zinkwerken, belast met 
eene zware bezetting van zinksteen , en verhinderden op die 
wijze eene verdere ontgronding. Dovengenoemdc heeren reisden 
naar Kieß^ in het begin van Augustus 1819 en volbragten in 
ongeveer drie maanden , tot roem van hun vaderland , hunne 
gewigtige zending. De belooning aan die heeren door VIGNOLES 

geschonken zal , hopen wij , aan de waarde der nuttigheid van 
hunne talentvolle hul{> beantwoord hebben. 

Dc overgang der rivier de Dnieper geschiedt lol heden geheel 
aan hel beneden-einde der stad door middel van eene zoouc-
naan/de v lo tbrug , zoo als die b. v. over den Uijn te Ma'inlz, 
bestaande uit ruwe ronde stammen hout digt aan elkander door 
strekbalkcn verbonden, waarover een vloer, en vei-volgens gedeel-
telijk door berkenhouten ankertouwen aan palen en ankers in dc 
rivier bevestigd. 

Deze brug wordt weggenomen, zoodra de vorst in het najaar 
invalt, en de overgang is dus gedurende den winter bijna geheel 
gestremd. 

Als eene bijzonderheid , hoezeer geene betrekking hebbende 
tot hetgeen wij hierboven van den bruggenbouw hebben gezegd 
en alleen tot dc bijzondere ligging der stad Kief}' zelve, v e r -
dient hier opgemerkt te worden: dal de stad op een berg is 
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gelegen, aan den regter-oever der rivier , op eene hoogte van 
ongeveer 8 0 a 9 0 el bovenden gewonen waterspiegel, en dat men 
langs den oever eene bestendige zakking van den berg onder -
vindt; dc oorzaak van dit bijzonder verschijnsel is, dat er op 5 
è O el boven de rivier eene laag slap|)e spiergrond wordt g e -
vonden , waaroi) de berg gedurig schuift , zoodat men kan 
zeggen dat berg en stad, vooral het oever-gedeelte, in bestendige 
beweging zijn. 

Voor ruim eene eeuw is een gedeelte der oevcrslad, bebouwd 
voor een arti l lerie-park, ter grootte van ongeveer drie bunders , 
in eenen nacht 12 h 15, el naar beneden geschoven. 

Beneden langs den oever der rivier eu voor dc stad vindt 
men eenige steenbakkeri jen, welker steen men bezigt tol den 
vesting-bouw cn andere werken ; tot grondstof neemt men de 
leemaarde uit de aanslibbing der rivier; dc gebakken steen wordt 
door de arbeiders den hoogen berg opgedragen, dewijl er van de 
[)laats der steenbakkerijen geen weg bestaat naar de s tad , welke 
zelfs met geen kruiwagen te naderen is. 

Om dit mocijelijk transport te vermijden, zoude men boven 
op den berg cn om dc stad zoogenaamde veldovcns tot bakken 
der sleenen kuimen aanleggen, ware het niet dat dc aarde in 
het algemeen met tc veel mergel bezwangerd, en daardoor voor 
het maken van steen onbruikbaar is. 

Oprujling eener Nederlandsche factorij in ZuidAlusland. 

Alvorens deze aanteekeningen tc eindigen , mecnen wij de 
aandacht van de leden van het Instituut te moeten vestigen op 
eene zaak , die voor onze industriële stoomboot-maatschai)pijcn, 
cn voor onze Ingen ieur s , alsmede voor onze ondernemende 
handelshuizen van eenige , welligt groote waarde zoude kunnen 
zijn. Deze zaak is namelijk om tc Aic// ccnc Xcderlandsche 
lactory op tc r ig ten , welke naar mijn gevoelen in verband met 
den handel van ons land , benevens dien van onze Indische 
bezitt ingen, van zeer veel belang zoude zijn. 

Hel doel van deze faclory zoude daarin bestaan om eene ge-
i-egclde stoombootvaarl in Ie voeren, in overleg met de russische 
r e g c n n g , welke voor een nader tc bepalen tijdvak bet uitsluitend 
regt tot die vaart aan de faclory zou verzekeren; zoodanige con-
ccssien zijn verleend op de rivier de Wcichsel in Volen, aan 
renc Fransche Maatschappij uit Nanies met den heer GIBEHT aan 
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hel hoofd ; benevens op de rivier de Wolga aan eene Uussische 
Maatschappij , welke ondernemingen nogtans van minder uiige-
breiden aard zijn , dan diegene welke wij gaarne op de rivier 
de Dnieper zouden zien tot stand gebragt. 

Daarbij zoude de factory op het oog moeten hebben de 
exploitatie van de voorbrcngsclen welke dit gedeelte van Rusland 
oplever t , in verband met den invoer van onze koloniale en 
andere waren , welke wij omgekeerd met voordeel aldaar zouden 
kunnen afzetten. 

Kieff en de omliggende \)rovincicn zijn bekend als de schoonste 
in klimaat en als hel vruchtbaarste gedeelte van gansch Rusland. 
Granen , hout en hoornvee kan men aldaar als de hoofd|)roductcn 
aanmerken ; doch dc slechte middelen van vervoer in dil gedeelte 
van het rijk doen de waarde van die producten zeer vermin-
deren , en bet is daarom dat wij o[) het oog zouden hebben 
eene hoofdlijn van geregelde communicatie daar te stellen , en 
daartoe in dc eerste plaats gebruik tc maken van de schoone 
rivier dc Dnieper , die midden door het land stroomt. 

Eene hoofdzwarigheid cchtcr is gelegen in een waterval , aan 
hel benedeneinde der rivier , in de nabijheid van de stad Eka-
terinoslaw; zij zoude opgeruimd moeten worden door kruid , of 
door middel van CCQ Sjmorweg moeten vermeden worden , of 
eindelijk , wat waarschijnlijk het beste middel zoude zijn, men 
zoude oen zijdclingsch kanaal langs de rivier moeten graven. 

Dc schecpvaarl op de Dnieper is lot heden van zeer weinig 
be lang; men vindt er slechts eenige zeer ongeschikte vaar-
tuigen, Dubassen g e n a a m d , platboomde aken, welke gedeeltelijk 
dc granen cn andere producten den stroom afvoeren , en met 
menschenkrachtcn dc rivier weder worden opgesleept. Wij hebben 
overigens vroeger gezien dal de rivier voor Kie/f in het vaar-
water eene diepte heeft van 51 voel of ; zoo zoude 
door de Ingenieurs der factory onderzocht moeten worden , in 
hoeverre zich deze diepte boven- en benedenwaarts de stad 
u i t s t rek t , om lol den aanleg van eene geregelde stoomboot-
dienst te kimncn overgaan , of bij gebrek van genoegzame 
diepte met gemeen overleg en door dc linautielc tusschenkomst 
van het Russisch gouvernement, in de gebreken te voorzien. De 
snelheid van den stroom bij gewone waterstanden kan aangenomen 
worden op gemiddeld 2 i a o voel per seconde, en het is 
voor stoombooten niet mogelijk stroomopwaarts te varen. 
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lie handelaar zou , in verhand met eene geregelde stoom-
vaart , tevens de vooi'deelen kunnen onderzoeken , welke in de 
exploitatie zoo van g raan , hout en hoornvee als in die van andere 
voortbrengselen gelegen zijn. Eene vergelijking van met dc 
havens der Oostzee en de onze zou kunnen doen zien met hoeveel 
hoop op goeden uitslag men de zaak zou kunnen ondernemen. 

Toen wij hierboven van dc exploitatie van den handel van hoorn-
vee spraken , zoo bedoelden wij vooral dat het voordeelig zou zijn 
het vleesch gerookt of gezovUen uit tc voeren en voor onze 
koopvaardijvloot op de indische bezittingen tc doen dienen. 

liet is bekend , dat het hoornvee in deze streken veelal in 
wilden staat op dc zoogenaamde slepi)en wordt geteeld en groot 
geb rag t , en door dc groote nienigte veelal geene andere waarde 
bezit dan dc huid cn het vet of dc talk, die dan ook een grooten 
lak van handel aan dc haven van 0^/essa vormen. Oij het afkoken 
van dc talk wordt ook gedeelleiijk hel overblijfsel als drooge 
bouillon-koeken voor het Uussischc leger aangewend. Doch 
het overige , het vlecsch namelijk , wordt veelal als bemesting 
op het land gebezigd. Het rundvleesch tc heeft eene waarde 
van ongeveer 10 cents het Ned. pond , nu is de vraag of dc 
rooking of inzouting van . dit vleesch voor onze overzcesche 
scheepvaart die waarde kan hebben , welke wij er aan loc-
schrijven , ecnc zaak , welke wij gaarne aan het meer verlichte 
oordeel van onze scheepsreeders overlaten. 

Tot cenc meer speciale beschouwing van de rivier dc Dnieper 
overgaande , vinden wij haren oorsprong ten Westen dc stad 
Smolemk , uit welke stad wij haren loop nagaande ten Oosten 
naar dc stad Klierson aan de monding der rivier in dc baai der 
Dnieper in dc Zwarte zee geraken. 

Aan den oever der Dnieper ligt met 12 ,000 inwoners 
in de i>rovincie van dien naam , vervolgens de steden OrcJia eu 

deze laalstc cenc handeldiijvendc stad met 10 ,000 i n -
woners. Gelohm Kiew hoofdstad der provincie van dien naam , 
met 4 0 , 0 0 0 inwoners , is ecnc vesting en het verblijf van eenen 
militairen gouverneur en Jlelropolitaan ; bevallende een der ui t -
gebreidstc kloosters van limland, universiteit, bibliotheek met 
iO,O00 bockdeelen, fabrieken van aardenwerk en lederlooijcrijen. 
Men vindt er ook cenc wcrktuigkimdigc fabriek van den heer 
DHWITIUOW , voorzien van eenen koepelovcn lol ijzergieterij , 
alwaar stukkeu kunnen ixegoten worden ter zwaarte hoogslens 
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van ongeveer 1143 k i l . ; de gemiddelde prijs voor dit ijzer 
wordt betaald tegen f 28 Ned. dc 100 kil. , minder of meer 
naannale de moeijelijkheid van den vorm der stukken. Hel 
geslagen ijzer in staven zoo als dit in verschillende afmetin-
gen in de handel voorkomt tegen den gemiddelden prijs van 
ƒ 2 0 , 7 0 cn het geslagen ijzer volgens model verwerkt tegen 
/ ' 2 4 , 2 0 de 100 kil. W i j zien uit het verschil van bovenstaande 
pr i jzen , dat alhier cenc omgekeerde verhouding plaats heeft bij 
de prijzen in andere landen, dat is: dat het gegoten ijzer te Kieff 
duurder is dan hel geslagene; dit laat zich verklaren d o o r d i e n d e 
heer DICUTIUOW als het ware een nmnopolie heeft door zijnen 
eenigen koepeloven in die omslreken , en zi(dj dientengevolge 
deze overdrcvene prijzen voor gegoten ijzer veroorlooft; eene 
reden tc meer voor onze faclory om ten aanzien van dit vak 
aldaar ecnc concurrentie le openen. 

Na dc stad Kièlj' verlaten tc hebben , ontmoeten wij achter-
volgens stroomafwaarts dc steden Krcmenischonk met 0 0 0 0 i n -
woners , vermaard in llusland door hare voortreflclijke likeuren 
en konlljteii, die in alle riglingcn van hel land verzonden worden. 

Ekalerinoslüw ujcl 10 ,000 inwoners , gelegen kort boven den 
waterval , waarvatj wij vroeger spraken , en in welker om-
slreken men kortelings cenc laag steenkolen heeft ontdekt, ter 
grootte ongeveer van 3 0 vierkante mijlen. 

Het stadje Dcrisluw; en eindelijk Kherson , hoofdstad van de 
provincie van dien naam mei 2 4 , 0 0 0 inwoner s , bestaande uit 
Kussen , Grieken en Armenie rs , gelegen aan den mond der 
rivier voerende in dc golf aan de Zwarte zee niet verre van 
Odessa; Kherson is ecnc zeehaven voor de militaire marine , cn 
men vermoedt ook in deze omstreken even als le Ekatevinoslaw 
steenkolen-groeven te zullen ontdekken. 

Na deze denkbeelden opgeworpen tc hebben , zoude de groote 
kwestie zijn in ons land industriële kapitalisten tc vinden , die 
zich vooreerst met een nader onderzoek der zaak zouden willen 
belasten, om met kennis van zaken hunne overtuiging le kunnen 
vornjcn len aanzien van eene onderneming, omtrent welker gün-
stigen uitslag wij, voor zoover wij Rusland kennen, niet twijfelen. 

Delft , 1 0 Mei 1 8 3 0 . J . G . SIXGELS. 
L. K. Inst. r. 
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NOTA OMTRENT KENE GEDANE WATERPASSING OVER OET 

VOLKEKAK NARIJ WILLEMSTAD, DOOR J . LELMIET. 

Cij alle met ingen, in een algemeenen zin genomen , bestaat 
er eene zekere waarschijnlijke grens van naauwkeurigheid, waarop 
de gesteldheid des waarnemers, dc meerdere of mindere gebreken 
van het gebezigde werktuig, het aantal waarnemingen en de om-
standigheden die zich daarbij voordoen , haren invloed uitoefenen. 
De wisseling en het gelijktijdig aanwezig zijn dier oorzaken , 
maakt het veeltijds moeijelijk , ja bijna ondoenlijk , ook slechts bij 
benader ing, die grenzen te bc[)alen. De eenige weg, die zich 
hiertoe voordoet, bestaat in het onderling vergelijken van de 
voor eene en dezelfde oorzaak verkregenc uitkomsten, en wel 
voornamelijk van die , welke zijn voortgevloeid uit eene en de-
zelfde handelwijs. Zorgvuldig en onder gunstige omstandigheden 
met goede werktuigen, liefst de beste in hunne soort , gedane 
waarnemingen, zijn daarom, uit dit oogpunt beschouwd, van 
hoog belang, daargelaten de waarde, die de slotsom der waar-
nemingen in andere opzigten hebben kan. Doordrongen van het 
gewigt dezer waarhe id , heb ik gemeend da t , hoe gering ook 
de bijdrage zijn moge , de mededeeling van eenige in een bij-
zonder geval gedane waarnemingen welligt aan de leden van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs niet ongevallig wezen zal. 

In den loop van het verleden jaar werd mij , in commissie 
met den heer kapitein , eerstaanwezenden Ingenieur te Willem-
stad , opgedragen de overbrenging van hel amslerdamsche peil 
naar het eiland Overflakkee, De hoofdzwarigheid bestond hier in 
dc breedte van hel water , dat het eiland omringt. Die breedte 
is hel kleinst nabij OoJ/jewsp/oat, alwaar zij, tusschen het haven-
hoofd dier plaats en den tegenoverliggenden oever , nog ruim 
1 7 5 0 el bedraagt. Twee ter wederzijde van hel water aldaar 
geplaatste vaste punten, waarvan dc betrekkelijke hoogte moest 
bepaald worden , bevonden zich op 1770 el afstands. Omstreeks 
hel midden der rivier bevond zich de staart eener zandplaat, ter 
diepte van ongeveer eene el onder laag water. Deze omstandig-
heid gaf aanleiding lol hel plaatsen van een vast punt op het 
door triangulatie bei)aalde midden tusschen de beide piketten op 
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de wederzijdsche oevers , waardoor de verwijdering lusschen hel 
waterpas-instrument en de mire slechts de helft van boven-
genoemden afs tand , dat is 8 8 5 e l , behoefde te bedragen. 

Dit vaste punt in de rivier was een schroef])aal, nabij het 
ondereind voorzien van eenen enkelen schroefgang van stevig 
bladijzer , breed 0 ' ' ^03 , dienende zoo tot betere dragt in het 
zand als tot gemak bij het plaatsen en wegnemen. Door schoren 
werd daarenboven de schuddende invloed van golfslag en stroom 
grootendeels weggenomen. Aan eene der zijden waren twee 
klossen aangebragt , waardoor loodregt eene lat kon bewogen 
worden , aan welker boveneind eene vaste mire verbonden was. 

Deze bestond uit een plankje , hoog en breed , 
verdeeld in drie gelijke horizontale strooken, waarvan de middelste 
wil en de twee andere rood gcvcrwd waren. 

Het gebezigde waterpas-instrument was vervaardigd naar de 
inrigting van UAMSDEN cn afkomstig uil de fabrijk van DOLLOND 

te Londen. Dc ki jker , lang 0 * ^ 7 0 , had een lineair vergroolings-
vermogen van 18 maal , terwijl de kromtestraal van den b in-
neiu'ug der libelbuis 27^'*,2 bedroeg. 

Dit i n s t rument , zoo goed mogelijk geregeld z i j nde . werd 
waterpas gesteld boven het piket aan eenen der oevers ; men 
nam de hoogte waar van de as des kijkers boven dit piket , 
en deed toen eenige malen het midden van de witte strook 
der bovengemelde mire in de gezigtslijn van den horizontalen 
kruisdraad brengen. 

Na het doen van elke waarneming werd langs den vlakken 
kop des paals op de lat eene' schreef ingesneden. Zoo spoedig 
mogelijk werd daarop , met de uiterste voorzigtigheid , het iiï-
slrument naar den anderen oever ovcrgebragt en boven het 
aldaar aanwezige piket geplaatst , alwaar gelijksoortige waar-
nemingen plaats vonden. 

De uitkomsten dezer waarnemingen zijn als volgt: 
2 Augustus , des morgens van lot 12 ure. W a r m weder; 

afwisselend zonneschijn en bedekte lucht; matige wind. 
Standpunt op den westelijken oever : 
Hoogte van de as des kijkers boven het piket = 0 ' '^G55. 
Hoogte van de mire boven den schroefpaal = 1®*,2G0, 

1^^,270, l « i , 274 , 4«i,27Ü en ^ ^ 2 8 2 , gemiddeld 1^^275 . 
Standpunt op den oostelijken oever: 
Hoogte vau de as des kijkers boven het piket = 0^^817 . 
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Hoogte van de niire hoven den schroelpaal = P^OHO, 
en gemiddeld 

5 Augustus , des morgens van 10 tot 12 ure. Matige warmte; 
gelijkmatig en blijvend bedekte luch t ; weinig wind. 

Standpunt op den v)esteU]ken oever: 
Hoogle van de as des kijkers boven het piket = 
Hoogte van de mire boven den schroefpaal = l«'^! 13, 1^^412 

en 1 ^ ^ 4 1 2 ; gemiddeld 
Standpunt op den oostelijhen oever : 
Hoogte van de as des kijkers boven bet i)iket = 0^^002. 
Hoogte van dc mire boven den schroefpaal = 2«',03r>, 2 ' ' ' ,048 

en 2 ^ ^ 0 4 8 ; gemiddeld 2^^040- . 
Uit de waarnemingen van den Augustus volgt eene klim-

ming van het westelijk piket tot het oostelijke = 1^^0-4^ 
( H , 8 4 7 + O ^ ^ O o ; ) — ' l - » , 2 7 5 = 0"',ri27»; cn uit dc waarne-
mingen van den Augustus eene soortgelijke klimming van 
2^^040»^ — 0«' ,002 0^',777« — 

Het verschil van 15 streep tusschen deze twee klimmingei» 
kan gering genoemd worden, wanneer men in aanmerking neemt 
dat dc waarnemingen moesten gedaan worden omstreeks den 
tijd van laag wate r , hetwelk tijdens de overbrenging tusschen 
O en 12 ure des morgens j^laats had , als wanneer de onre-
gelmatigheid in de straalbuiging zich, ook bij eenigzins be -
wolkte lucht , des zomers op eenen zoo aanzienlijken afstand 
nog werkelijk doet gevoelen. 

In de onderstelling dat oj) beide dagen de toestand van het 
instrument en de straalbuiging dezelfde waren , behoort het ver-
schil tusschen de hoogte der mire en dc daarmede in verband 
staande boogie van den kijker boven een zelfde piket 0|) beide 
dagen hctzeltde tc wezen. Hij het standpunt op den ooslelijken 
oever is dit toevalligerwijze juist het geval geweest. He a f -
wijking van 15 s t reep, die in dit opzigt bij het stand[)unt op 
den westelijken oever heeft plaats gehad , zou voorzeker, door 
het nemen van een grooter aantal waarnemingen of door het 
afwachten van meer gunstige omstandigheden, voor verminde-
ring vatbaar zijn geweest. 

Dat men voorts, ter bekoming van een eindresultaat, naar 
gelang der meer of min gunstige oiiistandighedcn, aan de uit-
komsten der afzonderlijke waarnemingen een verschillend gewigt 
kan toekennen, is bekend. 
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Het zal niet ondienstig z i j n , hier nog op te merken , dat 
men , in plaats van de hoogte van de as des kijkers boven het 
piket, in dit geval even goed de hoogte van een willekeurig 
punt van het instrument had kunnen nemen, mits de in eene 
verticale lijn gemetenc afstand vati dil punt tot de as des kij-
kers op beide standplaatsen van hel instrument dezelfde zij. Kn 
v e r d e r : dat voor icderen afzonderlijken watcrpasslag het we-
derzijds gelijk nemen van den afstand tusschen het instrument 
en de mire als zeer aanbevelenswaardig moet beschouwd wor-
den. In dit geval toch is dc waterpasse stand van dc as des 
kijkers geen noodzakelijk vereischte. Deze stand wordt ook , 
strikt genomen, bij dc gebruikelijke regeling van bet instrument 
van HAMSOEX, alleen in een bijzonder gcvai verkregen. 

Het gewone waterpas stellen van dil instrument kan namelijk 
alleen betrekking hebben op dc benedenste beschrijvende lijn 
des kijkers, ingeval deze slechts twee rtist|)untc{i heeft , terwijl 
in deze onderstelling de as des kijkers tevens waterpas wezen 
zal , wanneer beide draagringen vohloen aan het vereischte. 
dal hunne builen-middellijncn aan elkander gelijk zijn. Hust 
daarentegen, zoo als bij het watcr|)as instrument van UAMSDKN 

meest het geval is, dc kijker in vorken, en dus op vier 
punten , dan zal, bij de gewone regeling van bet ins t rument , 
iioch de benedenste beschrijvende lijn des kijkers noch de as 
des kijkers in horizontalen stand kimnen gebragt worden , ten 
zij de draagringen gelijke builcnmiddellijnen hebben. 

Het spreekt voorts van zelf, dat bij al het voorgaande door 
de as des kijkers moet verstaan worden dc l i jn, die de mid-
delpunten der draagringen vereenigt , en door ccnc beschr i j -
vende lijn des kijkers eene beschrijvende lijn van den cilinder of 
den kegel, die beide draagringen omval. 

J . Li:uiiia . 

BIJLAGE N«. XXVI. 

's Gravenhage , den ô "" April 1850. 
Voor eene mededeeling in eene der Vergaderingen van het 

Ingenieurs-Instituut is welligt vatbaar een mij door tusschen-
komst van het Departement van Builenlandsche Zaken ter hand 
gekomen berigt van s konings gezant te Londen , omtrent de 



elcklro-lelegrarischc dnikinachine , die lhans aldaar, in model, 
gereed is en weldra in werking zal worden gebragt. 

Ik beb alzoo de eer U WelEd. fieslr. een afschrift van dat 
berigt met de daarbij overgelegde gedrukte strookjes papier te 
doen toekomen , ten einde daarvan naar gelang van uwe be-
schouwing, tot het bedoelde einde gebruik te kunnen maken. 

De Minister van lUnnenlandsche Zaken. 
Namens den Minister. 

De Secretaris-Generaal, 
J . ScuaöPEU. 

Aan 
den heer Ingenieur F. ConuAD, 

President van den Haad van be-
stuur van het Koninklijk Instituut 
vaninyenieurs, ^^^^^^^^^^ ^ 1 8 Maar t 1 8 5 0 . 

IIoogEd. Geslr. Heer! 
Daar ik meen, dat het tot mijn phgl behoort Uwe Exc. dc 

meest belangrijke bijzonderheden nopens die nuttige uitvindingen 
mede te deelen, welke tc mijner kennis mogen komen , ben 
ik zoo vrij Uwe Exc. eenig omstandig berigt te geven omtrent 
de werking van de electro-telegraphische druk-machine, welke 
thans h ie r ' in model gereed is , en eerlang zal in werking gebragt 
worden, in verband tot de voorgenomen electro-telegraphische 
verbinding langs den bodem der zee met Frankrijk en bepaaldelijk 
met Parijs, 

De genomen proeven, welke ik heb bijgewoond, waren aller-
interessantst, ten bewijze van de voldoende werking der machine. 

In een gedeelte van eene kamer op eene kleine tafel lag de 
wijzerplaat, waarop zich als naar gewoonte de letters en nommers 
bevonden, waarvan hij , die met den wijzer werkte en de t i j -
ding moest geven, zich bediende om het berigt over te brengen. 

Uit die plaatkast, die niet veel meer dan een halve Engelsche 
vierkante voel oppervlakte en eene dikte van drie Engelsche duim 
heef t , liep dc draad (welken men om hem grooler lengte te 
geven in zeer gedrongen spiralen had gewrongen,) door het 
geheele huis lot over het dak heen en terug tot weder in de 
kamer, zoodat zij eene groote lengte had en eindigde in eene 
kast van nagenoeg drie Engelsche voet hoogte en meeslens 
twee vierkante voet breedte , die op eene tafel in een ander 
gedeelte der kamer stond. Uit die kast kwam niets zigtbaar te 

voorschijn. dan alleen een strook wit papier, die voor een klein 
l^edeelte daaruit stak. Telkens nu dat hij, die den wijzer rigtte, 
dezen o() de plaats op en weder van eene letter bragt , werd 
dit teeken dooi* de electriciteit langs den draad overgebragt in 
dc houten kast voornoemd, zoodat men de strook papier telkens 
eene kleine vordering naar buiten zag maken tol dat eindelijk 
de boodschap geëindigd was, en de bel , die dat einde berigtte, 
door dit werktuig was in beweging gebragt. Alsdan had men 
slechts de strook papier af tc knippen en men had het geheel 
van het overgezonden berigt afgedrukt in handen. 

Men konde duidelijk de drukking van de letter in het kastje 
gelijktijdig hooren plaats grij|)en met dc bewerking 0[\ de letter-
(>laat aan hel andere cinile van dien metalen draad geplaatst , 
zoodat te gelijk dat een letter op die [)laat met den wijzer werd 
aapgewezen dezelve ook reeds in de kast afgedrukt was. 

Daar deze afdruksels nu in duplo kunnen geschieden , heeft 
dit lict gevolg, dat , zoodra de reep pa|)ier is afgeknipt, deze 
dadelijk in een couvert aan het bestemd adres kan worden afge-
zonden, zonder op» het afschrijven te wachten , daar het afschrift 
van zelf aan den telegraaph blijft. 

Hierdoor verkrijgt men dus in waarheid dat degene, die het 
letterbord te Londen beweegt , eigenhandig b. v. te Edinburyh 
zijne boodschap met de aldaar slaande druk-machine in duplo 
afdrukt. 

Als proef van de wijze van drukken ben ik zoo vrij eene der 
genoemde reepen te zenden, en ik kan getuigen, dat toen hij, 
die naast mij de naald bestuurde , de laatste letter had aange-
wezen, alles in de andere hoek der kamer, doch, gerekend de 
lengte der draad , voorzeker op eenige mijlen afstand , reeds 
afgedrukt was , zoodat ik de reep slechts af te snijden had en 
afgedrukt vond, zoo als ik ze overzend; de snelheid, waarmede 
dit alles te werk ging was dus bijna ongelooflijk. 

Ik moet hierbij voegen, dat het drukken met eene soort van 
letters geschiedt, die slechts na verscheidene, ik meen zelfs na 
zes weken gebruik, weder van inkt behoeven voorzien te worden. 

Wat de communicatie tusschen Franki^ijk en Engeland onder 
de zee door betreft, waarop men onder anderen deze uitvinding 
denkt toe te passen , vleit men zich in de zaak zelve geene 
moeijelijkheid te zullen ondervinden, daar men eene plaats heeft 
ontdekt , waar de kust aan de wederzijdsehe oevers zeer steil 
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afgaat eu dadelijk eene zeer groote diepte heeft. Men denkt aldaar 
met eenen koker tot die diepte te boren en dan dezelve van tei* 
zijde naar de zee te verlengen en den draad alzoo dadelijk veilig 
op den bodem te kunnen leggen, en voort te doen gaan tot aan 
de overzijde. Daar de draad slechts zeer dun is , wil men dien 
in eenen weeken looden koker bretigen , ten einde meerdere 
zwaarte te geven, en die koker weder beschermen door hem 
in het centruni van een kabel of gevlochten koker te brengen , 
zoodanig voorzien dat hij de taaije hoedanigheden bezit noodig 
om het inwendige te beveiligen. Men verbeeldt zich de gevaren, 
welke men van de ankers der schepen zoude kunnen lijden, te 
vermijden door de lijn op zoodanige plaats te leggen waar de sche-
pen nimmer ankeren of dit zonder groot bezwaar niet kunnen doen. 

Als de gevaarlijkste vijanden beschouwt men dc dreggen , 
welke door de smokkelaars op de kust gebruikt worden om dt̂  
rissen vaten genever en brandewijn op te visschen, welke de 
llollandsche en Franschc smokkelaars op dc zandplaten des nachts 
aan lijnen vaslgehecht doen zinken. Deze zwarigheid hoopt men 
echter te kunn(»n ontwijken, eensdeels door de lijn langs zulke 
plaatsen te leiden , waar de gelegenheid voor deze soort van 
industrie ongeschikt is , cn anderdeels door bekend tc maken 
met boeijen en anderszins, waar de lijn l igt ; daar dit dan eene 
reden voor de smokkelaars zal zijn om haar le vern)ijden , ten 
einde de plaats waar zij hun beroep uiloefeneii niet bekend worde. 

Ik heb gemeend , llooglid. (iestr. Heer, dat deze geheele zaak 
zonderling en belangrijk genoeg i s , om haar aati Uwe Kxe. 
eenigzins in bijzonderheden mede le deelen, en na verschooning 
te hebben gevraagd voor den l i jd , welke ik Uwe Fxc. daarmede 
durfde o[)houden, heb ik de eer, enz. 

(get.) G ScïnMMi:LPf::xxi.NCK. 
\ 'oor eensluidend afschrif t , 

l)e Secretaris-Generaal van het Jlinislerie 
van Duilenlandsche Zaken, 

(gel.) J . Z . MAZKL. 

Voor eensluidend afschrif t , 
' De Secretaris-Generaal bij het Ministerie 

van irmnenlandsche Zaken, 
,1. ScnnüDKn. 

Aan Z» E.rc, 
den ficerc Ministn 

V AN So^SBEECK., enz. 

Y 

D I J L A G I I XXVLL 

üKrALINC. VAN m SCHOONE UOtWKluNST, HOOU W. N, {;OSK. 

Dat de schoone bouwkunst tot het gebied der schoone kun-
sten behoort , wordt tegenwoordig door niemand meerbestredcj) . 
Zonderling mag het echter schi jnen, dat dit ooit in twijfel is 
getrokken, en dat zelfs zeer beroemde mannen gemeend hebben 
haar niet daaronder tc kmmen rangschikken. Vermoedelijk moet 
dit worden toegeschreven aan gebrekkige koimis van den geest 
en do strekking dier schoone kunst , welke, als dc moest ob -
jectieve van allen, niet zoo gemakkelijk te begrijpen is, als de 
uKtziek en schilderkunst , die in vergelijking met de bouwkunst 
veel meer subjectief zijn. 

Wat echter meer verwondering moet haren is , da t , zoover 
mij althans bekend is . er geen voldoende bc|)aling gevonden 
wordt , die de geheele schoone bouwkunst omvat. Men vindt 
wel licpalingen van het schoone van sommige stijlen in die 
kunst ; maar zij geldeti ook daarvoor al leen, en zi jn, o v e r h e l 
a lgemeen, moer beschrijvingen der kenmerken en eigenheden, 
dan wel van den geest en omvang dier stijlen. In de voor-
gaande e e u w , toen men zich uitsluitend met de veronderstelde 
klassieke stijlen bezig hield , mag dit voldoende geweest zijn ; 
thans, nu men overtuigd is, dat eene van de voorwaarden van 
onlwikkoling en vooruitgang der schoone bouwkfmst in dc 
kennis van de stijlen in 't algemeen is gelegen , thans wordt 
hel eene behoefte , om den geheelcn omvang en werkkring 
van hel schoone in de bouwkunst uit le drukken . en wel zóó, 
dat in dc bepaling al de stijlen van de bouwkunst zijn be -
grepen. 

Wi j hebben hiertoe eene poging aangewend en wenschen thans 
w deii uitslag mede tc deelen en den weg aan te wijzen dien wij ge-
nomen hebben, om tot dc bepaling te geraken. Hetgeen wij leveren 
zal , zoo als al het menschelijke w e r k , niet vrij zijn van gebreken. 
Mogelijk zal men vinden dal het niet genoeg omvat; dal zal 
dan een bewijs zijn dat dat wij ons niet op eene genoegzame 
hoogte hebben weten tc plaatsen. Het zou ons althans niet ver-
wonderen , dat men he t , voor eene bepaling, niet beknopt 
genoeg vond. Wi j vermoeden dit zelfs en wenschen niets be-
ters , dan ingelicht te worden. Immers is hel doel van dit Insti-
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lun l , oin, door zaïnenworkiog, liet vak van den Ingenieur zou 
veel mogelijk te bevorderen , en liet is , daaro|> vertrouwende en 
die medewerking en welwillendheid inroepende, dat ik het waag 
ile zaak voor te stellen. 

Mij dunkt ik hoor de opmerking maken: waarin kan toch 
de zwarigheid gelegen z i jn? imtners men behoelt de be|)aling 
van het eigenaardig schoone in dc ' bouwkuns t slechts af te 
leiden van de bepaling van het ralionnele schoone , dat op alle 
schoone kunsten toepasselijk i s ; dat kan zoo moeijelijk niet 
zijn , om van het algemeeue tot het bijzondere te komen. Hat 
is volkomen w a a r , maar om dit te kunnen verr igten, moest 
er eene goede bepaling van het rationnele schoone bestaan. en 
deze ontbreekt ons juist . 

IM.ATO, MENDKLSSOH.N, WLNKKLMA.NN, LLEMSTEUUNS, R)N)EHOT , 

MAUMONTEL, en anderen, hebben te vergeefs getracht er eene 
te geven. 

Op al de bepalingen, door hen voorgesteld, zijn gewigtige 
aanmerkifigen le maken , zoo dat wij daar niet veel ujcde ge-
vorderd zi jn , en dus daarvan moeten afzien, te meer daar er 
redenen licstaan om te veronderstellen dat het rationnele schooufï 
nooit geheel zal bepaald woorden. 

Het is er echter mede als met de rationnele kennis en waarheid. 
Al kan men die niet juist bepalen, wij zijn daarom niet van 
alle waarheid verstoken. Kvcn zoo, als wij een oordeel hebben 
gekregen, hebben wij ook het gevoel ontvangen; zoo als het 
beschaafde ontwikkelde verstand in dc wet(ïnschappen besluit , 
zoo beslist het gezuiverde veredelde gevoel over de kunsten. 

Daarvoor zijn aan den mensch twee heerlijke gaven geschon-
ken , de behoefte aan het genot van het schoone, en de schep-
pende verbeeldings-kracht , die men gewoonlijk de phantasie 
noemt; beide worden volstrekt vereischt, want zonder die twee 
kan geen schoon bestaan , is het niet denkl)aar. 

Het scheppende vermogen stelt de beelden voor, de inwen-
dige zin van het schoonheids-gevoel beoordeelt ze. De voor-
stellingen van den geest worden als het ware op die wijze 
voor eene regtbank gebragt , om daar gewijz igd, omgewerkt 
of geheel verworpen te worden . Dij die handeling werkt het 
verstand mede , maar meer als raadgever dan als regier. 

De behoefte aan het genot van hel schoone geleidt in hare 
ontwikkeling lot hrt schoonheidsgevoel; zij wordt vooral daïi 
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duidelijk, wannen* men hel aangename van het schoone heeft 
weten aftescheiden. 

Het aangename is geheel subjectief, en wanneer men hoort 
zeggen, dat over den smaak niet tc oordeelen valt, dat ieder 
zijn eigen denkbeeld over het fraaije heef l , dan behoort die smaak 
en dat iVaaije gelieel tot hel gebied van hel aangename en niet 
lot dat van het schoone. Het aangenafne is dikwerf niet schoon, 
het schoone somtijds aangenaam, vooral wanneer het geen zeer 
hooge vlugl neemt, want heeft dit laatste plaats, dan heeft het 
met het aangename niets gemeens; j a hel is zelfs eene voor-
waarde van het verheven schoone, dat het van het subjectieve 
aangename geheel bevrijd moet blijven. 

Wanneer het schoonheids-gevoel niel genici , maar regt spreekt 
iïi de kunsten, noemt men hel den inwendigen zin; die inwen-
dige zin is het geweten van den kunstenaar , want het is niel 
hel denkbeeld, in de eerste opvatting, dat door hem wordt 
omgewerkt , hel moet reeds gedeeltelijk uitgewerkt en tot een 
schoonheids-begrip gevormd zijn, voor dat men het beoordeeleu 
kan. Hoe meer do kennis toeneemt en het gevoel veredeld 
wordt , des te sterker en juister is de werking van den in-
wendigen zin. Is hel met het geweien in het zedelijke niet 
even zoo? 

Alle mcnschen hebben schoonheids-gevoel en phantasie; bij 
de kinderen is dit zeer in het oog vallend: hun behagen aan 
schoone kleuren , aan al hetgeen dat sch i t t e r t , drukt zich 
doorgaans zeer levendig iiit. Dc opvoeding en hel prozaische 
leven mogen dit later onderdrukken, geheel gaat dit nooit ver-
loren; dc smaak voor bloemen, zonder wetenschappelijke kennis 
er van spruit grootendeels <laaruil voort. Hel is waar da t , geheel 
zonder ontwikkeling, het zich meestal bepaalt lot het aangename 
der meer subjectieve kunsten; maar bij meerdere beschaving 
vertoont hel zich ook in de ingenomenheid voor welsprekenheid 
en dichtkunst, en is men eenmaal op den goeden weg gekomen, 
om aan de telkens zich meei* cn meer uitbreidende behoefte 
aan het genot van het schoone te voldoen, dan wordt die be-
geerte van lieverlede een hartstogt , en met r e g t , want die 
eens die gewaarwording in volle male heefl ondervonden , eens 
dat heerlijke genot heeft gesmaakt , wordt onverzadelijk en wil 
altoos meer en meer genieten ; en dit is even natuurlijk als 
rr>g(malig, want het schoonheids-gevoel is eene der grootste 



•NveliliHJeij die God aan den nienscli lieert geschonken , hel werkt 
met kracht o[> ons gemoed , die uitwerking is zuiver en zell-
s landig , zij dringt diep in de ziel , die , geschokt en gevoelig 
.getrolTen , tol weenioed wordt hewogen , of wel vcj-edehl eene 
zelfverheding gevoelt , die haar tot de gi'ootmoedigste en voor-
treffelijkste daden aanspoort , en ten slotte altoos geleidt tot de 
verheveii oorsj)rofig van alles wat goed en alles wat schoon is. 

Het verdient opmerking dat dit einil-denkbeeld , Goilsliefde , 
hij kunstvoortbrengselen van hooge waarde nooit wegblijft; hoe 
trefl'ender, boe edeler, hoe grootscher, hoe verhevener hel denk-
beeld is voorgesteld. des te sneller zal dat denkbeeld ontslaan, 
in dc schoone bouwkufjsl althans mist dit nooit. 

Üe phantasie is het vermogen van onze ziel om voorstellingen 
te vormen die wel gedeeltelijk uil herimicringen ontstaan , maar 
die de phantasie omwerkt , verbindt , verdeelt en bezielt. Het is 
als ccnc toonecl-vertouning die wij in den geest zien en waarin 
wij leven, want onze geest denkt , voelt, spreekt eu handelt in 
die voorstellingen, dikwerf met ecu onbegrensd ge luk , dat mocije-
lijk wordt geloofd door dengenen, die dat in die uiatc niet heeft 
ondervonden. Dat aannemen van den schijn voor de werkelijk-
heid, dat handelen als of het voorgestelde dc zaak zelve ware , 
ziet men nergens sterker dan bij kinderen; hunne meeste s[)elcn 
zijn i)hanlasliesch. Die jongen die zijn stok[>aai'd uicl de zweep 
slaat, of dat meisje dal jncl baar i)op s[U'eekt, zijn voor geen 
oogenblik in een staat van illusie, zij weten volkomen dat het 
schijn is, cn toch handelen zij d ikwerf , uren achtereen , alsof 
het de werkelijkh(»id ware. Dat is een bewijs van de kracht en 
den rijkdom van dc [)hautasic, die hun oogenblikken van geluk 
cn genot verschaft , die wij ook gekend hebben, cn edeler cn 
schooncr in de schoone kunsten hadden kunnen terug vinden, 
maar dwaselijk hebben verwaarloosd, of uit onkunde met min-
achling van ons hebben geworpen. Dal handelen van dc kinderen 
noemen wij kinderachtig, en om niet kinderachtig te zijn, ont-
zeggen wij ons het heerlijkste genot , namelijk de werking van 
de phantasie in de schoone kunsten Wanneer een kind in een 
prentenboekje z ie t , s[)reckt bet met dc beelden , cn laat ze 
onderling spreken. Wehiu die acte van substitutie is de handeling 
van een kunstenaar ; ook heeft het kind meer van hem, dan vele 
andere personen die ook eens zoo onschuldig zich vermaakten, 
maar er zich Ihans wpl voor zullen wachten , nu zij oud en 
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w | s geworden zijn. Zou hierin mogelijk ook de reden gczocht 
tmrHen worden, dat zoo er in het kind iets van den kunstenaar 
z i t , er onigekeci'd in den kunstenaar nog altoos iets van het 
kind is overgebleven ? 

En al weigerden velen tc bekcmien , dat de phantasie nog 
steeds bij hen werkzaam was , dan /ouden zij toch niet kunnen 
ontkennen het genoegen , dat zij hechten aan de levendige 
herinneringen van vervlogen dagen, van de jaren hunner j e u g d ; 
immers is dat de werkelijke voorstelling niet meer, hel schoone 
en aangename alleen is overgebleven , het is eene voorstelling 
van de kunst gewoi'den, ontdaan van al het harde wat steeds 
de werkelijkheid vergezelt. En al ware dit zelfs zoo niet , 
waaruit ontstaat die waarde , dat genoegen dat wij in mindere 
of meerdere mate aan onze droonien hechten ? Deze zijn dan 
toch geheel het werk vaji de phantasie, daaromtrent zal in onze 
dagen bij niemand cenigc twijfel bestaan. 

(Inlkenncn wij het niet , het schoonheidsgevoel cn do phantasie 
bezitten alle menschen ; zij verschillen alleen in g raad , worden 
bij den eenen gemakkelijker ontwikkeld dan bij den anderen , 
maar ontbloot daarvan is niemand. Hoe zim het ook mogelijk 
zijn om tc kunnen veronderstellen , dat twee zulke krachtige 
middelen, tot verschafling van gcimt, tot ontwikkeling en ve r -
edeling, en bijgevolg tol deugd en geluk , door den regtvaardigen 
(i()d niet aan al zijne kinderen zouden gegeven zijn. Allen 
moeten wij ze bebbcf), dal is builen twijfel. 

En dit nu wilden wij aantoonen , ouidat wij beide noodig 
hebben en dikwerf zullen njoeten te hulp roepen bij hetgeen 
wij verder willen voorstellen. 

Vroeger hebben wij gezegd, dat de bestaande bepalingen, voor 
zoo ver ons die bekend w a r e n , ons onvoldoende voorkwamen. 
Wi j gelooven van deze mccning rekenschap verschuldigd te zijn. 

Onder die bepalirjgcn is er eene, die van het beginsel uitgaat, 
dat alles in de schoone bouwkunst symboliesch is; dat ieder deel 
van een gebouw het teekcn van een* bijzonder denkbeeld is , en 
etat de vereeniging van die denkbeelden , den indruk van hel 
geheel geeft . Die denkbeelden zouden zijn : orde , wording , 
k rach t , regelmaat, wijsheid cn dit zou aan den eenen vorm meer 
eigen zi jn , dan aan den anderen, b. v. de teerling zou een beeld 
van o rde , dc regthoek dat van wording of schepping, dc cirkel 
van eeuwigheid en wijsheid zijn, enz. De vereeniging zou tot het 
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deiïkbivld of de deiikbeeldeti leiden die uit die zauienslellingen 
konden ontleend worden. 

Het zal wel noodeloos zijn hierover breedvoeriger uit tc weiiicn. 
Het gehein)zinnige, wat hierin gelegen is , heeft echter voor ver-
scheidene kunstenaars iets bekoorlijks gehad , te meer daar de 
eigenliefde hun deed gelooven, dat er bijzondere geest-ontwik-
keling en scherpzinnigheid gevorderd w e r d , om liet schoone 
langs dien weg te kunnen vinden. 

üa t het schoone in de bouwkunst niet in de abstracte en 
grootendeels geheel willekeurige oiivattingen van symbolische 
voorstellingen kan gelegen zi jn , zal wel geen bewijs behoeven, 
want het kunst-voorwerp moet uit zijn aard tot ons s[)reken , 
en dus niet door dc denkbeelden die in ons , in de voorstelling 
worden geplaatst. 

Eene andere bepaling stelde dc schoonheid in de doelmatig-
heid ; dientengevolge moest a l les , wat geen onuiiddellijk nut 
aanbragt , vermeden worden , ieder deel moest medewerken tot 
het algemeene doel , en al wat daarmede niet overeenkwam , 
moest weggelaten worden. 

Dat men langs dien weg aan de gewone ojivatting van liet 
denkbeeld nuttig zal beantwoorden is ongetwijfeld , maar het is 
even duidelijk dat deze weg dc zekerste is om al te ontgaan wat 
aan het schoonheids-gevoel kan voldoen. Immers kan zóó niets 
anders worden voorgesteld dan s terkte , zamenhang en dus doel-
ïnatighcid en nuttigheid, in verschillende graden, maar altoos weer 
hetzelfde, al hetwelk zeker geen aanspraak kan maken op poëzij, 
en dus het schoonheids-gevoel geheel onvoldaan moet laten. Het 
nuttige wederstreeft zelfs hel schoone, dat ook dan eerst in zijnen 
vrijen werkking begint tc komen wanneer aan de voorwaarden 
van het nuttige is voldaan. 

Dat men , die bepaling volgende , nooit tot het schoone is 
kunnen komen , bewijzen zelfs de werken van de architecten , 
welke die bepaling meest voor oogen gehad hebben. Geen enkele 
die er getrouw aan is gebleven , allen zijn verpligt geweest er 
zaken bij te voegen , die den strengen toets van het nuttige 
niet kunnen doorslaan ; die toevoegingen zijn daardoor alleen 
versieringen geworden, en hebben dus eene strekking gekregen 
van het aangename, hetwelk de waarde van hel kunstvoorwerp 
fiort dalen. 

In de vorige eeuw zocht men hoofdzakelijk de schoonheid in 
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de verlioudingen ; zeker zijn de verhoudingen eene der voor-
waarden van het schoone , maar ook niet meer dan eene voor-
waarde en in geenen deele de gewigtigste; zij kan dus niet als 
eene bepaling dienen , ten zij men alle voorwaarden als zoodanig 
wille aannemen. .Maar ieder voortbrengsel der kunst beantwoordt 
min of meer aan die voorwaarden; zij lecren er dus dc waarde 
van kennen , doch zij kunnen deu geest , de strekking , den 
oorsprong niet ui tdrukken. De schoonheid ligt in den geest van 
de schoone bouwkuns t , en de bepaling moet dien geest, welke 
in den kunstenaar werkzaam i s , duidelijk en volkomen uit-
tlrukken , zal zij aan de vereischten van eene bepaling beant-
woorden. 

Het zou doelloos zijn om nog meerdere bepalingen te onder-
zoeken , het zou ons slechts meer en meer overtuigen , dat zij 
allen in zekere mate de waarheid naderen , maar die niet 
geheel voorstellen, en dat dit grootendeels daaraan moet worden 
toegoschreven , dal men de bouwkunst te veel als op zich zelf 
staande heeft beschouwd , en niet genoeg heeft gelet op hare 
overeenkomst en liaar verschil met de andere zuster-kunsien, de 
schilder- cn beeldhouwkunst. Laten wij dan dien weg inslaan, 
en zien of hij ons tot eene betere uitkomst zal leiden. 

De beeldende kunsten worden doorgaans verdeeld in schilder-
kunst , beeldhouwkunst en bouwkunst . De twee eerste noemt 
men meer bijzonder nabootsende kunsten , en inderdaad het 
nabootsen behoort in hunnen werkkr ing . Het is eene dwalino-, 
die vrij algemeen is , dal hel nabootsen van voorwerpen in de 
natuur het doel van de nabootsende kunsten i s , zoo dat die 
kunstenaar als de voortreffelijkste worde beschouwd , die dat 
nabootsen m e l d e meeste getrouwheid en volmaaktheid ten uitvoer 
brengt . 

Het is eene voorwaarde van de nabootsende kunsten, dat zij 
hare denkbeelden door middel van de voorwerpen in de natuur 
moeten doen kennen , maar de uitdrukking dier denkbeelden 
zelve is het doel , de voorwerpen zijn slechts het middel om 
dat doel te bereiken. De kunstenaar bestudeert de natuur 
hoofdzakelijk uil <lie twee oogpunten , namelijk om er een 
denkbeeld uit af te leiden , en dan het middel om dat d e n k -
beeld voor te s tel len; al naar den aard van iedere der kunsten. 

De schilderkunst beoogt voornamelijk denkbeelden, behoo-
rende tol het zielenleven van den mensch , dikwei'f in eenr-
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zcor lioogc vlugl en in eenen groolen omvang. L̂ e beeldhouw-
kunst streeft meer be|jaald naar voorstellingen , waaraan het 
materiele schoone onafscheidelijk verbonden i s ; het denkbeeld 
is wel heerschend bij het kunslvoortbrengel , maar liet moet 
volstrekt in schoone vormen worden voorgesteld. De schilder-
kunst verwaarloost dit laatste niet, maar het is geene volstrekte 
voorwaarde ; wanneer de voorstelling minder schoone vormen 
vordert om hei denkbeeld volledig uit te drukken , bedient zij 
er zich van met een zeer goed gevolg. 

De denkbeelden zelf onlleenen de nabootsende kunsten uit 
de natuur , uit de zamenleving , uit wat in den mensch ligt , 
zoo wel zijne deugden als zijne zedelijke gebreken, en dat veld 
is onmetelijk. De denkbeelden ontslaan dikwerf uit oogenschijnlijk 
onbeduidende vooi'wer|)en ; wij zullen om dit duidelijk te maken, 
een paar voorbeelden aanhalen , die levens kunnen dienen om 
le verklaren hoe bij een kunstenaar het schoonheids-begrip 
wordt gevormd. 

Stellen wij ons eenen jongen berkenboom voor , met zijn 
dunnen witten stam, en schraal voorzien van bladeren, midden 
in eene eenzame he ide , geheel alleen en verlaten , omringd 
door roodbruine heide|)lanlen en hier en daar eene kale plek, 
waar hel geel wille zand zigtbaar is. Dat beeld van eenzaamheid 
en armoede , die verlaten toestand in eene woestenij, treft den 
schi lder , hij val het denkbeeld op , en gevoelt dal daar iets 
van le maken is. Nu begint zijne phanlasie tc werken, achter-
eenvolgens vormen zich verschillende voorstellingen, die dc 
inwendige zin wijzigt of ve rwerp t ; dc kunstenaar vermoedt , 
dat die berkeboom op dc heide alleen niet voldoende begrepen 
zal worden , er moet iels bijkomen , maar het eene is tc veel 
en het andere te weinig dichterlijk , doordien sommige voor-
stellingen hel eenvoudig ernstig weemoedige , dal in het denk-
beeld l ig t , verbreken , terwijl andere het verdeelen of tc veel 
afleiden tot andere denkbeelden , waardoor de eenheid , eene 
voorwaarde in de k u n s t , wordt verbroken ; eindelijk heeft hij 
zijn schoonheids-begrii» gev(U'md , en wat ziet men nu op zijne 
schilderij? Denzclfden berkeboom, onu'ingd van heideplanlen en 
zand , en op den derden ol vierden grond een ouden man , 
die veel moeite heell otn zijn weg door dat barre e n ' m u l l e 
zand te vervolgen; en aan den horizont een opkomend on-
w e d e r , flat dreigend oprijst en weldra tlo geheele heide zal 

overdekken. .Men ziel hel aan den ouden man , dal hij diei* 
storm met zal ontgaan , en de berkeboom veel minder ; zwaav 
zal wind en regen op hem drukken , hij zal geschud en van 
zijne weinige bladeren beroofd woi'den , en in dien nood i.s 
voor beide geen hescherndng , geen hulp tc w^achten. 

Stellen wij daarentegen ons eene binnenkamer voor den geest. 
Hel vuur brandt iu den haard , dc tafel is wel voorzien van 

ververschingen , hel is hel oogenbiik , dat de vader te huis 
komt , de moeder ontvangt hem met hartelijkheid, dc kinderen 
ijlen hem te gemoet , en overladen hem mei liefkozingen, zelfs 
de hond beloont zijne blijdschaj). Aan den koesterenden haard 
staat een leuningstoel , die reeds lang voor hem ge[>laalsl was, 
deelneming en zorg omringen hem van alle zijden , matige 
overvloed zal hem verkwikken , rijkdotn van liefde cn belang-
stelling zullen hem gelukkig n)aken , en dal alles door wezens, 
die in zijn hart leven , en voor hetn het dierbaarste zijn wat 
hem o|) aarde is geschonken. 

Wie voelt niel de poëzij in beide die stukken , en toch zijn 
het gewone voorstellitigcn uil het leven. Wie herinnert zich niet , 
bij dat looneel op dc heide voorvallen waar hel op zinspeelt en 
verheugt zich n ie t , die droeve lijden te zijn doorgeworsteld , 
of schrikt op het denkbeeld van een toestand in zijn ouderdom, 
als dien van dien ouden man ? Welke geheel andere gewaar-
wordingen geeft die andere schilderij ! Was in onze eerste jaren 
dat beeld niel hel doel van ons streven, en nu wij het bezitten 
is er een schat tc bedenken , waarvoor wij het zouden willen 
ruilen ? Hoeveel (luizende herinneringen hechten zich aan die 
voorstellingen , en doen beide die tafereelen niet die uitwerking 
op ons gemoed, dat al gevoelende cn mijmerende wij altoos eindigen 
met aan Hem tc denken , die ons voor zooveel leeds kan be-
hoeden, of zooveel geluks kan doen genieten? 

De kunstenaar voelt dat , en voelt dat diep. Hij heeft voor dat 
eene tafereel eenen berkeboom noodig, zijne schilderij steU dien 
volledig voor ; daar moet voor den beschouwer geen twijfel be -
staan of het is eene heide, dc planten en het zand beantwoorden 
volkomen aan dal doel ; de opkomende storm met dal eigen-
aaiYlige licht en die kleuren, die bet vergezellen, bootst hij met 
studie na. Want dc indruk van een naderend onweder is hier 
noodig , even zoo als op het andere tafereel , die blijde moeder 
met de lieftallige kinderen , benevens dat vuur en die ver-



verscliingen met al het overige ; dat moet waar , edel rn aau-
vallig wezen. Hij had het als middel noodig om zijn denkbeeld 
uit te drukken , uiaar het was zijn doel niet een berkenboom , 
een onweder of dat v u u r , dat zijden kleed of smirnasch tapijt te 
schilderen , want een schilder die geen verhevener doel h e e f t , 
kan, welke technische vaardigheid hij ook moge verkregen hebben, 
nooit aanspraak nuiken op een hoogen rang in de kunsten , 
want het ontbreekt hem aan dichterlijk gevoel. 

Het nabootsen geeft aan den schilder en beeldhouwer het 
voor reg t , om een oorspronkelijk schoon in het menschenbeeld 
te bezitten. Hel heeft de meest schoone vormen , het fraaiste 
beloo|) van lijnen , maar vooral als het beeld van een denkend 
zedelijk wezen, is het voor hen van de hoogste waarde , en het 
streven van dc nabootsende kunsten i s , al het schoone , edele 
en verhevene , waarvoor dc meuschelijke ziel vatbaar is , zoo 
volmaakt mogelijk voor te stellen. Daartoe bezigt dc kunstenaar 
bekende vormen, zoo als de natuur die oplevert, maar het denk-
beeld is uil h e m , dat is zijn eigendom, de uitdrukking daarvan 
is het doel, daarin ligt de waarde van het kunstwerk; zijn de 
middelen te zwak , onvolledig of gebrekkig , dan is hel talent 
beneden hel denkbeeld gebleven , het schoonheidsbegrip was 
boven de krachten van den kunstenaar. 

De bouwkunst heefl geen oorspronkelijk schoon , het heeft 
geen rationnelen ly[>e, maar meer dan in eene der nabootsende 
k u n s t e n , is hel denkbeeld haar eigendom: juist omdat zij het 
verder moet zoeken, heeft zij er meer regt op. 

De nabootsende kunsten hebben nog een ander voordeel , zij 
hebben een eigen gees t ; doordien zij het leven voorstellen , k u n -
nen hunne voorwerpen bezield gedacht worden , en dit is een 
bijzonder geschikt middel om de waarheid in de voorstelling le 
leeren kennen. Immers kan men zich verbeelden in dat landschap 
of in die kamer le zijn ? en bij de beoordeeling van beelden , stelt 
men er zich voor in de plaats ; daartoe wordt phantasie en eenige 
kunstkennis vereischl, maar de gemoeds-slemming, waarmede 
men het voorwerp nadert , doel bet meeste a f ; daartoe moet die 
ontvankelijk en men in eene stemming verkeeren om aan hel 
schoonheid.sgevoel te kunnen voldoen. In dat geval mislukt dal 
substilueeren zeldzaam , hel doel ons niet alleen het denkbeeld 
v inden , maar het verhoogt uitermate het genot; laat ons een 
voorbeeld nofncfi. 

Veronderslollen wij een beeld van nuu'iner of gii>s, dat een 
stervenden krijgsman voorstelt; zijne kleeding en wapens duiden 
aan , dat hij in den strijd is gevallen. De kunstenaar heeft ge-
zorgd dal hel beeld een welgemaakt man voorstelt , de vwrm 
is ede l , de houding riatuurlijk , hel beloo[> van lijnen JVaa i , 
zoo dat het geheel aan de vereischten vau dc kunst voldoet. 
Men bemerkt echter spoedig , aan de zwakte van sommige dee -
len , het krampachtige in a n d e r e , en het pijidijke over het 
geheel , den veegen s taa t , waarin de held verkeert . Met den 
linker-arm heefl hij zich , met groote moeite , in eene zittende 
houding geb rag t , hel wordt ons duidelijk dal deze zijne laatste 
inspanning zal zijn ; hel is als of die hoog gerezen borst naar 
adem hijgt, zijne gelaalslrekken zijn ver t rokken, en toch duidt 
dat wezen a a n , dat hij zich volkomen bewust i s , en voelt dal 
liij eene schoone laak heeft vo lbrag t , dat hij voor den edelsten 
der pligten heelï ges t reden , en zich daarop mag verhelTen; 
maar er is m e e r , die regterhand , die naar de hoogte w i j s t , 
i'w die naar den hemel gekeerde blik bewijzen welke hoogeni 
denkbeelden zijne ziel vervullen ; wal hij hoopt ; waar hij naar 
v<irlangt; waarheen hij denkt to gaan en wat hem daór wacht . 

Dit alles wordt ons duidelijk wanneer wij ons voor het beeld 
in de plaats stellen ; van lieverlede dringen wij in do voorstelling, 
begrijpen het denkbeeld , en voelen de waarheid , met al hel 
edele wat aan het schoonheids-gevoel kan voldoen, en hoe 
meer dit voldaan w o r d t , des te sterker voelen wij ons wegge-
s leept , zoo dat wij ten laatste niet alleen deelen in de smar ten , 
maar ook in de zelfvoldoening , in de hoop en het verlangen 
op eene betere toekomst, \mt één woord : wij voelen, lijden en 
leven in dat l)eeld ; het is dus of dat beeld voor ons leefde , 
ja schooner en tretlendcr dan <le werkelijkheid zou kunnen 
zijn , want de kunstenaar heeft van die voorstelling al wat van 
hel l^edoelde denkbeeld zou kunnen afleiden verwijderd ; het is 
waarheid maar bevrijd van al het harde , onedele en con-
Ira.sterende , wat altoos de w^erkelijkheid verzeil. Dij een levend 
voorwerp zou men in dat geval willen handelen, helpen, troosten 
en ondersteunen , hier kan men zich uren lang geheel aan de 
schoone voorstelling verzadigen , zonder afleiding , zonder ve r -
andering , altoos dat denkbeehl vasthoudende en ontwikkelende 
in al zijne gevolgen. 

De schoone bouwkust heeft geen eigen geost , men kan zich 



V(W hare vourlhrerigseleii niel in de plaats stellen , zij d rukt 
niets uit dat leven hreft , integendeel het is een vereischte van 
di(» k u n s t , dat alles vermeden worde , wal maar ecniü:zins naar 
leven of beweging zweemt. Daarom is het hinderlijk , wanneer 
de ornamcnlcn , zoo als : hloemen of bladvormen , te veel de 
waarheid nabij komen ; tlaarom doet eene ophooping van con-
trasleercndc lijnen of harde kleuren eene onaangenauio u i l -
werking , omdat die tot het leven behooren, en dus alleen daâr 
met voordeel kunnen aangewend worden ; daarom is geen 
beeldhouwkunst met bouwkunst te vercenigen , want dc eene 
leeft en de andere is dcod , en moet dood zijn ; dat verklaart 
waarom cariathiden ons niishagen , zoo als overal waar de 
beeldhouwkunst een integrerend deel van de bouwkunst is gewor-
d e n , en niet slechts eene bijzaak, alleen versiering is gebleven. 

W i j hebben hiervorcn gezien, dat de kunstenaars de natuur 
bestïidcren , de bouwkunstenaar behoort daaronder, hij verschilt 
echter in zijne beschouwingen eenigzius met de anderen. 

De natuur geeft aanleiding tot denkbeelden, door de indruk-
ken die zij op ons gemoed maakt. Die indrukken zijn van 
onderscheiden aard , zij zijn veeltijds liefelijk, zacht, aandoenlijk 
maar dikwerf ook def t ig , e r n s t i g , somber , somtijds grootsch, 
majestueusch en verheven. Vele natmirvoorwerpen veranderen 
na een kort t i jdsverloop, andere zijn onveranderlijk ; van deze 
zijn dc indrukken , die zij geven, altoos dezelfde, zoo als b. v. 
uitgebreide vlakten , rotseï\ , l)crgen , afgronden en holen ; de 
eigenaardige kleuren en vormen niet a l leen, maar de afmeting 
en stand van die voorwerpen , wijzigen die indrukken , en het 
zijn die indrukken die de bouwkunstenaar opvat. Waar anders , 
dan uit do natuur , zouden do bouwmeesters der oude stijlen 
hunne denkbeelden hebben afgeleid , inwners zij konden n i e t , 
zoo ais wi j , dc bestaande monumenten bestuderen. De indruk-
ken , die de onveranderl i jke voorwerpen in de natuur op hen 
maakten, waren de eenige die zij konden trachten na te volgen, 
en dat dit werkelijk zoo is g e w e e s t , bewijst ons de studie van 
de oude stijlen. Immers was het niet uil gebrek aan beschaving, 
dat de Hindoes hunne grottempels in de rots uithieuwen, of hunne 
pagoden den vorm van eenen berg gaven, die zeer dikwerf zelf 
een heuvel tol kern van het gebouw^ bevatten. De technische 
vaardigheid, in hunne gewrochten kenbaar , cn die wij thans nog 
bewondereïi , de pot'zij , die in htnine plastische voorstellingen 
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is gelegen , bewi jzen , dat zij eenen aanmerkelijken graad 
van beschaving hadden bereikt. Dat kon dus de reden niel 
wezen , maar zij wisten bij onderv ind ing , welke indrukken 
bergen op ons maken ; het sombere der grotten kwam met den 
geest van hunne godsdienst bijzonder wel overeen; niets was dus 
natuindijker en eenvoudiger dan hunne tempels op dezelfde 
wijs in te rigten. Het ernstige van het inwendige der Egyptische 
tempels , het terrasvormige van den Babylonischen stijl , het 
streven der ouden om hunne tempels op bergen te plaatsen , 
hetwelk wij zelfs bij de Israeliten en firieken aantreffen, bewijzen 
dat zij gevoelden , dat de majesteit , die aan het verblijf der 
(lodheid voegt , door grootheid en verhevenheid hel best te 
bereiken is. 

In latere tijden konden de architecten naar de bestaande m o -
numenten studeren , dal was zeker veel gemakkeli jker. Men 
iiohoefde nu maar te onderzoeken of de indrukken , die zij 0[» 
ons gemoed maken, met dc waarheid overeenkomen, om die dan 
Tiaar de omstandigheden te wijzigen ; meestal vindt men het 
<'e{ilcr nog gemakkelijker om ze maar te kopiëren, en dat wel 
met .slaafsche onde rwerp ing , die alle verdere ontwikkeling 
onmogelijk m a a k t , zoo lang men geen betereu weg volgt . 

De bouwkunst is geen nabootsende k u n s t , zij schept en 
geeft iets werkeli jks. De Voorzit^nigheid gaf aan den mensch 
alle middelen oir< iu zijne eigene behoefte te voorzien. Zij schonk 
hem het verstand , om met wijsheid van die midchelen gebruik 
te maken , en het schoonheidsgevoel tot belooning van zijnen 
arbeid. Daarom is liet wel degelijk geoorloofd aan beide te vol-
doen , en men miskent die woldaad van God, indien men zich 
uitsluitend cn in alles bij het nuttige alleen bepaalt. 

In die navolging, om door monumenten indrukken te geven, 
blijft de kunstenaar in vele opzigten beneden dc natuur . De 
grootste zijner kunstgewrochlen zijn onbeduidend , bij hetgeen 
de aarde ver toon t ; en toch is het hem gelukt vele dier 
indrukken niet alleen terug tc geven , maar die zelfs uit te 
breiden , door die menigvuldiger , meer blijvend en zuiverder 
te maken. 

Zoo vindt men b .v . vrol i jkheid , ligtheid , sierlijkheid en los-
heid in de natuur , maar zij zijn zelden blijvend ; een schoon 
beloop van lijnen treft men dikwerf aan , maar vermengd met 
vele andere die daarop geene aanspraak kunnen maken. 



ih' selliUler (jf bcehilioiiwer venvijiieri in het voorgesteldi^ 
denkheelii , alles wal daarmede stri jdig i s ; tiet prozaïsche ol het 
harde wat meestal de werkeli jkheid vergezelt tracht hij zorg-
vuldig te vermijden. Ikit doet de houwkunslenaar ook , al het 
r u w e , het stroeve , liet stuitende , het cont ras terende, het 
monotone of het grillige , moet h i j , als strijdig met het schoone, 
met studie omwerken en in sierlijke gedaanten hersche[»pen ; 
dat noemt men het veredelen van den vorm. Dat geven van 
indrukken , overeenkomstig den aard van onbezielde voorwerpen, 
en het veredelen van den vorm , om die indrukken zuiver en 
overeenkomstig het schoonheidsgevoel te geven , is tiet kenmerk 
van de schoone bouwkunst . 

Wi j zouden dus die kunst geheel in een aesthetischcn zin 
kunnen bepa len , door aan te nemen : Dat z i j , naar aanleiding 
van indrukken , die de natuur ol' de monumenten ons gegeven 
hebben , en dio bij ons denkbeeUlen doen ontstaan , welke tot 
een schoonbeids-begri | ) kunnen gevormd worden, overecnkomsti::: 
dat begri|> , die denkbeelden tracht voor tc stellen door vooi-
werpen die geen eigen geest hebben , maar die door veredeling 
hunner vormen, in hoofd- cn onderdcelen , die denkbeelden uil-
drukken en gewaarwordingen opwekken , die w a a r , schoon en 
edel zijn. 

Wi j hebben hiermede de voorgestelde taak vo lb rag t , cn de 
bepaling voorgedragen , die wij aan u wenschten mede tc 
deelen. W i j gevoelen , dat het noodzakelijk zou zijn , om tot 
ove r tu ig ing , hier meer bij te voegen. W i j zouden moeten ont -
wikkelen ilen eigenaardigen geest van de bouwkuns t , dc voor-
waarden , waaraan zij moet voldoen , cn dc middelen die zij 
bezigt om het doel tc bereiken. Maar wij hebben reeds tc veel 
van uwe welwillendheid gevergd , om het te durven wagen , 
nog dien langen weg met u te bewandelen. 

W . N. lb>sF. 

VEKGADERING 
VAi,' UI:T 

K O \ L \ K L I J K I X S T I T L L T VAN I M J E X I E U I I S , 
G.MIOUORN I.N HET LOKAAI. DILU^HNTIA TE 'S GUAVEJ^LLA(.K, 

01' ZATVUDAO DEN .ITNJ.T 1 

Tegenwoonlig F . W . ('ONRAO Voorzit ter , SIMONS , P»aron 
RONSTNER VAN DAMDENOV , VAN MECRS , ( I I ' aa f V.\N LI.MBLTU; 

STINR.M, STORM 1U:VSINO, VAN O O R O T , GREVK e n VAN DER K U N , 

leden van den liaad ; 
de lefion: VAN I>KR VINNE, H . ML'SUUETIER, VAN DE KASTEELE, 

RL. F . AT'OIER , C . J . FILAVIMANS, W . C. V. Daioii VAN HEEDE 

VAN OLDTSIIOORN, D E K E T I I , \\ liOMEIN, L'ENTINO, J . W . L»AKE, 

M . {]. ,1. P I E P E R S , VAN DER L E K U W , M . CI. T E T A R VAN KLVKN, 

H . SINF.ELS , J . O R T T , (JOUDI;IAAN, i\, K . DE G E U S , M . H . 

C O N R A D , D . A . S C H R E T L E N , J . L K R U E T , E . W E . N C K E I U C I R , 

H . L \ H O T Z , A . J I . DE V R I E S I'IORBE , G . I r z , F . DROINET, 

A . VnoLiK, J . G . W . F I J N J E , J . F . W . CONRAD, H . L . E N T I I O -

VEN L z . , VAN MADRIK , H . F . FI .INJE , 11. F . G . N . C A M P , 

L . IIL.ISTERRORGIR. 

cn de buitengewone ledcii: G . VAN D I E S E N , J . VAN S T U A L E N , 

W . P O S T , J . VAN DER T O O R N , IM. E . C . P L E M P . 

Dc President opent dc Vergadering met deze korte toespraak: 
«Mijne Hoeren! Het is onder een smartelijkcn indruk , dat ik 

deze Vergadering open. 

«Het t reur ig verlies, dat den Koning onzen Deschermheer en 
liet geheele Koninklijke H u i s , bij het alstcrven van den nog 
jeugdigen Pr ins MAUIUTS, getrolTen heeft , heeft ons en voorzeker 
UIieden allen, Mijne Heeren, met droefheid vervuld. W i j zullen 
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liier niet behoeven te verzekeren , iioezeer wij overtuigd zijn , 
dat al de leden van het Instituut het innigste deel nemen in 
de regtmatige droefheid der Koninklijke ouders. ^Yij zullen bij 
de eerstkomende gelegenheid die deelneming ook aan onzen 
Koninklijken Beschermheer kenbaar maken. Het was onder zulk 
eene gemoedstenmiing niet denkbaar den voorgenomen vr iend-
schai>|)elijkcn maaltijd te doen doorgaan , en gijlieden zul t , dit 
vertrouwen w i j , uwe goedkeuring aan ons niet onthouden , 
dat wij daarin eene verandering hebben gebragt. 

ttlk verklaar de Vergadering voor geopend.> 
De notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goed-

gekeurd . 
De nieuwe leden, die voor l ioteerst de Vergadering bijwonen, 

zijnde de honoraire leden .1. C . Wuk en D . AUUIENS, benevens 
het lid VAN LIUFŒN, worden door den Ptrsidenl o[) de bij ar t . 1 5 

van het reglement vastgestelde wijze toegesproken ; zij nemen 
zitting. 

De President leest het algemeen verslag der werkzaamheden 
van het Instituut over het Instituuls-jaar 1 8 I 9 — 1 8 ; 3 0 ( 1 ) . 

Eene kommissie bestaande uit de leden GLAVIMANS , TETAI^ 

VAN ELVEN en AUGIEU wordt belast met de taak om de rekening 
en verantwoording van den Deiniiogmeester op le nemen. 

Deze kommissie verwijdert zich met den Penningmeester ; 
intusschen doet dc President aankondiging, dat bij het Instituut 

zijn ontvangen dc navolgende geschenken : 
1®. Van het honorair lid SEELIG een net ingebonden exem-

plaar van al de werken door do militaire academie tc Breda 
uitgegeven. 

Van het honorair lid P . AuniENS. a . Description a rch i -
tecturale , pittoresque et historique de I église cathédrale de 
Saint Isaac. Ouvrage dédié à sa Majesté l 'Empereur dc toutes 
les Iiussics par A. lliCAni) m: MoNiFEraiAND. 1845. 

h. Description dc la grande cloche dc iMoseon par le même 

auteur 1840. 
5®. Van het lid DIIOINET , een model van eene nieuwe gas -

kraan. 
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4®. Van de kommissie in iS'ederland voor de zaken der t en -
loonstclling van voortbrengselen der nijverheid van alle natiën , 
tc houden tc Londen in 1851 , het programma dier tentoonstelling. 

Van den heer F . W . C. KHECKE , door tusschenkomst 
van het lid P»uvs P»ALLOT: Description dc lobservatoire météoro-
logique et magnétique À Utrecht, par F . W . C. KRECKE, 

G®. Van het Amsterdamschc departement van de Maatschappij 
tot bevordering tier n i jverheid: Het stuk van het XIV® deel 
van het tijdschrift der maatschappij , benevens de punten van 
beschrijving voor de algemeene Vergadering. 

7®. Van het lid L. J . A. VAN DER KUN. Rap])ort adressé 
à JP'. le ministre dc l ' intérieur sur les résultats obtenus à la 
suite dc rintervention dc Tétat pour la creation de prairies 
irrigables dans la Campine , pendant les années 1847 à 1 8 4 9 
inclusivement, par I\I. KUMMER , Ingénieur cn chef au corps 
des [)onts et chaussées. Bruxelles. 1850 . 

8 ^ . Van het lid VAN GORDT. Gedanken über die Nothwen-
digkeit der Schliessung der Mundung des alten Uheincs, unweit 
Lobith. Eintnerich. 1850, 

(W Dit vcislaiï is met dc rekenms on vei antwoonlinG vnn het 
n ^ l L i c n instltuuts-iaar afzondcrr.jk Gedrukt cn aan Uc leden go-
/ouden. 

Word t gelezen een brief van het lid P>aron FORSTNER VAN DAM-

UENOY, namens den Koning aanbiedende een exemplaar vau twee 
kaarten op dc schalen v an en , stellende het terrein 
voor, dat om het Koninklijk domein het Loo gelegen is. En namens 
J<mkh. C. A. VAN SVPESTEVX een exemplaar aanbiedende van 
zijne kaart in 4 bladen , voorstellende dc kolonie Suriname, 
beiden op het topographisch bureau van het ministerie van 
oorlog op steen gcgi^wcerd. 

Word t gelezen een brief van cvengemehl lid , aanbiedende 
namens den minister van Oorlog een exemplaar van dc kaart 
der Zceuwschc slroomen , mede oj) het topographische bureau 
van Oorlog op steen gegraveerd. 

Word t gelezen dc brief van den c^eneraal SEELIG , waarbij 
een belangrijk boekgeschenk aan het Instituut is aangeboden, 

^Zie Dij lagc, N«. XXVHI.) 
ÏSa eene korlc lusschenpoozing worden de werkzaamheden 

i iervat , en brengt de komniissie benoemd tot opneming der 
rekening van den penningmeester , bij monde van het lid GLA-
VLMANs verslag uit. 

Zij stelt aan dc Vergadering voor dc aangebodene , naauw-



keurige eu met zeer veel zorg behandelde rekening goed te 
keuren , onder dankbetuiging aan den penuingmeesler voor de 
liijzoudere zorg , waarmede de rekening is opgemaakt. 

De Vergadering vereenigt zich bij acclamatie met dit voorstel. 

Een ingekomen voorstel , onderteekend door 2 5 leden, toi wij-
ziging van art . 9 van het reg lement , wordt door den president 
aan de overweging van dc Vergadering onderworpen. 

De voorgestelde wijziging is dc navolgende : 
4 ) c ballotage hecll plaats in iedere Vergadering vari bet 

«Instituut.» 
Het voorstel geeft aanleiding tot eenige discussien , waaraan 

dc leden VAN DE KASTEELE , J . W . D A K E , GLAVIM.VNS, SIMONS 

en de Dresident, deel nemen. 
De President verklaart , dat op welk tijdstip van een insti-

tuutsjaar de ballotage ook moge ])laals hebben, dc contributie 
altoos over hel gcheele jaar moet betaald worden. 

Met 52 stemmen voor eu 11 stemmen tegen, wordt het voor-
stel aangenomen. Dc leden STOUM I^UVSINC en 11. F . FUN-IE zijn stemopne-
mers geweest. 

De President doet vervolgens de onderstaande mededeermgon: 
1. De Koning heeft het advies van den Uaad van Desluur ge-

vraagd over het plan tol oprigting eener technischc school te 
lltreeht. 

Door eene daartoe benoemde kommissie voorgelicht , heeft de 
Daad door een aanprijzend advies aan die nitnoodiging voldaan. 

De Koning heeft daarop den Daad van Desluur bij den hierbij 
gevoegden brief doen bedanken. 

(Zie D»ijlage N ^ XXIX.) 
2 . De Minister van Oorlog heeft vroeger aan het onderzoek 

van hel Instituut onderworpen de bladen Breda eu ArnJiem 
van dc Topographischc k a a r l v a n he t Uyk op dc schaal van ^^is^ . 

Na een naauwkeurig onderzoek door eene kommissie, heeft de 
Daad daarop berigt. 

De IMinistcr van Oorlog heeft geantwoord bij den brief die 
als Ddjiage N«. XXX bij deze notulen is gevoegd 

t 
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3 Het lid Duvs DALLOT heeft de navolgende nicdedeeling aan 
het Instituut gedaan. 

(Zie Dijlage N ^ XXXI.) 
Dc Daad heeft daarop voorloopig geantwoord. 

(Zie Dijlage i V . XXXII . ) 
4 . De heer JANSSEN te Leiden heefl in eene aan den Daad 

gerigte missive het Instituut opmerkzaam gemaakt op het belang 
eener bewaring der bouwkundige overblijfselen in ons land. 

(Zie Dijlage N \ XXXIIl.) 
De Uaad heeft na overweging van die voorstellen besloten 

eene kommi.ssie te benoemen om, na ruggespraak met den heer 
JA.NSSEN, maalregelen voor te stellen lot het bereiken van het dooi' 
den inzender beoogde doel. 

5 . Na het voorstel van ons medelid J . ^ V . DAKE in eene 
vorige vergadering namens hel landhuishoudkundig Congres le 
Vtreelit gedaan betrekkelijk hel drooghouden der polders, het 
droogniaken van plassen, enz. is deze zaak door den Daad in h a n -
den gesteld eener kommissie die daarop heefl gerap[)Ortcerd. 

(Zie Dijlage N«. XXXIV.) 
Naar aardeiding van dal rapport heeft dc Uaad het lid J . W . 

DAKE uilgenoodigd, om op het landhuishoudkundig Congres te 
Leiden overeenkomstig hel advies van dc konunissic le handelen. 

G. Dc Minister van Dinnenlandsche Zaken heeft in hel laatst van 
het vorige jaar den President en den Secretaris van het Instituut 
uilgenoodigd, zich in betrekking le stelien mot dc hoogleeraren 
VAN 1»UEDA en VAN DEK 1»OON M E S C U , ten einde een plan te 
beramen, dal tot het vervaardigen van eene Geologische kaart 
van het Dijk zou kunnen leiden. 

Dc Daad van 1 »estuur heefl den Dresident en den Secretaris g e -
magligd , aan die nitnoodiging tc voMoen. 

Ten gevolge daarvan heeft cr eene conferentie tusschen g e -
noemde heeren plaats gehad , waaruil een gezamenlijk rapport 
aan den Minister is voortgevloeid, hetwelk wij hopen dal met 
een goeden uitslag zal worden bekroond. 

7. Eindelijk ontving de Uaad eene missixc mi Oost-Indic yan 
ons medelid VAN UUNEVELÜ. 

(Zie een uittreksel van dien brief onder Dijlage N'^. X X X \ \ ) 
De leden in Oosl-Imlië zijn zoo ver van elkander verwijderd , 

dat de noodzakelijkheid zich dringend doet gevoelen om enkele 
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van iien te belasten met de behandeling der zaken van tiet i n -
stituut. 

De Uaad heeft dientengevolge tot zijne gedelegueerden in O. L 
benoemd de leden DE VAYNES VAN I -RAKKLL, STELEUWALD en 
VAN UUNEVELD. 

Hierna wordt met belangstelling .bezigtigd een daartoe door 
den D>cschcrmhcer aangeboden model cn ccnc beschrijving van eene 
militaire vervoerbare brug, door den Dclgischen Kapitein T IUEKUV. 

Voorts worden medegedeeld de metcrcologische waarnemingen 
van het lid VAN DEU S T E U U over dc maanden Maart cn April 1850. 

Wordt gelezen een brief van den Minister van Oorlog om-
trent dc Santorin-aarde. 

(Z i eDi j l age ,N- . XXXVl.) 

Wordt gelezen een brief van het lid DUOINET , betrekkelijk 
het door hem aangeboden model van ccnc gaskraan. 

(Zie r»ijlagc, iV. XXXVll . ) 
Het model wordt inmiddels door de leden bezigligd en geeft 

aanleiding tot eenige opmerkingen van het lid SINGELS , die door 
den President worden beantwoord, en waarna bet lid DUOINET 

Ic kennen g e e f t , dat bet eigenlijke voordeel van zijne vinding 
daarin bestaat , dat dc kraan weinig stol bevat , ruimen doortogt 
aan bet gas ver leent , cn zeer gemakkelijk kan gereinigd worden. 

Word t gelezen eene nadere mededeeling van het lid Buvs 
BALLOT over dc meteorologische waarnemingen ( 1 ) . 

Wordt gelezen eene mededeeling van het lid i . U. T . O R T T 

te Maastricht, betrekkelijk de windwerken der sluisdeuren van 
het kanaal van Luik naar Maastricht, 

(Zie Bijlage, No. XXXVIH.) 

Wordt gelezen een brief van het lid T R O M P te Amsterdamr 

(O Dit stuk is nog in Iiandcn eener kommissie. 
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die eene beschrijving met teekeningen inzendt, betrekkelijk de 
herstellingswerken aan de doksluis te Vlissingen, 

(Zie Bijlage XXXIX.) 
Word t besloten eene kopy dier stukken aan het departement 

van Marine te vragen , ten einde ze daarna, bij uittreksel, aan 
de leden van het Instituut mede te deden . 

De President doet de volgende kennisgeving: 
t ik kan het genoegen hebben nog aan deze vergadering mede 

te deelen , dat de toezending van het programma voor het te 
ontwerpen gebouw voor de Londcnsche tentoonstelling van 1851 
aan dc leden van het Instituut, ofschoon eenigzins laat ontvangen, 
echter het gevolg heeft gehad , dat er ontweri)en uit Nederland 
zijn ingezonden. Uit het thans publick gemaakte rapport der 
kommissie van beoordeeling b l i jk t , dat het aan het lid van 
het Instituut TETAR VAN ELVEN , hier tegenwoordig , cn aan 
uwen voorzitter is mogen gelukken te worden genoemd onder 
diegenen die eene gunstige cn eervolle melding zijn waardig 
gekeurd. Uw voorzitter rekent het zich tevens tot een aan-
genamen i>ligt daarbij te zeggen , dat hij in de opmaking van 
het door hem ingediende ontwerf) door ons medelid OUTSHOORN 

is bijgestaan.» 

Het lid Ï E T A R VAN ELVEN brengt zijnen dank toe aan den 
President voor dc mededeeling aan de vergadering gedaan ; h i j 
acht zich verpligt ook bij deze gelegenheid te erkennen , d a t , 
zoo zijne pogingen omtrent het gebouw der tentoonstelling te 
Londen eenigzins hebben kunnen welslagen , hij het aan dit 
Instituut verschuldigd is. Het is hem aangenaam den Uaad van 
Bestuur zijne dankbetuigingen aantebiedcn voor dc zeer sjioe-
dige mededeeling van het programma , waardoor de leden in 
staat zijn gesteld om, schoon de termijn zoo kort was gesteld, 
nog tc kunnen mededingen. 

Ten slotte verklaart hij dat zoo de goede uitslag aan de 
vergadering welgevallig i s , bi j zich vooral verheugt iets te 
hebben bijgedragen lot dc handhaving der waardigheid van het 
Instituut. 

Het lid CAMP slclt voor den President en het lid TKTAR 
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VAN ELVEN uit tc uoodigeu , hunne ontwerpen aan het Instituut 
mede te deelen, 

bi l wordt bij acclamatie door de vergadering ondersteund , 
en door de leden F . W . CONRAD en TETAU VAN ELVEN toe-
gezegd. 

Het lid E . \VENCKEnACH biedt ter bezigliging aan een w a -
terpas , bestaande uil twee gegradueerde glazen buizen , onder-
ling verbonden door eene slang van gutta pe r cha , lang 10 el, 
wijd l è duim. Dit model is gemaakt naar dc beschri jving, 
vuorkomende in een maandschrift , zonder dat men op vinding 
of volmaaktheid aanspraak maakt. 

Het verwekt evenwel veel belangstelling bij de vergadering. 

Tot gewone leden worden ter ballotage voorgesteld de 
heeren : 

S . D E N N E T T , E . D>ENOIT , D . C . CUIUSTIE , J . DIUKS , G . A . 

DE GEUS , C . F . GEY VAN D H T I U S , IMMINCK , P I I . VAN DEI\ 

M A E L E N , D . MAAUSGOALK , G . E . A . VAN TANUUVS , 11. K O S E , 

A . J . S C H O U T E N , F . A . V A I L L A N T , J I I ^ C . VAN M \ \ W I J G K , 

( ) . VAN WASSENAAH CATWUFC. 
Zij worden met eene overgroole meerderheid aangenomen. 

Tot buitengewone leden worden voorgesteld de heeren A. 
D A U O , H . VAN B E U S E K O M . P . MAAS GEESTEUANUS e n A . S I -

MONS. 

Ook deze worden aantjenomen. 

Men gaat over tot de benoeming bij stemming met gesloten 
briefjes van drie leden van den raad , ter vervanging der a f -
tredende , zijnde de leden : 

Baron FOHSTNER VAN DAMÜENOV , F . W . CONRAD e n J . W . 
L. VAN Oonivr. 

Men vcvkvijgt den volgenden uitslag: 
Voor het lid F . W . CONRAD 4 0 stemmen. 

Baron FonsTNEn VAN DAMDENOY . . O S ^ 

» .1. W . L. VAN OonoT " 
TETAR VAN KLVEN 

ru voor de L(;tleu GLAVIMANS, VAN MAVIUK , VAN KEEDF VAN 
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OUDTSIIOORN , WAH.NSLXCK , FLJNME , PLERSON CN VAN DIGGELEN, 

elk eene slem. 
De drie aftredende leden van den raad zijn bijgevolg he r -

kozen. 
Bij de ballotage waren de leden STOBM B»UYSLNÖ en 

MAUUIK tot stemopnemers aangewezen, en bij de benoeming dc/ 
leden van den raad was zulks oi)gedragen aan de leden VHOLIK 

en UiJSTEHBonGi]. 

Het lid BOMEIN herinnert de Vergadering d a t , in 1 8 i 8 , eene 
kommissie is benoemd , betrekkelijk de zoo dikwijls ter sprake 
gebragte gaskwestic ; tot dusverre is cr dienaangaande niets be-
kend ; de spreker acht hel van belang dal de Baad van Itestuur 
die kommissie uitnoodige huar gevoelen deswege te doen kennen, 
niet alleen om dal wetenschaiipelijk vraagpunt , zoo mogelijk , 
opgelost tc kri jgen, maar o o k , omdat er sprake is, zoodanige 
verlichting, in sonunigc plaatsen, waar ze nog niet bestaal, in 
te voeren ; zoodat men aldaar dus waarschijfdijk voordeel zou 
kunnen doen met de resultaten van dal onderzoek. 

De President deelt mede dal de benoemde kommissie meer-
malen tol afdoening dezer zeer belangrijke zaak is aangespoord. 

Hel lid VAN MEUI \S zeg t , dal een der leden van die kom-
missie had beloofd de zaak nader toe te lichten door het nemen 
van jiroeven in het g r o o t , en deswege aan zijne medeleden 
rapport te doen. Zulks is lot heden niel geschied, cn daardoor 
is dc komuiissie verhinderd geworden de haar opgelegde taak 
ten einde te brengen. 

Het lid VAN MAURÏK kan aan dc Vergadering berigten , dat 
het ongenoemde lid der kommissie, op uitnoodiging van den 
President, door hem meermalen tol afdoening is aangespoord , 
doch dal onvoorziene omstandigheden hel bedoelde livl Vol 
heden hebben verhinderd aan het verlangen van het Instituut 
te voldoen. 

Spoedig mag men evenwel die afdoening tc gemoet zien. 

1 : 
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Het li(I J . W . HARK fierinnert op gelijke wijze als voren 
aan de benoemde konnnissie lot liet opmaken van eene statistiek. 

Het lid 1'onsTNEn geeft daarop eenige inlichtingen, die nader 
worden toegelicht door het lid SIMONS , en waaruit blijkt dal 
de zaak der statistiek is opgedragen aan eene nieuwe kom-
missie , waarvan de leden in al de provinciën van het rijk 
zijn verspreid. 

Hierna wordt de Vergadering gesloten. 

I^resichMit. 

v<i /i c/cr , 
StMM'elaris. 

•ZVJ 

BIJLAGEN. 

H I J L A C K .V. X X V l i l 

Ureda, den Mei 1850. 

Ik heb de eer L' Hoog Kd. Gestr. hierbij voor de bibliotheek 
van het Koninklijk Inslitnul van Ingenieurs ecu excMuplaar aan 
te bieden van de l-erhocken , door de militaire akademie voor 
(\G verschillende studi^'-vakken, die daar beoefend worden , uit-
gegeven. 

Dezelve beslaan in de verschillende leercursus, gescheiden in 
de navolgende: 

A. Taal' cn leiterkundige leercursus. 

1. Nederlandsche taal- en lellerkunde. 
2 . Hoogduitschc Sprache und Literatur. 
0 . Manuel de langue el dc littérature Française. 
1. The rudiments of Knglish grammar und literalure 
5 . Maleische laaD en lellerkunde. 
G. Javaansche taal- en letterkunde. 

B. Ilisturisclie leercursus. 

1. De nieuwere geschiedenis. 1« Deel en Hb' Deel, l ' ^s tuk . 
2 . Aardrijkskunde. 
Het H" Deel van 1 is ter perse en de geschiedciiis zal 

door het stuk van hel 111̂  Deel voltooid worden. 

G. Wiskundige leercursus. 

1. Stelkunst voor alle wapenen. 
2 . Hoogere stelkunst voor artillerie en genie. 
5 . Meetkunst voor alle wapenen. 
i . Deschrijvende meetkunst voor alle wapenen. 
5 . Hoogere meetkunst voor artillerie en genie. 

* voor infanterie cn kavalleiic 
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Din'ereiiliaal- en integraal--rekeni(ig. 
8 . .Meclianica voor arlilleric en genie. 
0 . Ï» voor inlanlerie en kavallerie. 

N®. 1, 2 , 5 , 4 , 5 , 7 en 8 vormen in 5 deelen den 
wiskundigen leercursus, aan de kadetten der artillerie en 
genie wordende voorgedragen. 

1 , r>, 4 , () en 8 idem 3 deelen van dien door de 
kadetten van de infanterie en kavallerie beoefend. 

10. Wiskundige tafelen voor alle wapenen. 
11. Werktuigkimde voor artillerie en genie. 
12. Geodesie voor alle wapenen. 

D. NaliiurhumUge leercursus. 

1. Natuurkundige stellingen voor alle wapenen. 
2 . Scheikunde voor artillerie en genie. 

De tot hiertoe gebruikte leiddraad voor de scheikundige 
lessen was uit het Hoogduitsch vertaald; deze is echter 
geheel uitverkocht en thans is een grondiger oorspronkelijk 
werk over dit vak oj) de pers , dat aan de vereischten 
voor onze akademie beter zal voldoen. 

E. Jionivhnnduje leercursus. 

1. lUtrgerlijke cn militaire bouwkunst voor genie en waterstaat. 
I". deel in 8®, met een atlas in folio. 

2 . h'. deel der waterbouwkunde voor watei^staat cn genie. 
11 deelen in 8'^. met een atlas in folio. 

F . Krijgskundige leercursus, 

1. Algemeene krijgskunst voor alle' wapenen. 11 deelen. 
2 . Arlilleric voor alle wapenen. 
3 . Vei^slerkingskunst voor alle wapenen. 
.4. Vestingbouwkundc voor genie cn artillerie. 
3 . Militaire adminislralie voor allo wapenen. 
G. Daardeid^cnnis voor kavallerie en artillerie. 

Een grooler leerboek over dc artil lerie, speciaal voor het 
onderwijs der kadetten van dal wapen bestemd, is ter perse; 
hel zal bestaan in twee deelen text in 8^. en een atlas 
in folio. 

Werken door de akademie uilgegeven buiten de eigenlijke leercursus. 

1. Kort be^ri[y der takliek. 
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2. Den en zwaard voor onderoflicieren vau het leger. 
3 . Paardenkennis voor onderofficieren der kavallerie enartillerie. 
4 . (hiderwijs in dc gymnastiek. 
f>. Heglement voor de Koninklijke militaire akademie. 
0 . Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 

» « Nederlandsch Oost-Indië, 

Dehalve de genoemde, waarvan ITIEd. Gestr. zooveel zulks 
doenlijk was , hier een exemplaar o|) best papier ontvangt , 
heeft de akademie nog eenige krijgs- historische klassieke werken 
uit het Hoogduitsch doen vertalen en len dienste van hel leger 
uitgegeven. Mogt FI IEd. Gestr. ook deze voor de bibliotheek 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van eenig nut achten, 
zoo zal ik daarvan tnedc gaarne een exemplaar zenden. 

Met hoogachting heb ik dc eer te zijn , 

Uw Hoog Edel Gestr, Dw, Dienaar, 
H. G. Si:r:uG. 

lï. L, K. lust. I, 
lloorj lulet <Mt'slrci((jCêi heer, 

(It̂ ii /leer < l o \ n \ o . l*ri>si(letil van 
hof h'oin'nfif jti tnsfifnut van Inrjn-
uh'nrs fnz. to 

DI.H.AGE X ' \ X X I X . 

llongEdelGestrengen lieer den 
!leere resident van het 
Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs , 

te 
's Gravenhage. 

Hoog Edel Gestrenge Heer ! 

Dc Koning heeft met veel belangstelling uw ra()port onilrent 
iiet oprigten eener technische school tc Utrecht ontvangen , en 
mij de aangename taak opgedragen, hel Insliluul voor ' ' de ' in -



zending van dal zeer belangrijk en wel uiteengezet stuk , waar -
mede hetzelve aan Zijner Majesteits uituoodiging heeft voldaan , 
namens Iloogstdenzelven te bedanken ; terwijl Z. M. zich wijders 
voorbehoudt, nader daarop terug le komen , wanneer dc ui t -
voering van het i)lan meerdere rijpheid zal hebben verkregen ; 
terwijl Z. M. meer genoemd Instituut levens verzoekt , Hoogst-
denzelven zooveel mogelijk in kennis te houden , van hetgeen 
hieromtrent verder zal gebeuren. 

Mij hiermede van 's Konings bevelen kwijtende , heb ik de 
eer met gevoelens van bijzondere hoogachting tc zijn : 

Uw lIoogEdclGcstrcngc ü v . Dienaar , 
D " . FOUSTNEU VAN DAMBENOY. 

Gravenhage , 
den 27»-'" April 1850. 
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DIJLAGE XXXI 

D I J L A G E X X X . 

's Gravcnhage, den 11®^ April 1850 . 
Dc Daad van Desluur heeft mij , namens het Koninklijk In -

slitnul van Ingenieurs , bij missive van den 5**" dezer, de ui l-
konist berigt van het onderzoek , waaraan hetzelve dc bladen 
Breda en Arnhem onzer lopographische Kaart op de schaal van 
5-55517 beeft oudcrwori^cn. 

Ik betuig bij dezen mijnen opregten dank aan bet instituut 
voor die mededeeling alsmede voor do bereidwilligheid , waar-
mede hetzelve do taak op zich genomen h e e f l , om dezen arbeid 
met deszclfs oordeelkundige beschouwingen op te helderen. 

W a t dc aanmerkingen be t re f t , welke daarin voorkomen eu 
bijdragen kunnen om aan die kaart meerdere volledigheid to 
geven? zal ik dezelve in bijzondere overweging nemen, ten einde 
'daaruit het meest mogelijke nul le trekken. 

Dc Minister van Oorlog , 
VAN SJ 'ENGLEU. 

Aan het bestuur van het 
Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs 

tc 
'.V (traveniiugC' 

De ondergetcekende heeft de eer in naam van den heer 
D»*. KUECKE aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een 
exemplaar aan te bicden , van d e : Déscription de l'observatoire 
méléorologiijue et magnêlique d Utrechtpar IK C. Kreche, 
publice par la sociélé provinciale des Arts et des Sciences a 
Utrecht. 

Uil de circulaire toch en de verslagen van vroegere ver -
gaderingen is mij gebleken , dal het Instituut zich niet geheel 
onthoudt van aangrenzende wetenschappen, en het dus ook den-
kelijk wel eenig belang in deze inrigting zal stellen. iMcl weinige 
woorden wil ik hel standpunt doen zien, waaruil ik dit obser-
vatoriiun en soortgelijke , zoo als b. v. dat van den heer VAN 
DEU STEIIU , beschouw ; dit standpunt zal ik het best doen 
kennen door mijne meteorologische geloofsbelijdenis af te leggen, 
vervat in slellingen, welker waarheid onder het bewerken mijner 
meteorologische stukken levendig bij mij geworden i s , maar 
nog niet algemeen genoeg erkend wordt. 

De verschillende hoeveelheid wariute , die tc gelijker lijd 
op verschillende i)laatsen der aarde oj>gcwekt wordt , verstoort 
het cvenwigt vau dc drukking des danipkrings, gedeeltelijk om 
de ongelijke uitzetting der boven die plaats ruslende luchlko-
lommen , gedeellclijk wegens dc ongelijke hoeveelheid van den 
ontwikkelden waterdamp. 

2®. De afwijkingen van de drukking des danipkrings van het 
cvenwigt doen winden geboren worden. 

5". De winden voeren de lucht van boven warmere plaatsen 
naar koudere plaatsen en omgekeei'd, storen alzoo dc oorspron-
kelijke verdeeling der warmte aan de oppervlakte der aarde. 

Hierdoor ontstaat eene andere verdceling, noodzakelijk 
anders in elk gedeelte des j aa r s : De weersgesteldheid aan eene 
plaats hangt alzoo hoofdzakelijk af van de atmospherische toestan-
den op andere plaatsen. 

5®. Er scheelt dan ook veel aan dat telken jare dezelfde ver-
dceling zou j)laats g r i jpen ; elk jaar is zij en elke maand nood-
zakelijk anders dan in diezelfde niaand van een ander jaar . 

O . Men is er op bedacht geweest uit die verschillende moge-

f t 
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l i jke loestauileu een gemidtlelden toestand op te spo ren ; men kan 
dien het best leeren kennen uit de momils isothermen van IJOVE. 

T^. Reeds is het van belang te weten , hoe groot in elke maand 
uf, nog nader , hoe groot op eiken dag de afwijkingen van den ge-
middelden toestand kunnen zijn. 

8 . Toch heeft men hieraan nog niets om de temperatuur enz. te 
voorspellen behalve misschien in tropische streken waar de afwi j -
kingen zeer klein zijn ; er behoort noodzakelijk bij dat men wete 
wanneer de afwijkingen in dezen of in genen zin zullen plaats 
grijpen en boe groot zij zullen zijn. 

D®. De som der afwijkingen over de geheele aarde is altijd nul ; 
zij gaan voort van dc ccnc plaats naar de andere , worden geringer 
als zij zich over ccnc grootere uitgestrektheid uitstrekken, sterker 
als zij meer op enkele plaatsen tc zamen komen. 

1ü®. In de eerste plaats moet dus opgespoord worden hoe deze 
afwijkingen zich verspreiden, o|Klat wij eenmaal uit eenen gegc-
venen toestand, die ons door elektrische telegrai)hen zal kunnen 
bekend gemaakt worden, ja zelfs nu (in Engelaml) vecds mrdt 
nicdcgedeeld, eenen volgenden mogen leeren voorspellen. 

li®. Als wij vragen in hoeverre het mededeclen der waarne-
mingen doelmatig voor de beantwoording van deze hoofdvraag der 
wetenschap is ingerigt , zoo is bet antwoord: Zeer slecht. 

liet is goed, dat op sommige observatoria zeer uitgebreide 
waarnemingen worden gedaan, die lijvige bockdcelcn vullen ; die 
bouwslolTen zullen den eenen of anderen tijd wel eens kunnen wor-
den g e b r u i k t , maar het is ongerijmd lo denken, dat men daar -
mede aan dc behoeften der wetcnscha[) te gemocl komt. Dc wee r -
gesteldheid aan eene plaats hangt af van die aan dc omringende 
plaatsen (zie 4 ) ; dus kunnen waarnemingen op dcne plaats niets 
leeren. Zij zijn alleen vau belang als zij met waaniezningen op ojn-
ringende plaatsen worden in verband gebragt. 

12®. Alzoo is het oneindig beter op honderd jjlaatscn, niet te ver 
van elkander, eenvoudige waarnemingen te doen, dan op tien hoogst 
volledige. E r moeten over dc ganschc aarde en aanvankelijk over 
een gedeelte, waar het mogelijk is dit in praktijk tc brengen, 
stations aangewezen worden, twaalf uren ongeveer van elkander. 

M . Niet alleen kan men niets aangaande dc weersgesteldheid 
voorspellen uit waarnemingen aan écne [)laals , maar ook kan 
men zelfs uit reeksen van waarnemingen aan écne [)laals niet 
of onvolledig komen lol de kennis van kosmische, onmogelijk 
tot die van lokale, al of niel periodische, invloeden. 

It). De waarnemingen worden op elke plaats bijna anders 
medegedeeld en meestal in een zelfde boekdeel met andere 
vreemdsoortige onderwerpen ; zij behoorden overal op volkomen 
dezelfde wijze op zich zelve en in den meest doelmaligen vorm 
te worden aangeboden , gedeeltelijk ter berekening gereed ge-
maakt, omdat eene stel goede waarnemingen ccnc onuitputtelijke 
bron is voor den berckenaar , maar dc volledigste waarnemingen 
onnut zijn als niemand zc berekent. 

1G. De waarnen)crs letten er tegenwoordig weinig op of zij met 
eene geringe moeite veel moeite voor den berckenaar kunnen uit-
winnen ; ten hoogste berekenen zij wat hun op hun beperkt stand-
punt bevalt , namelijk gemiddelden en altijd gemiddelden, of 
wel zij d e e l e n , in plaats van de oorspronkelijke waarnemingen, 
die nu voortaan als onnut tuig bewaard of verwaarloosd worden , 
niets mede dan die gemiddelden. 

17 . Dc gemiddelde locstand is voor elke plaats genoegzaam 
bij benadering he lend of wezenlijk voor eiken dag öf uit de 
periodische functien , die hiervoor tiog eenig nut kunnen hebben, 
om nu als het cenigc noodige te beschouwen : het opgeven der 
afwijkingen van den gemidtlcldcn toestand. 

18 . Eenmaal zal men die afwijkingen moeten kennen voor 
elk uur van het j a a r ; wij zijn nu [»as aan het onderzoeken 
van grovere afwijkingen cn moeten ons dus nu nog bepalen tot 
afwijkingen die de tenipcratuur enz. van eiken dag eens jaars 
vertoond heeft van de gewone toestanden op zoodanigcu datum. 

19 . Die temperatuur van eenen dag behoeft niet angstvallig 
berekend te worden op ccnc voor den waarnemer, wegens de 
corrccticn, lastige wi j ze ; slechts geve mcti op, uit welke waar-
nemingsureu die verkregen zij. Dc fouten , die men begaat , 
zijn slechts van dc tweede , zelfs gelooven wij van de derde 
onie ; zij zullen [)as in aanmerking moeten worden genomen , 
als men uurwaarnemingen allerwege geeft . 

2 0 . W i j vragen daarom van alle idaatscn dc temperatuur enz. 
van eiken dag, en daarnaast de afwijking die thermometer of baro-
meter dien dag vertoond hebben met de standen die anders gemid-
deld op dien datum plaats grijpen (overal waar dil zelfs slechts uit 
vijfjarige waarnemingen bekend mögt zijn). Wie daarenboven de. 
waarnemingen van meerdere uren wil mcdcdcelen zal ons in de 
gelegenheid stellen een grootcn schat tc verzamelen, ten minste 
wanneer dan ook de afwijking door uurwaarneming van do ge-
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wone waarneming dat u u r en op dien (b tnm, in de vroegerö 
jaren gedaan, toegevoegd worden. Dien schat zullen wij zonder 
twijfel later gchce'l gebruiken , nu misschien voor een gedeelte. 

2 1 . Meer onmiddellijk zou ons aangenaam zijn zoo, ojwlagen 
dat eene merkbare verandering van temperatuur, barometerstand, 
windrigt ing of andere verschijnselen ware voorgekomen , het 
utjr van die verandering in de kolom voor de aanmerkingen en 
de hoegroutheiil daarvan aangeteekcnd werd. Zoo ook het uur 
waarop het begint te regenen en waarop het ophoudt , en de 
riutiu'^ van den wind , v ó ó r , gedurende en na den regen. 

Hieruit volgt dat door een observatorium volstrekt geen nut 
bereikt wordt , tenzij het een middenpunt zij, waar waarnemingen, 
oj) eene reeks van plaatsen gedaan , tc zamcii komen en van 
waar do uilkomsten uit die allen zich weder verspreiden. Tot 
zoodanig ecu middenpunt kan Utrecht gemaakt worden en ik 
neem de vrijheid aan het Instituut als ligchaam en dc leden 
als individuen, g e w i g t , invloed en medewerking to vragen 
ter bereiking van een doel , dat niet anders daji hoogst nuttig 
zal blijken te z i j n , zoodra het voorbeeld, in ons vaderland g e -
geven, ingang en navolging zal hebben gevonden over de aarde. 

Zou het hoogst wenschelijk zijn , dat ergens eene j aa r -
lijksche toelage voor het observatorium verkregen wierd van 
f - m a iidO. 

2' ' . iMeer dringend verlangen wij dat alle meteorologische 
waarnemingen , ook die van getijen enz. die in het r i j k , in zijne 
bezittingen of op Z. M. schepen worden gedaan, hetzij op de 
reede, hetzij o[i hunne reizen, of ook die welke van wege den w a -
terstaat hier of daar mogten voorgeschreven zijn, al is het slechts 
tijdelijk, aan hel observatorium mogen worden ter inzage gezonden. 

Opdat niets verloren ga door vei'deeling maar alles van grooler 
nut worde door verecniging , oi)dal het meteorologische observato-
rium alhier aan den waterstaat bij voorkornende gelegenheden 
voor alle oorden des ri jks mededeelingcn kunne doen omtrent 
vochtigheid , regen , verdamping , enz. en aan al de waarne-
mingsi)laatsen een beknopt zakelijk berigt kunne worden ui t -
gegeven , getrokken uil alle waarnemingen gezamenlijk. 

Wanneer hel Instituut mögt meenen niel regtstrecks hiertoe te 
kunnen medewerk(»n zou hel toch ongetwijfeld reeds veel goed 
aan deze zaak doen ingeval hel door het opneujen van deze 
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korte uiteenzetting zijn zegel aan den uitgodrukten wensch 
hechtte en dien algemeen bekend maakte. 

Hel lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs , 

C . H . I ) . BLVS BALLOT. 

B I J L A ( ; E , . V . xxxH 

Delft, 2 0 Mei 1850 . 
Wi j hebben de eer gehad van UEd. Hooggel. to ontvangen 

een herigt, bij de beschrijving van het meteorologische obser -
vatorium tc Utrecht, ons namens D**. KRECKK aangeboden. 
Met veel belangstelling hebben wij van beide kennis genomen; 
wij zullen het geschenk van D ' . KUECKE in de eerste verga-
dering van het Instituut aankondigen , en nemen inmiddels dc 
vrijheid UEd. Hooggel. te verzoeken , om dien heer wel onzen 
dank te willen toebrengen. 

Bij de vermelding van het geschenk in de vergadering, zullen 
wij niet nalaten te wijzen op het groote nul en do voortrcnclijke 
inrigling van het observatorium, en tevens aandringen, dat van 
de zijde der leden , en zoo ver van hen afhangt , aan den wensch 
tot medewerking voldaan w o r d e , ook in de beschrijving van 
I K . KUECKE ui tgedrukt. W i j zullen dan tevens der vergadering 
liet berigt voordragen, van UEd. Hooggel. ontvangen, en daarna 
zeer gaarne aan uw^ verzoek voldoen , om het o|) te nemen in 
dc notidcn der vergadering , die openbaar worden g e m a a k t , 
met beleefden drang aan dc leden, dat zij zooveel mogelijk aan het 
uitgedrukt verlanget! voldoen. Geheel overtuig/1 van dc rigtigheid 
uwer beschouwingen, willen wij , zoo veel in ons i s , tol bevor -
dering uwer bedoelingen medewerken , en zullen daarom aan het 
Ulrechtsch observatorium dc waarnemingen zenden , die ons 
worden medegedeeld , en tot zulke mededeeling allen uitnoodi-
gen , die met ons in betrekking slaan. Om te beter te kunnen 
voldoen aan uw verlangen om dc opteekening der waarnemingen, 
die mogten gedaan worden , te schikken naar het algemeene 
plan , bij het observatorium aangenomen , verzoeken wij UEd . 
Hooggel. ons met dc inrigling der registers bekend te maken. 

Wi j moeten tot het voorgaande, voorloopig a l thans , onze 



medewerking bepalen. Hoe gaarne wij ook de gewensehle 
geldelijke bijdrage jaarlijks zouden leveren , overtuigd van hare 
nuttige aanwending , onze middelen verbieden dit. Het is even-
wel mogelijk , dat het Instituut in het vervolg iets zou kunnen 
doen en met anderen zamenwerken , om de noodige som b i j -
een te brengen. W i j verzoeken daarom van u te mogen ver-
nemen , of zoodanige medewerking gewenscht wordt . Met overleg 
en zamenwerking van allen zou welligt kunnen gevonden wor-
den , wat ieder afzondei'lijk niet bij magte is te leveren. 

Onder aanbeveling van de bedangen des Instituuts aan uwe 
verlichte medewerk ing , verzoeken wij u de verzekering oivzer 
hoogachting te willen aannemen. 

He Uaad enz. 

PdJLAOE N®. XXXIH 

Aan 
Herren hesluurJeren van hel Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs tc Uelft. 

WelEdele Heeren! 

Voor eenige dagen werd door mi j , in eene zitting der tweede 
klasse van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen enz. , 
eene voorlezing gehouden, waarin de vooruitgang werd aangestipt 
van de beoefening , ook der bouwkundige overblijfselen van ons 
vaderland uit de middeleeuwen. Vervuld met den wensch , dat 
wij eens eene degelijhe geschiedenis onzer Nederlandsche bouw-
kunde mogen erlangen (gelijk Delgie ons daarin reeds kort en 
poimlüir is voorgekomen), veroorloofde ik mij de opmerking , 
dat de bouwstolVen daar toe , vooral ook wat het tijdperk der 
Uomeinsche kunst betrof, nog niet genoog in gereedheid gebragt 
waren , en dat daartoe vooraf niet slechts alle kerkelijke, maar 
ook de burgerlijke en militaire overblijfselen van de tot dc 
Xlll^ eeuw bouwkundig dienden opgenomen tc worden; eene 
werkzaandicid , die mij" toescheen in onzen tijd even zeer ge-
wenscht als uitvoerbaar le zijn. 

i8-2 

Na den afloop van voormelde lezing had de heer VAN DER KUN 
(lid der eerste klasse van het Koninklijk Instituut van Weten-
schappen) dc vriendelijkheid mij te zeggen , dat het Instituut 
van Ingenieurs welligt in staat en genegen zou z i jn , om zich met 
die werkzaamheid tc belasten , terwijl ZEd. mij den wensch tc 
kennen g a f , om deswege een voorstel aan het l ' es tuur van dat 
Instituut te rigten. Terwijl ik hieraan volgaarne gevolg geef, zij 
het mij vergund vooraf op te merken , dat die arbeid niet in mijn 
particulier belang gewenscht wordt, maar enkel in dat der weten-
schap , met het ui tz igt , dat eens , wanneer dc bouwstolVen be-
hoorlijk zidlen vereenigd zijn , ccn deskundige (waaronder ik 
mij geenszins mag rangschikken) dc bewerking voor dc geschie-
denis der kunst op zich nemen zal. 

Het behoeft aan wetenschappelijke mannen wel niet tc worden 
uitgelegd , dal dc in druk versehenen afbeeldingen van vader-
landschc gebouwen uil dc Uomaansche kunstperiode, op weinig 
uilzonderingen na , onvoldoende zijn om er studiën op tc maken; 
dat dc weinige monumenten , uit dien lijd nog overig, jaarlijks 
meer afnemen en vervallen ; dat men in naburige rijken met 
zulke bouwkundige opnemingen reeds is voorgegaan, en dat het 
tc vreezen is , wanneer wij niet eerlang krachtiger dc hand 
aan het werk slaan , dat speculerende buitenlanders onze Uo-
maansche gcdenkslukkcR komen afbeelden en uitgeven. Het aan-
gevoerde maakt zulk ecnc onderneming in onzen tijd wcnschclijk. 

Het denkbeeld , om voor 's hands alleen dc monumenten van 
Uomaanschen stijl op te nemen, is ontstaan door de overweging, 
dat op die wijze het spoedigst iels volledigs verkregen wordt cn 
waarnaar dus reeds eerlang zou kunnen gewerkt worden ; o(»k 
zijn die Uomaansche mon\uncntcn nog het minst goed bekend , 
en moeten den grondslag uitmaken voor dc geschiedenis der 
bouwkunst in ons vaderland. 

Het grootste gedeelte der bouwkundige overblijfselen van dien 
stijl bestaat in kerken cn kapellen (waarvan de meesten later 
geres taureerd , in anderen slijl voltooid of misvormd zijn). Maar 
Avanneer het Instituut van Ingenieurs zich met dc opneming der 
Uomeinsche overblijfselen mogt willen belasten, zou het mis-
schien bij voorkeur met dc civiele monumenten beginnen. Mij 
dus voorbehoudende om later op de godsdienstige monumenten 
terug tc komen en daarvan eene lijst over tc leggen, veroorlo(d' 
ik mij voor 's hands dc aandacht tc vestigen op de volgende 
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civiele en militaire gedenkstukken uit het tijdperk van de XI® 
tot de Xllh' eeuw. 

De ruïne van Duurstede , te Wijk-bij-Duurstcde. 
De ruïne van Teylingen. 
De ruïne van Merwedc. 
De burgt van Legden. 
De ruïne van Drederode. 
Dc ruïne te Merem , onder lUrihen , bij Roermond. (Onlangs 

in den Messager des Sciences verkeerdelijk voor Romeinsch ge-
houden). 

Het binnenhof te 's Gravcnhage. 
De poort van Jaer en de bogen over het riviertje Jaer , le 

Maastricht. (Verg. Bulletin de l'Acad. d'Archeol. de Belg. UI, p. 
571 suivv.). 

Een platte grond , cénc of meer doorsneden (naarmate het 
monument meer ingewikkeld van constructie is) en eene tecken-
kundige schets van de ligging zouden de vereischten dier op-
neming zijn. Dij den platten grond zouden ook de grachten (soms 
de arm eener oude r iv ier) , alsmede de naaste omtrek van den 
g r o n d , behooren opgenomen tc worden , voor zoover de laatste 
eertijds tot het bevestigde gebouw behoord heeft. Voorts zou 
men aanteekeningen te maken hebben over de dikte der muren, 
dc grootte en soort der steenen , de soort van kalk of cement 
enz., cn vooral ook hebben aan te wijzen het verschil van bouw-
trant en materialen , soms aan één en hetzelfde gebouw op tc 
merken , ten einde men dc vroegere en latere gedeelten be-
hoorlijk kon onderscheiden. Voor het overige, zooveel mogelijk 
opmerkingen , om den oorsproukelijken bouw gemakkelijker in 
het licht te stellen. 

Mogt het Instituut van Ingenieurs besluiten, om dit voorstel 
ten uitvoer tc l eggen , zoo bied ik mij gaarne aan, om, zooveel 
in mijn vermogen is, door aanwijzingen de behulpzame hand 
to bieden. 

Met dc meeste onderscheiding heb ik do eer mij tc noemen. 

Uw Dienslv. Dienaar, 

Legden, 1 2 April 1 8 5 0 . I - J . JANSSEN. 
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DIJLAGE, XXXIV. 

Aan dcti flaad van Bestuur 
van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs. 

Met een extract uit de notulen der raadsvergadering van 4 
Waart 1 8 5 0 , werd in handen der ondcrgcteckendcn gesteld 
een brief, namens het vierde Nederlandsch landhuishoudkundig 
Congres , aan den Uaad van Destuur van het Koninklijk Insti-
tuut van Ingenieurs geschreven , betrekkelijk een voorstel: 
«om door het (iOngres te bevorderen , dat men tot het droog-
ahouden van polders , en droogmaken van plassen, meer algemeen 
tdic middelen gebruiken mogt, welke de tegenwoordige stand 
«der wetenschappen ter onzer beschikking heeft gesteld.» 

Na dc ontvangenc stukken overwogen te hebben , in verband 
met eenige oi>helderingcn door den cerstondergeteekendc mede-
gedeeld , en met het verhandelde in de algemeene vergadering 
van 12 Februarij j l . , vermccnen de ondergeleckenden dc eer tc 
kunnen hebben , eenparig als hun gevoelen, aan den Uaad van 
Destuur voor tc stellen. 

d a t , door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de heer J . W . 
i'AKK gemagtigd wortlc, ter kennis van het volgend Landhuishoud-
kundig Congres , op dc ontvangenc mededceli[ig , een antwoord to 
brengen , hoofdzakelijk van den volgenden inhoud of strekking. 

Het Instituut acht dc aanmoediging eener meer systematische 
wijze van drooghouding der polders, enz. voor den landbouw 
zeer nuttig, doch is niet bekend met de middelen welke aan het 
Landhuishoudkundig Congres ten dienste staan , om deze zaak 
tc bevorderen. Indien, even als dit voor dergelijko voorstellen 
vroeger geschied is , het Landhuishoudkundig Congres uit zijn 
midden eene kommissie wilde benoemen , die hel aangegeven 
onderwerp lot een punt van bijzonder onderzoek maakte , zou 
dit welligt tot eenen gunsligen uitslag kunnen leiden. 

Inmiddels vermeent het Instituut de verzekering tc kunnen 
geven , dat bij vele zijner leden belangstelling cn medewerking 
zullen gevonden worden , overal waar men wclenschappelijkc 
kennis en ervaring van toepassing kan achten , ter verbetering 
van den vaderlaudschcn bodem. 

J . W . DAKI: , 

. M e i , 1 8 5 0 . VAN DKU VINNE , 

P . .1. .]. l>ouAkurs. 
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BIJLAGE , XXXV. 

Uiürckscl. 

Aan den Secretaris van hei Kon. Insi. van Ingenieurs'. 

ik heb de eer u kennis Ie geven , dat door ons zijn ontvangen 
15 exemjdaren voor dc leden van het Instituut op Java, bestaande 
nit Uittreksels uit vreemde tijdschriften van Julij 184D, en de 
verordeningen, vastgesteld in dc vergadering van 12 Julij 18i l ) . 
Twee dezer excmf)larcn zijn overcompleet, daar ik reeds de eer 
liad in April 1840 te me lden , dat een der leden namelijk de 
heer l l o n s r overlcdeu w a s , .terwijl het andere lid de heer 
GANSNEB , genaamd TENR.NAFIEL, op dit oogenblik in Nederland 
is. W a t aangaat de verklaringen , welke ter teekening aan dc 
leden zijn verzonden , deze zijn nog alle niet terug , aangezien 
de meeste leden niet bekend zijn met het reglement, en dc uit-
gestrektheid en middelen van connnunicatie op Java niet toe-
laten drukwerken of zelfs brieven aan hen te doen toekomen 
zonder groote onkosten , indien men een spoedig antwoord ver-
langt. Ook dc gedurige verplaatsing van personen maakt het 
voor ons moeijelijk , om dc stukken aan hun adres te doen b e -
zorgen ; waaromtrent het welligt goed zoude zijn indien uit 
Nederland magtiging werd verleend aan een persoon om dc zaken 
van het Instituut te behandelen , cn dan die persoon door dc 
leden au courant werd gehouden van hun domicilium, daar nu 
niemand weet op welke wijze hij dc stukken van het Instituut 
on tvangt , of aan wie hij zich moet adresseren om inlichtingen 
tc bekomen. 

Tot nu toe is zulks geschied aan den majoor S T E U E R W A L D , 

die te Soerabaija is , en die mij heeft aangeschreven het pakket 
aan zijn adres gcrigt te openen en to verzenden. Echter niet 
bekend zijnde met de bedoelingen van het Instituut en niets 
hoorendc van dc reglementen cn diploma's voor de leden, zoo 
kan ik ook op de aan mij gedane vragen geen antwoord geven, 
en heb ik dc eer in bedenking te geven of het niet goed was, dat 
aan de leden werd bekend gemaakt , dat dc majoor STErEUWALD 
al de zaken van het Instituut behandelde , zullende zich dan 
een ieder tot hem kunnen w e n d e n , als zijnde waarscliijidijk hel 
beste in staat de belangen van het Instituut van Ingenieurs 
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te behartigen. Een onderdeel van het Instituut hier aan tc stel-
len is bijna onmogelijk door (zoo als ik boven dc eer had aan tc 
merken) dc verspreiding van de leden op Java en dc buiten-
bezittingen. Uit Nederland zal zoo als ik boven in bedenking gai 
eene benoeming moeten geschieden; daar op do bestaande wijze 
eerder eonc vermindering dan eene vermeerdering van leden te 
verw^achtcn is , enz. enz. 

Ik heb de eer mij met dc meeste hoogachting te noemen. 
UEd. Dw. d ienaar , 

27 xMaart 1850. W . E . VAN BM.NEVELD , 
Lid van het K. I. Tan I. 

BIJLAGE iV. XXXVl, 

's Gravenhage den April 1850 . 

Ik heb dc eer u bij dezen tc doen toekomen het afschrift 
van een uittreksel uit eenen brief van den Nederlandschen Consul 
Generaal te Athene , betrekkelijk de aarde van Santorin, waarvan 
mij een afschrift door den Minister van Buitenlandschc Zaken 
is gezonden. 

De Minister van Oorlog 
VAN Sl 'LNGLER. 

Aan 
den haad van Bestuur 
van het Koninklijk In^ 
slituut van Inycnicurs 
tc 'sJJaje. 

Extract 

Pireus den 20^'« IMaart 1850. 

Hoog Wel Geboren heer , 

Dc santorin-aarde is van eene vulkanische zelfstandigheid, die 
zich, volgens dc zoo dikwerf genomene proeven, bijzonder goed 
voor waterbouwwerken cii^cnt. 
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Die aarde wonlt op het eiland zelf bij de mand verkocht. 
Iedere mand heeft den inhoud van een kilo graan (turkscli 

gewigt) zoodat de veertig manden ongeveer gelijk staan met 
een halven last, of eene ton. Kr worden jaarlijks vele scheeps-
ladingen hiervan naar het buitenland verzonden, in het jaar 1 8 i 7 
hebben zich negentien vaartuigen, bestemd naar verschillende 
oorden , daarmede bevracht. 

E r zijn twee soorten van santorin-aarde. De beste cn fijnste 
kwaliteit heet Therasin cn dc grovere is bekend onder den 
naam van Akrotiri-aarde. 

Van dc eerstgenoemde soort kost de mand aan board , na 
aftrek van alle onkosten, van l tot 5 cent Nederlandsch. 

De tweede quali tei t , die van Akrotiri, komt op 5 tot 4 cent 
dc mand te staan. 

De uitgaande regten , hoewol dikwerf door dc Gricksche 
regering ve rande rd , zijn, middelmatig ge rekend , van 2è tot 3 
cent de mand voor het buitenland. W'i] vele watcrbouwwcrken 
tc Triest en voor alle soortgelijke constructicn in Griekenland, 
is de santorin-aarde altijd met het beste gevolg aangewend. Dc 
groote kaaijen te T r i e s t , op Syra cn aan den Dircus , leveren 
het duidelijkste bewijs van hare deugdelijkheid. Na korten tijd 
onder water gestaan tc hebben , wordt dit cement zoo hard 
als ccnc rots en m o e t , bij noodige verbeteringen, met buskruid 
uit elkander geslagen worden. De wijze van aanwending is dc 
vo lgende : 

Eene vierkante cl metselwerk onder water vercischt 3 3 
manden santorin-aarde met twee quintarcn ongcbluschtcn kalk. 
lV\j het blusschen van dezen , zoo als bij dc menging met dc 
aarde , is een hoofdvcreischtc, dat niet n)cer dan dc volstrekt 
noodzakelijke hoeveelheid water gebruikt worde. Ik enz. 

(<jel,) T R W E R S . 

Voor extract conform 
Dc Secrataris-Gcncraal van het 

Ministerie van Duitcnlandschc Zaken 
fyet.) ,1. Z. M A Z E L . 

Voor eensluidend afschrift , 
Dc Secrctaris-Gcncraal van het 

Ministerie van Oorlog. 
E . A . VAN LLARRARI). 

Aan 
Zijne Kxcellcntie den 
heer Mr, VAN S O N 5 -
IIEE( T , Minister van 
liuitentandschc Zaken 
tc 's Gravenhage. 

2 0 5 

D I J L A G E . X . X X V I I . 

La Haye 2 0 Avril, Î 8 5 0 . 

Monsieur F. W . C O N R A D à La Haye, 

La nécessite de rendre aussi légers que possible les nouveaux 
appareils, que j 'ai crées pour le transport de mon gaz et celle 
non moins impérieuse de les vider et remplir dans le moins de 
temps possible, m'ont suggéré l'idée d'établir un rob ine t , qui 
est nouveau pour moi, mais qui peut ne pas l 'ctrc pour d 'autres, 
car on peut fort bien sans que je le sache avoir eu la mCmc 
idée que moi. 

Quoi qu'il en soit je crois que le Robinet en question offre d'assez 
grands avantages pour Ctre signalé à l'attention de l'Institut ; il exige 
peu de matières, en comparaison de la quantité de liciuidc ou de 
gaz, qu'il peut écouler; il est sur et facile et n'a pas de dimension 
limitée. Si vous le jugez aussi favorablement et que vous le croyez 
digne d'etre mentionné, veuillez le garder jusqu'à la prochaine 
séance de ITnstitut; dans le cas contraire je le ferai reprendre 
chez vous quand je coimaîtrai votre avis. Pour mon compte per-
sonnel je n'attache aucune importance à ce fait. Je ne vous le s i g -
nale qu'autant que vous croirez qu'il soit utile d'en faire part à nos 
collègues. 

La boîte à étouppes et le couvercle supérieur se démontent 
à vis pour la facilité du nettoyage. 

Veuillez agréer , etc. 
F . D R O L N E T . 

DIJLAGE , N®. XXXVll l . 

(Met Plaat I cn II.) 

DESÜi lRl JVLNG VAN DE W I N D W E R K E N D E R S L U I S D E U R E N VAN H E T 

K A N A A L VAN LLTK N A A R M A A S T r a C U T , 

Ter verbinding van het kanaal van Luik naar Maastriehl met 
dc Zuid-Willemsvaart , zijn in laatstgenoemde vesting twee scliut-
sluizcn gebouwd , ieder van 7 cl oi)cning cn ruim 2 cl verval. 

Dc beperkte ruimte van ccnc dezer sluizen maakte het on-
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mogelijk zich van de hij ons gewone dnwporsen le bedienen , 
waarom men hel Fransche syslcma, dal aan dc 1'cigische sluizen 
van ditzelfde kanaaal ook is aangebrag t , heeft gevolgd. 

Dit in Holland, voor zoo verre ik w e e t , nog niet toegepast 
syslcma , dat zich iloor gemakkelijke beweging, netheid en be-
knoptheid bijzonder aanbeveel t , heb ik in bijgaande teekening 
duidelijk aangegeven. 

Dc duwpers namelijk is vervangen door een gegoten ijzeren 
r a a m , op dc teekening in platten grond le zien. Op den 
buitenkant van dit r a a m , zijnde een cirkelboog, zijn dito ge-
tande stukken bevestigd ; hetgeen bij onvoorziene breking van 
ccnen tand , door het aanzetten van ccn nieuw s t u k , gelegenheid 
tot gemakkeli jke herstell ing geeft . 

0[) dit gelande heugelijzer werk t een rondsel , welke werk ing 
nog over een rad en rondsel wordt overgebragl , om verder door 
cenc verticale as van boven met cenc k ruk tc kuimen worden 
bewogen. Het heugel i jzer , in Frankrijk en LV/f/ie geheel boven 
aan dc deur bevestigd, heb ik bier aan den lager gelegen boven-
regel aangebrag t ; de deur wordt daardoor minder geschrankt 
cn door het van voren met een muur t j e toemctselen der 
heuge lkas , heelt dit ccn netter aanzien gekregen en wordt dc 
gegoten ijzeren dekplaat veel k l e ine r , hetgeen voor dc sterkte 
en mindere kosten voordeeliger is. 

De afwijking van het heugelijzer van het daar op w^erkendc 
r o n d s e l , word t door het rad A tegengegaan , zoo als in de 
doorsnede van he t windwerk over de lijn a b is te zien. 0 [ j de 
gecoteerde teekening zijti verder de details van het windwerk 
naauwkeur ig aangeduid (1). 

Op de tweede teekening is de deur met het r inkel cn windwerk 
aangegeven , waarbij ecnc geheel bijzondere constructie is gevolgd. 

W a t dc deur zelve be t r e f t , is hier niets aan le merken, dan 
dat ik daarbij de bijna algemeen in gebruik zijnde krukken ter 
verbinding der regels met de achterhar door beugels heb ver-
vangen , w^aaraan ons geacht medelid , dc heer D. J . STORM 

( l ) De Cclr;'»sctic Ingenieur IlounoTTn heeft dit sysfema bij dc 
laalslaebouwdc sluis le lAiik nojj eenirjzin.s aewijzii;d aancfchra^jt. 
Hel Iicu(;clijzer namelijk is ecnc re[;t (jelaudc slaaf, die slecds le{!;en 
liet hcneden-rondsel wordt aan^jeklcmd door ecnc rol , die draaibaar 
aan dc as van liet rondsel is bevestiiTd , om alzoo de steeds veran-
derende !iGtm{j van hel heujclijzcr Ic kunnen voljcn. 
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DÜVSIXG , ook de voorkeur schijnt to geven , zoo als blijkt uil 
zijne Opmcrkimj aamjaande slnisdenrcn , vervat in het t i jdschrift , 
uitgegeven door dc eerste klasse van het Koninklijk Instituut vat) 
Wetenschappen , Let terkunde en Schoone Kunsten , o '̂ d e e l , 

allcvcring. 18K). 
Te r gemakkelijke oi)winding der rinketten heb ik, als ook reeds 

in Dchjie geschiedde, dc schuillcijers A van 2 duims gegoten 
ijzer genomen , zooals op de teekening der deur en daar naast 
op ecnc grootere schaal duidelijk is aangegeven. Om echter dc 
beweging nog gemakkelijker te maken , heb ik dc schuif zelve 
door dc, ook op dc teekening onder 15 aaiigewezcn, schuifijzers 
aan beide zijden omvat. 

Dc schuif beslaat alzoo van G duims eiken planken, goed regt 
ges t reken , tegen elkander aangedreven en met hunne uileinden 
ter volle zwaarte in bovengcnoetndc schuifijzers gezonken en ieder 
met twee t duims schrocfbouljes bevestigd. 

Deze schuifijzers gaven aanleiding tot eene zeer gemakkelijke 
verbinding niCt hel heugel i jzer , door het van boven door eene 
bout opsluiten van twee ijzeren a r m e n , die op dezelfde wijze zich to 
zamen vereenigcnde aan hel heugelijzer zijn verbonden. 

Dehalve de meer gemakkelijke beweging heeft men hier tevens 
dc veel aan trekking onderhevige opgcklamptc schuiven met de 
daartusschen in te werken veerijzers vermeden. 

Hoewel ik mi lol aanslag van de schuif, onder tusschen dc schuif-
Icijcrs, ccn eiken rib had geplaatst, zoo scheen hel mij echter van 
veel belang, het zoo algemeen bij afwezigheid der directie in g e -
bruik zijnde uil de pal werpen van het windwerk te moeten voor-
komen, waarbij de schuif met kracht naar beneden valt cn door den 
zwaren schok tot het sj^ringen van de gegoten ijzeren schuillcijers 
of ijzers aanleiding kon geven. 

Om hiertoe tc geraken kwam mij het gebruik van ecnc schroef 
zonder eind als het beste middel voo r , maar door dc geringe 
afmeting van het rad waarop de schroef moest werken stuitte k 
weder op een bezwaar, namelijk, dat er nooit meer dan een enkele 
tand in het werk l iep, hetgeen te veel aan afslijten en daardoor aan 
slechte werking onderhevig zoude zijn en ook niet de voldoende 
sterkte zoude bezitten. 

Ik kwam hierdoor op het denkbeeld om dc schroef zonder 
eind , niet zoo als gewoonlijk om eenen cilinder tc beschrijven, maar 
om een omwenlelings-ligchaam , dal juist om het rad s loot ; h ie r -
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iloor vat dc schroef hijna wiskunstig gehjkti jdig om 5 tanden, die 
nu met hunne volle kracht geheel in hel werk loopen. 

Het maken of draaijen van zulk eene schroef zonder eind was 
niet gemakkelijk , daar dc heitel hij het omdraaijen der schroef, 
niet eene vooruitgaande beweging , maar eene gelijkmatige bewe-
ging om eene vaste spil moest hebben en hel tot dat doel vervaar-
digen van een geschikte draaibank zoude het gebruik van dit wind-
werk , wegens dc groote kosten, zeer bezwarend hebben gemaakt. 

Ken tc MaaMrichl wonende smid, J , P . Ku.VNS genaamd, die 
zich door zijnen vindingrijken geest en net werk onderscheidt, 
kwam hierbij mij tc hulp en l)00d zich aan , dc schroeven te 
draaijen , hetgeen licm dan ook, na eenige moeite, volkomen g e -
lukte en wel op eene door hem zeer eenvoudig en vernuftig u i t -
gedachte wijze , zoodat ik het op dc teekcning op eene schaal 
van dc helft der ware grootte aangegeven windwerk op al dc 
dc sluisdeuren en verdere schuiven heb kunnen plaatsen. 

Door de groote k r a c h t , welke deze schroef zonder eind mij 
gaf. was ik in staat het rondse l , dal op de getande staaf werkt , 
uit zes tanden le vervaariiigen , hetgeen tot dc gemakkelijke 
beweging veel bi jdraagt , terwijl ik daarbij dc kruk slechts 
de lengte van 2 5 duim heb behoeven tc geven. Dc kast is veel 
kleiner dan bij gewone windwerken , dc kracht grooter en de 
beweging gemakkel i jker , terwijl de sluisknechts genoodzaakt 
zijn , tot het nederlaten der s chu i f , het windwerk tot he le inde 
toe achter uit tc draai jen, zoodat dit nieuwe systcma geheel is gelukt. 

Het rad i ) , waarop dc schroef zonder eind (wegens den vorm 
door mij met den naam van snikschroef bestempeld) werkt , kan 
niet uit écu geheel bestaan ; de wiskunstige in-clkandcr-sluiling 
van dit rad met de snikschroef maakt een uit elkander nemen 
of in elkander plaatsen niet mogelijk, ten zij een gedeelte vau het 
rad zoiuler landen is. 

Ik heb dus, zoo als op dc teekcning afzonderlijk is aangege-
ven , het rad uit twee stukken gemaak t , om eerst het grootste 
gedeelte iu de schroef gangbaar te draaijen en verder het kleinste 
stuk , hetwelk geheel lusschen dc doorloopendc wangen en het 
overblijvende gedeelte van het rad s lu i t , in te zetten en door 
twee schroeven tegen losgaan te verzekeren. Deze verbinding is 
zoo zeker en sterk , dal zulks hoegenaamd als geen bezwaar kan 
beschouwd worden. Het rad is even als de lapi)en vau zijne 
as , voor het gemakkelijk looiden , van uietaal vervaardigd. 
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Dc geheele kast met windwerk wordt op de st i j len, evena l s 
zulks in JMfjie bij de windwerken geschiedt , vastgeschroefd, 
zoodat men bij eenige reparatien als anderszins niet genoodzaakt 
i s , al dc aan dc deur bevestigde stijlen los tc maken ; verder 
is het gebruik zoo gemakkelijk dat eenige particulieren , voor 
hunne molenschuiven , reeds zulke windwerken hebben besteld. 

Dc Ing. van den Waterstaat , 
.1. U. T . OniT. 

D.IJLAGE , ^ ^ XXXIX. 

Amsterdam , 2 8 Mei 1850 . 

Ten gevolge van den zeer bedenkelijken toestand , waarin de 
groote zeedoksluis te yiissitujen allengs was geraakt , werd het 
Departement van Marine ten laatste in de noodzakelijkheid ge-
bragt , over tc gaan tol dc ka[)italc herstellingen en verande-
ringen , welke aan dat werk verrigt moesten worden om het 
bestaande kwaad in dc constructie der sluis op afdoende wijze 
weg tc nemen en hel geheel meer geschikt te maken voor de 
gewigtige diensten welke daarmede uioctcn verrigt worden. 

Die herstellingen geschiedden oiuler mijne directie in 1818 , 
nadat ik in 1817 de sluis had afgedamd , drooggemaakt en 
onderzocht , en zij waren merkwaardig , zoowel door de u i t -
gestrektheid , als door de spoedige en allezins gelukkige uitvoering. 

Dc voorafgaande werkzaamheden hadden ook de gelegenheid 
verschaf t , om den geheelen zeer opmerkelijken toestand der 
sluis te leeren kennen met vele bijzonderheden der opvolgende 
lolgevallen van hel sluiswerk en veranderingen daaraan op onde r -
scheidene tijdstip[)en gemaakt. 

Het Deparlemenl van Marine , verlangende een en ander ir> 
aandenken le doen blijven , noodigdc mij uil lol hel inzenden van 
plauïicu aanduidende dc vroegere e n d e tegenwoordige constructie 
als ook om o[) te geven dc opvolgende veranderingen , welke 
het sluiswerk had ondergaan. 

Dit gaf de aanleiding tot het bewerken van de twee i)lans 
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m bel gescliicdkunclig ovcrzigt , met aanbieding waarvan ik aan 
!iel Departement zeer veel genoegen heb gedaan en welke ik mij 
de eer g e e f , hierbij te zenden aan den Raad van liesluur , om, 
indien men 'mögt vermeenen , dat de leden van het hislituut in 
de eerstvolgende vergadering de plannen met eenig genoegen 
zouden bezigtigen , of de mededeeling van eene en andere bi j -
zonderheden der lotgevallen aangenaam zou kunnen zijn , alsdan 
tot dat oogmerk te s trekken. Daartoe voeg ik hier ook nog bij 
drie andere teekeningen als 1®. eene schets voorstellende den 
builendrempel met alle voorzieningen en bevestigingen daaraan 
achtervolgens onder mijn bestuur aangebragt met de duikerklok 
on welke zich bij het droog komen der sluis boven verwachting 
goed opdeden ; de voorstelling in twee bladen der bevinding 
van den buitendrcmpel, om daardoor aan te toonen de oude con-
structie en hel opzetten en onderloops worden van den d rempe l , 
in welk een en ander veel opmerkelijks is voorgekomen. 

Het zou mij zeer aangenaam zijn , indien deze stukken met 
die belangstelling , welke ik geloof dat zij verdienen , al ware 
het alleen door den arbeid en de zorg aan de zamenstelling 
besteed , bij het Instituut werden ontvangen en voor zoo veel 
men ook mögt nuttig achten , uit de plans of het geschiedkundig 
overzigt eenige technische bijzonderheden in de Verhandelingen 
van het Instituut mede te deelen, ben ik gaarne bereid daartoo 
in staat te stellen , zullende het stuk in zijn geheel echter , naar 
het mij voorkomt , wel h : t meest in de Verhandelingen en bi j -
dragen voor het zeewezen behooren. 

Ik zal wel niet behoeven te verzoeken alle zorg te doen 
dragen voor de stukken als tot het archief van het Dei)artcment 
van Marine behoorende , en wenschte ik zo met het overige 
zoodra mogelijk terug te ontvangen. Aangenaam zal het mij ook 
wezen , met een woord do goede ontvangst te vernemen. 

Met betuiging mijner hoogacht ing, heb ik de eer mij te 
noemen : 

l 'Ed .Gest r . Dw. Dienaar 
A. E . TnoM?. 

Liil Kon. Insl. h i j . 
A (in 

den limiil van liesluur van 
Ucl KoninhlijU Inslituul van 
f fifjeniaurs. 
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