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nota's eii aautcekeaingeu ovor onderwerpen onzer kunst eii vooral 
ook een getrouw opkomen der leden in de vergaderingen, ter 
onderlinge overweging, en de daaruit voortspruitende zamenwerking 
onzer verspreide krachten, kon daartoe dienstig zijn. U daartoe op 
te wekken, u dat belang dringend aan te bevelen, dit M. 11. bc-
lioort tot de verpligtingen van den raad van bestuur. De bloei van 
het Instituut hangt er van af; en wij hebben het in onze handen, 
dat de naam van den nederlandschen ingenieur door eene meerdere 
openbaarmaking zijner kennis en ondervinding, welke lüj door 
deze inrigting in de gelegenheid is , te doen blijken, worde geëer-
biedigd. Laten wij dan dat doel voor oogen blijven houden en 
ijverig blijven toonen, dat wij niet achter willen staan bij anderen, 
inaar dat wij bezield zijn met onverilaauwde belangstelling voor alles 
wat strekken kan tot bevordering van den vooruitgang onzer kunst j 
waardoor er voor haar in den tegen woord igen tijd schier geene 
moeijelijklieden meer bestaan, die zij niet weet te overwinnen. 

Het Instituut ondervond steeds de meeste belangstelling van den 
lioogen beschermheer, van de departementen van algemeen bestuur 
en van vele leden, die de bibliotlieek door geschenken verrijkten. 

r.ibUüiiuck, ï)o verzameling van boeken, kaarten, teekeningen en modellen 
is in het afgeloopen instituuts-jaar dan ook weder belangrijk ui t-
gebreid, en meer en ineer wordt door de leden gebruik gemaakt 
van die verzameling, zoodat onze instelling kan gerekend worden, 
ook langs dien weg, aan hare bestemming om nuttige kundigheden 
te verspreidén, te voldoen. 

iiuancien. De staat der Imancien van het Ins t i tuut , waarvan UI. straks 
de rekening en verantwoording zal worden voorgelegd, is als volgt: 

Het batig slot van het vorige dienstjaar bedroeg f 1903.585 
De ontvangsten van dit instituuts-jaar bedragen 

- 5113.12^ eene somma van, 

^ . zijnde te zamen f 7010.71 
Ue uitgaven zijn geweest 4195.99 

Zoodat de kas een hati^ slot aanbiedt an . / 2850.72 

A. Bouwkunstige IFatensc/iapjien. 

Mui/i uiauMv. Het lid Jhr. J . II. F. Or<t deed, door eene naauwkenrige beschrij-
ving met teekening, de constructie kennen van de windwerken der 
sluizen van het kanaal van Luik naar Maastricht. 

D.^khiuis ic Het lid Tromp deelde het Instituut eene uitgebreide memorie 
mede, met vele teekeningen opgehelderd, bevattende: een geschied-
kundig overzigt van den aanleg en de veranderingen van het dok 
te Vlissingen en de zeesluis aldaar. Deze memorie werd, na toe-
stemming van den minister van marine en van den schrijver, hij 

r 

i 

uittreksel in de Ferhanilellnyen van liet Instituut geplaatst. 
Het bouwen eener meer dan gewoon wijde sluis te Bremerhaven Sluis lebre-

gaf aanleiding, dat ons medelid A. Greve op last van het gouver-"̂ *̂̂ *̂̂ *̂̂ "* 
nement naar die plaats gezonden werd, ten einde dat werk te 
te bezigtigen. Hij bragt daaromtrent een rapport ui t , dat door den 
minister van binnenlandsche zaken aan het Instituut werd mede-
gedeeld. Dit rapport was opgehelderd door vele en uitvoerige teeke-
ningen. Een en ander is bij uittreksel in onze f^'er handeling en op-
genomen, en zal weldra uitgegeven worden. 

Voor den bruggenbouw gaf het lid J . C. Singels eene beschrijving Kruggen. 
met sclietsteekening van de ijzeren brug over de Newa te St. Pe-
tersburg, en het lid Jhr. J . 11. F. Ortt deed ons door eene be-
schrijving met teekening de constructie kennen eener ijzeren op-
haalbrug, die onder zijn toezigt gemaakt is over het kanaal van 
Maastricht naar Luik. 

De voorzitter gaf in eene der vergaderingen de teekeningen ter 
bezigtiging van het door hem met het lid C. üutshoorn opge-
maakte ontwerp voor eene brug over den lli jn tusschen Keulen en 
Deutz, hetwelk, volgens het door de pruissische regering uitge-
schreven progrannna, oi)gemaakt en ter mededinging was ingezonden 
geworden, en gaf daarvan eene korte verklaring. 

De beschermheer raadpleegde het Instituut over een ontwerp tot Kanalen, 
liet maken van een kanaal van Apeldoorn tot in den IJssel bij Dieren. 

De raad had het genoegen, voor het daarop uitgebragt rapport 
den dank van Zijne Majesteit te ontvangen. 

Het lid van ]\laurik zond het Instituut een vroeger door liem Versch water 

aan de stedelijke regering van Amsterdam uitgebragt verslag over 
de middelen, om die stad van versch drinkwater te voorzien, en overflcTaam.^ 
verschillende aldaar beproefde putboringen, waarin hij de vroegere 
hem bekende ontwerpen, betreflende deze aangelegenheden, vermeldde. 

Het doen de/er mededeeling en het openbaar maken daarvan iii 
de FerhandeHngen van het Inst i tuut , gaf aanleiding, dat het lid 
jUeekrode daaromtrent eenige opmerkingen voordroeg, die in dc 
Notulen zijn opgenomen. 

Door tusschenkomst der ministers van buiten- en binnenland- A filaniini 
sche zaken, ontvingen wij twee memorien van den generaal (Bey) 
Mougel over de duikerschepen [bateaux ploiigeurs) en over dceiu. 
afdannning en opstuwing van den Xijl. Over het laatstgenoemde 
onderwerp werd ons te gelijker t i jd , door tusschenkomst van 
het lid P. G. van Diggelen, eene door den ka])itein bij het 
(3. l. leger Beijerinck aan hem toegezondene memorie van Clot Bey 
medegedeeld, waarbij eene lijst gevoegd was van de voornaamste 
inrigtingeu, die in de laatste tijden in Egypte gemaakt zijn. 

De memorien van ]\[ougel Iky en Clot Bey zijn in het oor-
spronkelijke in onze lerhandelingeri opgenomen, en de bovenge-
melde lijst is als bijlage bij de Notulen onzer vergadering gevoegd. 
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Ki\iercn. Van den minister van binnenlandsche zaken ontvingen wij de 

verslagen, die door de ambtenaren van den Avaterstaat zijn inge-
diend, omtrent het voorgevallene bij het hoogwater en den ijs-
gang op de nederlandsche rivieren, gedurende den winter van 
184Ü—1850. 

Deze verslagen zijn tot een gelieel gebragt en in de Verhande-
Ihujen geplaatst. 

Jaarlijks worden deze mededeelingen voortgezet, en ze zullen 
in lateren tijd goede bouwstollen kunnen opleveren voor eene 
naauwkeurige en volledige geschiedenis van hetgeen op de neder-
landsche rivieren is voorgevallen. 

Als belangrijk voor die geschiedenis mogen hierbij ook opgemerkt 
worden de graphiscli voorgestelde waarnemingen van de water-
standen der nederlandsche hoofdrivieren, die het lid M. 11. Conrad 
voortgaat jaarlijks mede te deelen, en waarvan de eerste in het 
zesde stuk der rcr/iavdclingen zijn o])genomen. 

ffiiuUuf,' van Eeiie mededecling van het lid AI. ü . Piepers, omtrent hetgeen 
puiiUfb j^jj bemaling van de polders Cool, 8choonderloo en Beukelsdijk 

is waargenomen, gaf aan de leden Scholten en Storm Buysing 
aanleiding, daaromtrent eenige opmerkingen mede te deelen. 

Door de opgave dezer waarnemingen en door de daaromtrent 
verder gemaakte aanmerkingen, is dit onderwerp op eene meer en 
meer duidelijke wijze ontwikkeld, en de daarna gedane voorstellen, 
om, door het maken van een maatboezem voor de stoommacliine 
der genoenule polders, de opbrengst bij verschillende snelheden 
door dadelijke meting te onderzoeken, zullen tot eene belangrijke 
uitkomst kunnen leiden, 

nni.ipmakc- J let Hd »1. A. Ikijevinek, die gedurende vele jaren is belast ge-
weest met de werken tot droogmaking van den Zuidpias, heeft aan 
het Instituut eene zeer uitgebreide verhaiulelins: srezonden over 

O Cj iO dit belangrijke werk. 
Deze verliandeling, vergezeld van eene natiuwkeurige kaart van 

den nieuwen jndder en verdere teekeningen, wordt thans in de 
Vcrhcüulclhirjeri gedrukt; wij vertrouwen dat een eu ander binnen 
kort zal kunnen worden uitgegeven. 

^cUrocfpahn. ]|(.t lid ( 1 . A. (ĥ . (ieus deed ons eene mededeeling omfrcnt de 
door hem in jiraktijk gebragte schroefpalen, aan welke eenvoudig 
een schroefdraad aan de punt is gehakt, eu deed opmerken dat 
deze manier van jjaleu in te schroeven waarschijnli/)k vroeger bij 
ons te lande is toegepast geweest, wanrvan de overblijfselen der 
fondamenten van eenige molens getuigen. Dit lid gaf ons voorts 
êenii^e inededeeliniren onilrent door hem gemaakte constructien en O O O 
de door hem toegepaste glazen peilschalen , enz. 

.Spnornf-cn. De bcschcrmheer raadpleegde het Instituut over zekere veiligheids-
middelen op spoorwegen, waarvan een model en eene beschrijving aan 
Zijne Majesteit was aangeboden. De raad voldeed aan deze aanvraag. 

Het ontwerp van liet gebouw voor de thans aller aandacht Burgerlijke 

boeijende wereldtentoonstelling te Londen van het lid Tétar ^^Tbouw^vóor 
Elven en dat, hetv^x l̂k door den voorzitter, bijgestaan door liet liddctenioonsiei-
Outshoorn, is opgemaakt, die beide door de kommissie van be-ling <<JLooden. 
oordeeling eene gunstige en eervolle melding zijn waardig gekeurd, 
zijn op verlangen der vei^gadering van 8 Junij 1850 medegedeeld; 
de raad heeft vervolgens bepaald dat deze ontwerpen gegraveerd 
en door den druk bekend zouden worden gemaakt. 

De teekeningen zijn te dien einde aan eenen met zoodanig werk 
vertrouwden graveur te Amsterdam gegeven, doch deze is daar-
mede zoo langzaam te werk gegaan da t , tot ons leedwezen, die 
stukken ïiog niet aan de leden kunnen worden gezonden. Wij hopen 
echter dat binnen kort de uitgave zal kunnen plaats hebben. 

De voorzitter deelde in eene der laatste vergaderingen eenige 
opmerkingen mede omtrcjit de zamenstelling van het thans door 
Paxton uitgevoerde gebouw, eu deed uitkomen, hoezeer dat werk, 
wat eenige bijzonderheden betreft, in beginsel overeenkwam met 
het door hem gemaakte ontwerp, vooral wat de overkap])ing aan-
g ing , en ook de mogelijkheid om het gebouw te kuinieu vergrooten 
of verkleinen zonder de synnnetrie van het geheel te bcnadeelen. 

De voorzitter gaf aan het Instituut eene verklaring, door een Verwarming 
7nodel opgehelderd, van de verwarmingstoestellen, die door den van 
heer Dyserink van Haarlem in de \ \ aalsch-gerelbrmeerde kerk te 
'sGravenluige en in het krankzinnigen-gesticht Meer-eu-berg zijn 
aangebragt; hij gaf bij die gelegendheid eene verklaring der laatste 
constructie van coke-ovens. 

De heer Janssen te Leiden heeft de aandacht van het Instituut Overbiijfsr-
sints lanir ^evestiird <u) de overblijfselen van oude bouwkunst liierit-n ijer ondc C O O i 1 /-» 1- » 
te lande. De voor dit onderwerj) bcnoemile konnuissie is tot heden ' 
nog verhinderd geworden^ eenige blijken te geven van den uitslag 
harer verrigtingen. 

\'K //Va'- aif yialaiii'l'UitHhjc 7reU'nsc/iapped. 

Het lid van der vSterr g^iat onvermoeid voort, zijne meteorologische Mcuoroio-
waarnemingen maaiulelijks aan het Instituut mede te deelen. 
tabellen der gemiddelden zijn iu de VerhavdclUnjeii geplaatst; de 
maandstaten zelve zijn in de bibliotheek voorhanden. 

De voorstellen van het lid Duys Dallot hebben nog geen verdere 
gevolgen geiuul. Het Insti tuut zal uiettemiu zeker steeds bereid wezen, 
om de nuttige J^ogingen van ons geleerd medelid te ondersteunen. 

Door tusschenkomst van het lid Jhr. jMerkcs van Gendt werdOeoio^ îc. 
ons eene nota verstrekt van den heer J l r . A. W. G. van lliemsdijk, 
over de bouwstollen in het hertogdom Limburg, die in de 
is opgenomen, en het lid CL E. A. van Panhuys deed het Instituut 
verscheidene geologische opmerkingen toekomen. 
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JJe minister van biiinenlaiidsche zaken benoemde eene kommissie, 

om advies te geven over de wijze van uitvoering eener geologisclie 
kaart. Deze kommissie, uaarvan de president en de secretaris van 
dit Instituut leden zijn, bragt een verslag ui t , waarvan de inhoud 
aan den raad werd medegedeeld. Het Instituut is bereid om tot 
het daarbij beoogde doel mede te werken. Deze zaak heeft echter 
geene verdere gevolgen gehad. 

C. Werkt uigknn de. 

\Vcrking van Tiet lid iMunnich deelde eenige opmerkingen mede over de in-
den wiiici. rigting der wiekeïi van windmolens, en omtrent de werking vaji 

den wind. De raad bragt daaromtrent een verslag uit aan de ver-
gadering, dat aan het lid Munnich later werd medegedeeld. 

D. IFerktnujen. 

Patent peU- liet lid Lcbrct gaf eene naauwkenrige beschrijving van een patent 
lüoci. peillood, zoo als het in Zeeland gebruikt wordt, hetwelk hij door 

eene teckening op de natuurlijke grootte ophelderde. 
Waterpas. Uct lid Wenckebach gaf het Instituut eene beschrijving van 

twee gegradueerde glazen buizen, door cene slang van gutta-perclia 
vereenigd cn dienende tot waterpas. Hij tooiule een zoodanig door 
liem vervaardigd werktuig. Ook schonk hij aati het Instituut eene 
verzameling van beklecde draden voor den electro-magnetischen 
telegraaf, en modellen van verscheidene constructieji tot isolering 
van den draad. 

rasser niei I ' c t lid Scliudtz tooude iti ceuc der vergaderiMgen ecu zeer uaauw-
iionius. keurigen passer met noiiiiis, waarmede deel van eene streep 

naauwkeurig gemeten kan v.orden. 

E. Statistiek^ rjesehiedems^ enz, 

^itaiogus van Vcrschcideuc leden hebben zich beijverd, de indexen voor den 
kaarten. catalogus van kaarten in te vullen en in te zeiulen. Hiervan is in 

voldoening aan de circulaire van 11 Sept. 1850 melding gemaakt. 
]3e itigevuide indexen zijn aan de kommissie voor den catalogus 
overhandigd, die dit werk ijverig voortzet, 

1\ / 'aria. 

Gds. Omtrent het eindverslag over den al of niet voordeeligen invloed 
van het gas op den groei der boomen kan, tot ons leedwezen, 
nog niets naders worden gezegd. De raad meent tot zijne verant-
woording hierbij te moeten voegen, dat gedurig pogingen worden 
aangewend om de verschijning van dat rupport te bespoedigen. 

i l 

voorzitter deed eenige mededeelingen omtrent het uit turf Parailin-tfi-
getrokken parailin zwart vernis van de heeren Haages & Comp. en"'^ 
omtrent het zinkwit, waaromtrent later door de heeren Viervant 
Lind nog eenige nadere opgaven werden medegedeeld. 

De leden van Meurs cn Bleekrode deelden het Instituut eenige ronic mui-
gedetailleerde opgaven mede omtrent de/onte malléahlc en lielderden 
die op door verschillende daarvan vervaardigde voorwerpen en de 
daartoe gebezigde ertsen. 

\ a n den minister van buitenlandsche zaken ontvingen wij ccueSaniorinaarde 
mededeeling omtrent de santorinaarde, welke in de Notulen ge-
plaatst is. 

Het lid in Oost- fndie C. V. E. van llijneveld zond ons cene memorie Dienst van den 
over den werkkring en de wijze van werken der ingenieurs van den 
waterstaat in Oost-lndie, welke met belangstelling in cene onzer 
vergaderingen aangelioord en in de Notulen is opgenomen. 

De schrijver mogt het genoegen niet hebben zijn stuk in de 
werken van het Instituut opgeuometi te zien, daar hij kort na de 
inzending overleed. Het Instituut verloor in dezen jeugdigen inge-
nieur een waardig lid, dat reeds meer dan eens de blijken had gegeven 
van zijne belangstelling in de werkzaamheden van deze instelling. 

G. Versehillendc kom?/iissic7i y betrekking tot andere instellinyen. 

De tijdelijke kommissiën, die van tijd tot t i jd, volgens art. 43'^««"»^^sien. 
Van het reglement, door den raad zijn ingesteld, hebben hare taak 
steeds met ijver volbragt, en de raad is daardoor in staat geweest 
de voorkomende zaken op zijn' tijd af te doen. 

De kommissiën van meer blijvenden aard zijn nog niet alle in 
de gelegenlteid geweest, om al de opgedragciie werkzaamheden ten 
einde te brengen: meestal is de oorzaak daarvan in de veelvuldige 
ambtsbezighede)! der leden te zoeken, en het ontbreekt niet aan 
ijver en welwillendheid om de werkzaamheden, zoodra het kan, 
ten einde te brengen. 

De kommissie van redactie voor de Uittreksels uit vreemde Tijd-
schriften zet met een onvcrmoeiden ijver dat werk voort. 

Dank zijn wij schuldig aan de medewerking van deleden Feith, Yer-
heije van Sonsbeeck, van der Hoeven, Camp, van Diesen, van Stralen 
cn van den Santheuvel, die verscheiden vertalingen hebben geleverd. 

Het Instituut bleef in goede verstandhouding met andere maat-Hetn-kkinj? loi 
schappijen en genootschappen, en eenige nieuwe betrekkingen 
werden aangeknoopt, zoo als met de maatschappij ter bevordering 
van wetenschap tot volksgeluk, en met het Institut de VIndustrie 
te Parijs. 

De lïistitution of Cicil Engineers te Londen deed ons eene vol-
l e d i g verzamelincc toekomen van alle door haar uitjt'e^'even verhan-
delingen cn notulen. 



Wij wisselden unze werken met dat instituut en inel al de inei 
ons in betrekking staande maatschappijen en genootschappen. 

-c-'Vab^ ^̂  daaromtrent ingekomen aanvraag der leden in Oost-lndie 
werd eenstemmig besloten, om de oprigting toe te staan eener af-
deeling van het Instituut teSoerabava, en werd de verdere regeling 
van die zaak aan den raad overgelaten. J)e raad heeft de noodige 
maatregelen beraamd, om aan dien last te voldoen. 

11. Perw?icel tl er Icihm. 

De volgens besluit der vergadering in art li van het reglemtnit 
gebragte wijziging heeft het Instituut vele leden doen aanwinnen. 

De tegenwoordige staat van het personeel der leden is als volgt : 

vi:uAM>£KiNcn:N .n beuec lnokn in h.t getal Loden van InM 
Koninklijk Instituut van ingenieurs sedert ^ 

l.t'dcMi. 

J i i r e n . 

O c: O 
CJ O 

cz O O c O 
O to 

l O 
1§ 

c> 
'cS 

§ 
EZ 
O 
'o 
CAJ O 

AaninerkuKjt'fi. 
<rz 
O 

ÏHi-/ : ISl 
lÜii^eKoiiu'ii 18iK i 1 

^ .. IS.IU lU 

-20 

10 

Is i -21 i 
i'.ijui-k, ill is:)!» I 

'.8 
1-2 

•t 

'202 Ópriglt'i's. 
28 Nieuwe Lwk'ii. 
7)2' lili-m 

'I'C ZiUtlDll ' 2t>C. 

Mut'Voi-nl ill 18:i(l 10 

2G2' 
lU'C) 

r i o U 1 5 2 ( ) 

1 ig;!^) 
— j)t>yifii^ermelde leden hebben ver zocht van 

i'^lti kl'' » J jApr i i IT» Ŝ  1 7*10 het Lidmaatschap te ttorden outslcKjen. 
I ' K . i ' »a i (>n v a n S c h e r p e n z e e l H e u s c l i , 

j n» N i j m e g e n , G . L . K o n . I n s i . 1. 

; ! { . \V. ' S c h ü k k ( » r , t e A m s t e r d a m , i d 

( 1 . C . U u c s l , I e ' s l l a ^ e , i d e m . 

C . V , D o i n i a d i e n , t e b e l l ' l , i d e i u . 

Hijgekornvn Leden in 
S .lunij lS:iO 
(K'e!'ii:<'S<'luvven ; 

lŝ >i)̂ "'>i 

1̂2 November ISrvUj 
11 Fehruarij is:il! 
Over^'oschreveii 1 
SAju-iriSiil ^ 

111 Nieuwe, l.eden. 
2 ; i ) e L e d e n C . d o i h - o i U e n J . I L l l o y e r , 

w a r e n b u i l e n ' ^ e w o n e L e d e n . 

i V i N i e u w e L e d e n . 

12 

2i> 
l 

h l e n i . , 

1 l e l L i d W . , ] . A . S n u l h w a s h u i l . (.\d .i 

1 0 N i e u w e L e i l e n . 

f j 
} ( l e h e e l v e r m e e r d c r d j 

(§) Afgevoerd(^ L-̂ den in 

over»4eschrcvc'i\ 2 

l i c i L 1 2 N o v . I S i i n 

At^^e'V. N o v . l iSr i (> 

o v e r l e d e n 

.1 1 K e b r u a r i j 1 8 o l 

o v e r g o s c l i r e v e n 

a l ^ e v o e r d 

r>twr>i. 
1 1 

h e i l a n k l 1 

r» A . B a y l y , l i . l l o o ^ e v e c f i , \V. J -

K c m j U ' r s , A . K o m m e r s , P . C . G . 

v a ï i d e r K u n . 

2 , T o l j ^ e w c n e L e d e n i ) . i l e G r o o t en ' 

.1. 11. i l o v e r . 

2 I L J . L u t j e n s . I L L . , 1 . U o c h u s s e n 

2 ' t h e r l r ( | r i i S . J . I L H o r s t e n P . 

{ - a i i g e v e l d . 

L T u t ^ e w . L i d \\ . J . A . S n i i t h . 

7» M v e i i . ( y . V . L . v a n P d j n e v e l d , H . 

i i e v e r s , b . I . C . V . v a n W e s -

I r e e n e n , b . 1. 

l l p h v a n d e r M a e l e r u 

( h ' h e e l a f g e v o e r d i I 0 j _ j ! l 
1 (; 



\ (»lg<MLs art. 1 liei n^gh îneiit nuirtcn drie lodvw vjhi dctt 
vuiid aftreden, 

l)(ï aftred(^nde ledcii zijn: 
(l. Simons, Ij. J . A. van der Kun eii (J. 'l\ van Meurs. 'i'oi 

leedwezen van den raad van bestuur en, zoo wij vertrouwen, ook 
van al de leden van liet Inst i tuut , moeten wij hier nog een vierde 
lifl bijvoegen, daar het lid van Limburg wStirum, vroeger zoo ijverig 
voor de belangen van het Instituut als penningmeester, later zoo 
nuttig bij de keuze en redactie der uitgegeven UittrekseU uit 
rrecmde Tijdschriften^ zijn stellig verlaTigen heeft te kennen ge-
geven , uit de betrekking van lid van den raad van bestuur te worden 
ontslagen. De pogingen van den raad om in dat verlangen ver-
hindering te brengeïi zijn vruchteloos geweest. 

Wij zullen (his voor het einde dezer vergadering u moeten ver-
zoeken tot de keuze van vier nieuwe leden van den raad over 
te gaan. 

De raad eindigt dit verslag, met zijnen dank uit te drukken 
aan allen, die in het afgeloopen instituuts-jaar het hunne tot de 
wrrkzaamheden van hot Instituut hebhr.n bijgedragen. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INI;RNII:I;HS 

R E K E N I N G EN V E R A N T W O O R U l N ( i 
V(H)U HET iNSinrCTS-JAAH , 

eikdigende den 10'" JüNXJ 1851, 

'C-VV-



koninklijk liisliliiul 
van liigeiiieui's. 

1S50—ISoK 
IV-JAAR. 

C. 

K E K E X I N G EN V E R A N T W O O K D I N G voor 
het institmits-jaar, eindigende den 10®° Jtmij 
1851; opfjemaakt ivgrvohjc /trt. 27 va7i het 
llefjlement. 

OXTVAXGSTCl*. 

\u het vorige Instituuts-jaar is, blijkens de reke-
ning cn verantwoording, goedgekeurd door de 
vergadering 8 Junij 1850, meer ontvangen dan O' 

Entree en diplojna-gcld 181.9/50 . 

// IS50 /51 . 

Contributie gewoon lid 18M)/50 

Idem gewone leden 1850/51 

Jdem huiteng. leden 1850/51 

00 

180 00 

f 00 

00 

120 00 

105 

Verkoop van gedrukte stukken (iVotulen en Ver-
handelingen) 

Zamen 

De ontvangsten hebben bedragen eene som van: 
zeven duizend en zes ru veertig gulden^ een en 
zeventig cent. 

17 (>0 

188 

Den lO'' Mei 1851 bleef no'^ te ofitvanccen: 

Diploma-geld 

(Joi\<ribu.< ir 

S 
1120 

00 

00 

y7o t r> 

(loh ooi 

1 2 5 0 

1 / S20(i 

58 4 

00 

00 

12i 

71 

00 

71 
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LIT^ iAVtX. 
Zei- en drukloon, 

Nolu l i ' . i i 
Vcrliaudelingcii 
Uittrciksels uit vreemde tijdschriften 
('irculaires (met papier) . • . . 
Andere stukken 

/ 
171 

2 S 
W2 

Pajner. 
iSTotuïen . • , . 
Verhandelingen 
Uittreksels als hoven 
Andere stukken . 

Oi) 
75 

U t 

Graveenoerk (met papier). 
Notuleï) 1:35 
Verhandelingen 7'Zl 
Uittreksels als hoven . • . . 375 

fm?aa?Je7i van fjcdrukte Hukken. 
Notulen 
Verhandelingen 
Uittreksels als boven . . . • 
Andere stukken 

HchrijjJoon, 
Voor de uittreksels uit vreemde 

iijdschriftei\ 
Voor andere gedrukte stukken . 
Secretaris 
President 
Penning-meester 

41) 
(»2 
S5 

12 

121 
00 
4 1 
50 
35^ 

/ H50 

1 5 i 

12 
55 

2 5 
5 0 
00 

(n 00 
54 7 H 
12 70 

S l i 
05' ' 
001 
O 1 1 

02 
Kosten van verzendhuj van (jedrnhtc stukken 

e7i 'port van hriev€7i eti pakken. 
Notulen 
Verhandelingen 
Uittreksels vdt vreemde tijdschriften 
Circulaires en gedrukte stukken voor 

verzendingen aan de leden 
Andere gedrukte stukken 
P<n't van brieven en pakken 

45 . 
85 471 
87 !>H 

51 U i 
5:3 4 5 1 

.'il. i 

( )ver te brencren 

42 

1231 

107 

211 

341) 

42 i 

7r 

S) 

301 

3 9 1 

f 3152 10^ 

/ 
i J lTGAVrX. 
Van de vorige zijde 

Art. 35 der Verordeniii[/en,^ vastgesteld deji 
12«" J747iij 1850, 

lledactie en hulp voor den Secretaris . 

Schrijf- en bureau-behoeften 
Aankoop van tijdschriften en van boeken, en ver 

scliillende uitgaven voor de boekerij 
liniinü:skostcn 

Reiskosten van Raadsleden 

Kosten van Raadsvergaderingen . . • • 

Aankondiging in dagbladen 

Versclieidenlieden 

Zamen 

De uitgaven hebben bedragen de som van: vier 
dnizend een honderd, vijf en negentig grilden^ 
negen en negentig cent. 

In de kas 

wSom 
Nog te ontvangen . 

Geheel 

Er is dus meer ontvangen dan uitgegeven de som van: iioec 
duizend acht honderd, en vijftig gulden, tioee cn zeventig cent; 
en na aftrek van het batig slot van het vorige dienstjaar de som van: 
nege7i honderd zeven en veertig gulden,^ dertien en ecne halve cent, 

"s tiravenhage, den Mei 1851. 
j y c P e n n i n g m e e s t e r , 

A. Gukvk. 

Goedgekeurd: 
Namens den Raad : 

liaron Foustneu van Damufnov. 
M. P. v. L. SriRi'M. 

•3152 10Î-

634 55 

(55 yo 

101 12 

GO 
lï) 2l> 

89 75 
55 25 

8 80 

/ 4195 ÜO 

2850 72 

| / 7 0 4 ( J 71 
1 1250 00 

1 / 8 2 0 0 71 
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scnriiJVF.as 
of }»en3iijinfr, waaronder hel 

werk bekend is. 

© 

A d r i n n i , ( A . ) 

A l b l i i s s c n v a a r d . 

A n n a l o s . 

I S . 

l i a l a a f s c l i g e n o o t s c l i a ] ) . 

» 

T I T E L S . 

B e e r , ( C . d o ) 

I J c r k i u n , ( I I . v a n ) 

H e i j e r l n c k , ( J . A . ) 

B o o n , ( A . v a n d e r ) 

r » r o u w c r , ( E . 1 1 . ) 

B u H e r s ( I n d i a r u b l i e r ) 

C l a u s c w i t z , ( K a r l v o n ) 

C o q u i l h a t . 

V c r l i a i u l c l i n g ' o v e r g i i t t a p c r c l i a e n c a o n l -
c l i u u c . 

l l a n d v e s l c n , k c u r c n e n z . v a n d o n A I L l a s s c r -
w a a r d , 1 G 7 8 . 

j ^ n n a l e s d e s t r a v a u x p u b l i e s d e l i c l g i ( p i c , 
v o l . 7 , 8 e t 1 ) . 

S t a f i s l i e k v a n [ S c l i i e l a n d , D e l l l a n d , d e n 
K r i n i p r n e i w a a r d , v i j f I l c e r e n l a n d e n e n 
A l b l a s s c r w a a r d , z i j n d e J i c t 1 0 * t V . d e r 
N i e u w e A e r i i a n d e l i n g e n . 

P w ï g r a n i n i a v a n J i e t b a t . g c n . o v e r d e n 
j a r e 1 8 5 0 . 

Y r i j n ï o e d i g e j ^ e d a c l i t c n o v e r h e l r a j ^ p o r t d e r 
r i v i e r - c o n i n i i s s i e . 1 S 2 S . 

N a a u \ v l v e u r i t 5 ; e l i e s c l i r i j v i n g v a n d c w a t e r -
v l o e d e n e n d i j l v b r e u k e n l K \ q i n n e n d e m e t 
8 1 ( î e n e i n d i g e n d e m e t 1 7 5 7 . 

A f s b i i l i n g e n u i t b r e i d i n g v a n i l o t l c r d a m , 
z i j n d e h e l d " " d ' . s t u k < l e r i N i e u w c ; 
V i M - h a n d e l i n g e n v a n l i e t B a t . G e n o o t s c h a p . 

G e s e l i i e d e n i s < l e r o n t d e k k i n g e n i n d e o n t -
l e e d k n n r ï e v a n d e n n i e n s c h g i i d a a n i n 
d e N e d e i l a n d e n l o l a a n l i e t b e ï ' i n d e r 
1 9 ' 

IJ 
e e u w . 

SCHENKEIIS. 

A . A d r i a n ! , 

r . W . C o n r a d . 

Z . 3 1 . d e K o n i n g . 

» 

G e s c h i e d e n i s d e r o o r l o g e n i n E u r o p a s c d e r i 
I 7 ü 2 , u i t h e t l l o o g d n i s e h . ( ) d " . 

I r i d i a r u b b e r B u f l e r s a n d C a r r i a g e S p r i n g s , 

O v e r d e n ' o o r h > g , u i ! h e t I l o o g d u i l s c h v e r -
t a a l d d o o r K . I I . B r o u w e r 2 d " . 

G e n o e m d G e n o o t -
s c h a p . 

I d e m . 

. ] . v a n d e r T o o r n . 

F . W . C o n r a d . 

U a t a a f s c h g c n o o t s c l i a p . | | 

1 
P r o v i n c i a a l U t r e c h t s e h ^ 

g e n o o l s c h a p . 

( i e n ' . S e e l i g . 
r . A V . C o n r a d . 

G e n ' . S e e l i 
E x p e r i e n c e s s u r l a r e s i s t a n c e p r o d n i l e d a n s 1 J h r . J . G . W . S l c r k e s 

l e f o r a g e d e s b o u c h e s a f e u . v a n G e n d t . 
N o u v e l i e s e x p e r i e n c e s s u r l a r e s i s t a n c e u t i l e 

p r o d u i t e d a n s l e I ' o r a g e ( h i i e r I b r g e , d e 
l a ] n e r r c c a l c a i r e e l ( h i g r e s . I i l e m . 

D e l a i j n a n l i t e t i e t r a v a i l a b s o r b r e p a r l e s 
f r o t t e m e n s i l a n s l e f o r a g e d c s I j o u e l i e s 
a f e u . M e m . 



scnnijvEns. 
of benaming, waaronder het werk bekend is. 

Cessant (De). 

U« 

Dclüand. 

Dirks, (Mr. 

Gcrinelc , (Leopold.) 

Geus , (G. A. de) 

}) Il 
Giulio CO l^dié. 

I 
Ilcusdcn, (A. A. van) 

HoIrznj)ircl, (Charles) 

TITELS, 

Description des travaux hydrauliques, 2 vol. 
Paris 1806. 

Keuren cn ordonnnnficn van het hoogheem-
raatlschap van Dellland. 

Geseliiedkuridigc onderzoekingen aangaande 
liet verhlijf der Heidens of Egyptiers iii 
dc N. Nederlanden. 

Dcschrijving en adviezen bel rekkelijk de 
niachinc van Genneté oni eene groote 
hoeveelheid waler uit een diepen put Ie 
kunnen uitwerpen. 

Zakboekje der malen en gewiglen, 3® druk 
in duplo. 

Vervolg op het zakboekje, in duplo. 
Albiun di geuune arcliilettoniche ossia [̂ li 

edifizi piu riuiarchevoli <lc vicenza e del 
sin territoria rilevati da Giuseppe /.arietti 
designale da M. 31oro e con cenni ilhis-
trativi diuiostrati da Giulio co l'ullc (3d".) 

SCUENKEUS. 

AV'. ßadon Gliyhen, 

J. van (1er Toorn. 

Provinciaal UtreclUsch 
^enoolscha]). 

F. \V. Conrad. 

G. A. de Geus. » » 

Forstuer van Dam-
benoy. 

Instituut, (Konink. 
]\cd.) 

I 
Institut de PInduslrie. 

K , . Itinéraire. 

InstitulionofCivil En-
' pincers te Londen. | 

Handleiding tot de kennis der nieuwe ge-
schiedenis 2® d'. 

Turning and mechanical manipulationSol. 
Ji { I • 

Verslag nopens binnenlandschc tras uf ce-
ment , door de klasse in 1601) uit-
gehragt. 

Lilhographie appliquée sur porcelalne , lerre 
cin'le, etc. 

Alphabetisch register van alle bewoonde 
oorden des rijks, zijnde een vervolg o]> 
den Itineraire. 

Transartions , vol. I ïl cn l i l . 

Gen. Scelig, 

Z. 31. de Koning. 

K. de Geus. 

F. Droinet. 

-Minister van Oorlog. 
GcFioenid ïnslifuut. 

scnnuvERS. 
f benaming, waaronder hel 

werk bekend is. 

TITELS. SClIEMvEUS. 

Mitntion olXivil En-
«t̂ ineers te Londen. D 

)> » 

) ) » 

Minutes vol. 1, 2,3,4,5and0. 
Library calalogne. 
List of mendjers. 

1 
Genoenul Instituut. » • 

» » 

Î euren, octrooijen cn 
Privilegien, 

[iinst- en waterwer-
ken. 

iireekc, (F. AV, C). 

Lrook, (G.) 
Kiiininer, (A.) 
hyek, (O. 11.) 

M.. 

Lossau, (Lt. Gen. von] 

Verslagen onitreiU iiet geliruik van ver-
schillende kalksoorten , gedrukt op last 
van de ministers van Binnenl. Zaken en 
van Oorlog. 

Keuren, octrooijen en ])rivilegien van de 
Oude Zij[»e en den liasepolder. 

lieredeneer<l vertoog rakende hel circuleren 
der wateren door Aujsteldam. 

Descripfion <le l'olhservaloïre méléorologitjue 
et niagnélifpie à Lhecht. 

Theoretiseh en practiseh molenhoek 2® en 
c3« allev. 

DrIVichi'meut des bruyères de la Campine. 
liandh'iding lot ile kennis der artillerie 

Techniek. 

L. .1. A. van der Kun 

F. W. Conrad. 

» )) 

Ijû 'S Ballot. 

G. Krook. 
L. J. A. van <ler Kun. 

Gen. Seelig. 

)) 

iVI. 

aalschappij ter bevor 
(1er der Jjouwkunst » )> 

» » » » 

») )) 

-̂ laatsehappij van We-
tenschappen, (JIoll.) 

» » 

^batschappij van JNij-
verlieid, 

)t n 

Idealen vaii oorlogvoeren, \iit liet Hoog-
duilseh vertaald door E. U Ibonwer, ^ d". 

Karakterschets van Napoleon's veldlogten, 
nit het lloo^diiitscli vertaald door E. H. 
Brouwer, 2 d". 

Bouwkundige bijdragen , zesde jaargang , 
3% 4« en 5«'stuk. 

Wetten der maatschappij herzien, 1850. 
Prijsvragen nitgeschreven in hel jaar 1850. 
Verslag van dc algemeene vergadering. 
Proeve ecner bonwkundige tenninoloj^ic, 

1® stuk 5 middelceuwsche bouwkunst. 
Natuurkundige verliandelingen, 2®vcrzauic-

ling 2® stuk . Cŷ  en 7« d'. 
Programma van de lloll. maalsch. van 

welenscha]>pcn voor 1850, in duj)Io. 
Tijdschrift XIV d'. 1«. 2% en stuk 

zijnde het derde stuk in lri])lo. 
Punten van beschrijving voor dc vergade-

ring 18.50, in duplo. 

)) 

» 

» 

)) 

Genoemde 3Iaatschapj] 
)) » 
» » 

)) 

» » 

Genoemde Maatschapp. 

) ) 

Amsterd. Depart, van 
nijverheid. 

ï) 



scimiJVEUS. 
of benaming-, waaronder het 

werk bekend is. 
TITELS. 

Maalsc!iapj)ij ter l»cvor-i 
clering van weten-1 
schap tot volksgeluk. 

Maatscliappij. (iloll. 
spoorweg-) 

3Iaalschappij (Aken-
31aastriclilsclie spoor-
weg.) 

Meulen , (P. il. van 
(Ier) 

3Ieyhnk,(3h-. A. A.J.) 
Mortel, (Mr. J. B. II 

van de) 

Oude lUjniDond. 

Overstralen, (.1. P. C.) 

Overwaard. 

I» . 

ircilscliaicn. 

Pijtal, (G. C. >V.) 
l'rony, (M. dc) 

S i . 
I 
Kègle a calcul. 

Keunier, (A. C.) 

Ilegleinent en tocIichting hetreireiulc dc 
inaatscliappij. 

Verslag omtrent (ie gehlniiddelen voor hel 
jaar iö50. 

Verzameling der onderliou{!5-hcstekken van 
den Ilollandselien spoorweg. 

Verslag omtrent den spoorweg van 2() Fe-
J)ruarij 1850, 

Al/yemeene voorwaarden in gebruik ]>ij dc 
II. IJ. S. M. 

4 onderliouds-l>cslekken van genoemden 
spoorweg. 

Procesver])aal van de 4® jaarlijksclie ver-
gadering. 

Handleiding bij liet onderwijs in de schei-
kunde, gedeelte. 

Open lu'ief aan de Prov. Staten van /uidli. 
Overzigt van den gelnekkigen slaat der 

waterloBsing van de Maaspolders. 

Gedanken über die Nolliwendigkeit der 
Scldiessung der Mündung des Alten Il^ieines. 

llandleifling tot de kennis derj artillerie , 
2« d'. Takfiek. 

Handvesten, keuren enz, van den Overwaard. 
17S2. 

Registers der peilsclialen, hakkelbouten en 
andere verkenmerketi langs de hoofd-
rivieren. 

Rouw kundig woordeid)oek 4® a(l. 
Nouvelle Arehitecture hydraulicpic 2 vol. 

I*aris 1790. 

Instruction sur la nianierc dc sc scrvir de 
la regie a calcul. 

Vergelijking <ler stoomhemaling van liet 
llaarlemniermeer jjiet eene door mi»ldel 
van windmolens. 

Genoemde maatsebapp 

F. NV. Conrad. 

SCUUUVERS. 
of bcnaiiiinp, waaronJer hei 

werk bekeuil is. 
T I T E L S. scni:NKi:i;s. 

» ) ) 

)) 

Van het l>estuur dt 
maatschappij. 

Gen^ Seel ig. 

F. W. Conrad. 
J. van der Toorn. 

J. W. L. van Oordt 

Gen^ Seel ig. 

F. AV. Conrad. 

Uicardde^Ioullerrand,! Eglise Cathédrale de St. Isaac, description . 
(A.) 

1 r 
R i v i e r e n , ( i V e d . ) 

R i v i e r e n , ( N e d . ) 

Merkes van Gendt. I 

areiiiteeturalc, pittoresque el )iistori([ue. 
Orné de magnifiques j)îanches color. Ron, lid P. Arriëns. 

'» » i Description de la grande cloche de Moscow. ' » 
Riemsdijk, (A. G. lets aangaande de artesische putten in liet 

van) hertogdom Limburg 
De Nederlandsclie hoofdrivieren door een , 

oud soMaat hesclireven. I De Schrijver. 
Rapport aan /,. 31. den koning, door de j 

commissie injjesteld bij kon. besluit van j 
7 Julij 1828, ri'». 47. i Minister van R. 

Rijnland. 

Schiel and. 
Sriiolten, (.]. A.) 

Statistiek. 

Staring, (AV.) 
Stieltjes, (F. J.) en 

. Staring 
Storm Ruysing, fD. .1.) 

Storm van 's Gravc-
sande, (C. 31.) 

keuren vafi Rijnland, 1781. 1 F . W . C o n r a d . 

Keurenen ordonnantiën van Scliicland. lf)9(). j F. W. Conrad. 
Statistiek van <len AIblasserwaard en de vijf | 

Heereidanden. j J. A. Seholten, 
Statistiek van den handel cn de sehc(?pvaarl i 

over de jaren 1840, 1847, 1848 en | 
1840. 4 d». ! 3Iinislcr van !>, Z. 

De Relgische kempen. 
De Rijii-Wezervaart. 

TT 

T h i erry 

Jlinister van R. Z. 
Î G. C. AV. Pij tak, 

AV. Radon Gliijbcn 

I K. dc Geus. 

! A . C . R e u t l i e i . 

Tred gold. 

Tijdsei ui ft voor den 
hand\rerksman. 

U . 

\V . Staring. 
De Schrijvers. 

Eenicc opmerkingen aangaande' de schep- , 
nuleiT,;. ^ " jD. . ] . Slorm Pupmg. 

Handleiding tot de keimis der burgerlijke | C . 31. S l o r m van'sGra-
en n\ilitaire bouwkunst druk. 1 vesandc. 

Notice sur le chevalet Relge par le capitaine 
dc Thierry. 3Ianuscript. 

Traité pratifpie sur les chemins cn fer et 
sur les voilures destinées à les parcourir. 

Dc I S 2% en ad. van liet l^dL 

Z. 31. de Koning. 

K. dc Geus. 
,1. 31. van 'tllaair. 

Iltrecht. 

jUtrechtsch genoot-
schap, (Prov.) 

O u d e afbeelding cn beschrijving van dc stad F. AV. Conrad. 
Utrecht. i 

Aanicekeningen van het verhandelde in de jGenoemd genootschap 
scclic-vercaderincren. 



SCillUJVEHS 
of bcnaiiiing, waaronder hel 

werk bekend is. t i t e l s 

V . 
|nr'enlain, (G. .1.) 

> > 

'Walerrcclü. 

Walcrvluciien. 

Wilsdiut, (W) 

SCHKXKEaS-

Vcihanilelj'n- over de methode der kleinste 
l̂uaihateri 1« alU. 1® ged. 

; Diösertatio de aggerihus terreis. 1825. 
Cr J. Verdam. 

F. ^W Conrad. 

I r . . I Waterreelit voor het Furstendom Geh-e en j 
graafschap Zutplien. ;F. W. (Conrad. 

Concept reglement van een algemeen water-
' recht. 

Historie ih'r watervloeden >an den Cimhri-
schen vloed tot den vloed van 14 IXov. 
1775. 

Ontwerp om alle gragten in 's Giavenliagc 
in ceïie gedurige )»eweging te hrciigcn. A..1 11. van der Toorn, 

UAMirUM^ P L A T F X FI^ TCl lilaMX«;!-

SCtlENKEUS. 
O jdaten, zijnde 2 ontwerpen van een landhuis, 

uil^c<;cven door de maatschappij ter J)CVordering 
der l)ouwkunst 

kaart van Overijssel met aanwijzing van dc ge-
project eerde kanalen 

Topo^rajihisclie kaart van het 2® arrondissement 
der provincie Gehlerland door J. F, IJonniver. J. F. Bonnivei 

Kaart van den Hovenrijn, het pidject van Fassavant 
hevattenfle 

\ieuwe kaart der stad Leiden door den landmeter 
W. .1. van Camjïen Z. M. dc Kouin;v 

Het 2®, en hlad van de kaart der rivier dc 

Projel fl'une éclusc a ia mer pres de He^st . 

Genoemde maalsch. 

Nvhoft'. 

A. J. H. van der Toorn. 

* V 

Ihiildings lV)r the greal e\liiI)iïion at Lomlon . 
Cfroote kaarl van llijnland, ingehondcïi. 
4 kaarten het rellende de rivier de Linge . 
Kaarl van den l>aard\vijksclien overlaat volgens liet 

plan van den lieer van Iiaineveld . . . . 
4 kaai ten van de Waal hij Herwen . , . . 

kaarten hetreiferide dc doorsnijding van den 
IJijlandsclien waartl 
kaaf leïi van de Meiwedc henedcn en hoven den 
Oiidcn ^̂  ir! 

Figurative voorstelling van de Lek 

Minister van l>imi. Z. 
L.,1.A. van der Kun. 
van l/nnhnrg Sliiuni. 
F. . Conrad. 

J. H. van der Toorn» 

vlieg ui«.'! 

Model eener schipsluis 
î lodel van ce/i sehroefpaal . 
Model eener glazen peilschaal 
iMudcd van een drilboor met 
Alodel «'ener vervoerhare militaire hni 
Si uk touw » waarin hevat is een met <]utta i)crelia 

heklecdc draad 
Vei'scliillende schroeven enz. [fonte maUêablc) 
Vcrscliillende systema's van het bevestigen der tele-

graafdraden 

F. W . Conrad. 
G. A. dc Geus. 

V » 
Z. M. tic Kom'ng 

V 9 

Wenekehaeli. 
^an Meurs. 

Wcru'kelïaeli. 
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1 N H O U i ) 

hEfi 

V E R H A N D E L I N G E N 
VAN IIIlT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
{ALi'iiAnKTiscii f;p:i;ANc;s<:fiïi;T.) 

Clot Jky, Extrait d\ine note sur Ie barrage du Nil. 
Conrad (iM. I L ) , Nota omtrent de tabellen van de waterstanden 

op de Nederlaiidsehe hoofd-riviereii (met vijf tabellen.) 
Maurik ( J . van), llai)port over de onderscheidene middelen, 

waardoor men de stad Amsterdam van versch drinkwater kan 
voorzien (met vier platen). 

iMougel l>ey, Memoire sur les bateaux plo)igeurs, 
Mongel -In^y, Notice sur Ie barrage du Nil . 
Ortt (Jhr. J . K. T.), IJzeren ophaalbrug te ]\Iaastricht. 
Trom]) (A. E . ) , Uittreksel uit het geschiedkundig overzigt van 

den aanleg van en de gemaakte veranderingen aan het dok der 
marine te Vlissingen en de daarvoor liggende groote zeesluis , 
met vermelding van belangrijke bijzonderheden omtrent de 
constructie als anderszins, i(>00—18tS\ 

Uittreksel uit de rapporten omtrent het voorgevallene bij het hoog-
water en den ijsgang op de nederlandsche riviereai in den 
winter van ISW—1S50 . 

Uittreksels van stukken, die bij het Koninklijk Instituut van Tnge-
nieurs zijn ingekomen, betrekkelijk eenige putboringen in 
Nederland (met twee ])laten). 

j I 

I N H O U D 
UEli 

UITTREKSELS UIT VREEMDE TIJDSCHRIFTEN , 
ten DlIiNSTE DEU LEDEN VAN UET 

KOXIXKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

NIEUWE REEKS. 
nEEL 1, 11® STUK, .TÜNU 1850. 

X V I . Nieuwe wijze van behandeling der ijzerertsen, van 
Chenot. Naar het fransch. 

XVII . Statistiek der spoorwegen. Naar het fransch. 
XV l i l . Over oogenblikkelijke onverbrandbaarheid van levende 

organisclie weefsels (zoogenaamde vuurproef) en over 
de physische gesteldheid der iigchamen iji sjdieröidalen 
toestand. Naar het hoogduitsch. 

X I X . Over zinkgeel en zinkgroen. Naar liet hoogduitsch 
van Klsner. 

X X . Over den nieuwen planimeter van Caspar Wetli. Naar 
het hoogduitsch van Simon »Stampfer (Plaat X, lig. 1—7). 

XXI . Taltoestel zonder spiraal veren, enz. uitgevoiulen door 
E. F. E. Schade. Naar het hoogduitsch (l'laat X , 
iig. 8—12). 

X X I I . Het dok te Great-Grimsby. Naar het hoogduitsch van 
Eriedrich Stehlin (Plaat X I , iig. 1). 

X X I I I . Kistdam voor den bouw van het dok te Great-Grimsby. 
Naar het engelsch (Plaat X I , lig. 2—5). 

X X I V . Proeven over waterontlasting door pijpen, door J . L . llale, 
C. E. Naar het engelsch. 

X X V , Iets over den Uondon-Rirminghom-spoorweg. Naar het 
hoogduitsch van Ernst Buresch. 

X X V I . Verbeterde patent-sleephelling van ilorton. Naar het 
engelscli (Plaat X I I , lig. 1 en 2). 

X X V I I . \Voninii:cn voor de arbeidende klassen. Naar het engelsch 
(Plaat X l l , lig. 3—5). 

XXVTIl . Nieuw Artillerie-arsenaal te ^Vccne^1. Naar het hoog. 
duitseh (Plaat XIIL). 



>1 

X \ L \ . 

X X X . 

X X X [. 

X X X I l . 

X X X I I L 

X X X I V . 
X X X V . 

XXX VL 
XXXVI I. 

X X X V J I I . 
X X X I X . 

X L . 

X M . 
X L l l . 

X L l l l . 
XLI V. 
XI .V. 

XT.V*. 

XT.VL 

X I A 7 I . 

X L V ] i r . 

WAX. 

Dokkcu te Louden. iNaar hei tiansch van Jules Gail-
habuud door M. ii. Tetar van Elven (Plaat X1 V c n X V ) . 
Aaiiteekeningen, gemaakt gedurende eene reize in En-
geland in 1840. Naar het fransch van Malezieux. (Ver-
Yolg). 
Eerste beginselen van staathuishoudkunde, toegepast 
op de openbare werken. Na-ir het lïansch van j\linard , 
door J . Tideman (Plaat XVi) . 
Het britscli meteorologisch genootschap» Naar het 
engclsch. 
Over île bij meteorologische ^vaarnemingen gebruikelijke 
werktuigen. Naar het engelseh van John Drew, door 
J . A . Peltli. 
Mnsivische transparant. Naar het lioogduitsch. 
(3ver de jn-ijs-ontweri^en tot hel bonwen van eene brug te 
W'eenen.Naar het hoogduitsch, door G. G. van der JI oevcn, 
Jiouw der dokken te Birkenhead. Naar het engelsch. 
Over de inrigtijig van sloten en sleutels door «L Chubb. 
Naar het engelsch. 
Goud-bevattende kwarts van (Jalifornie. Naar het fransch. 
Het nnt der syndicaten voor de nijverheid. Naar het 
fransch. 
Nota van Lame, over de dikte en bogten van het ijzer 
voor stoomketels. Naar het fransch , door J . van Stralen. 
Snelheid der elektriciteit. Naar het fransch. 
N'ijverlieid en staatkunde. N'aar het fransch. 
J)e haven van ]\Iarseille. Naar het fransch. 
Verbetering der vaart o]) de Oise. Naar het fransch. 
De tunnel van IMaisy. Naar het fransch. 
Beschrijving van een toestel, aanwijzende dc hoogte 
van liet water in stoomketels door middel van eene 
glazen buis met drijver. Naar iiet fransch , door J , van 
Stralen. 
Aderslag van Poncelct, Pcgnault en Combes aan de 
akademie van wetenscliappen, over de verdampings-
toestellen, naar eene verhandeling van ]\[arozcau. Naar 
het fransch, door J . van Stralen, 
Zamenstelling en gebruik der duitsche spoorwegen. Naar 
het fransch, door J . van Stralen. 
Beschrijving van eene draagbare schaar, gebruikt in de 
werkplaatsen van het artillerie-museum te Parijs. Naar 
het fransch (Plaat XV11). 
Over de drukw^erktuigen, en voornamelijk over die welke 
in gebruik zijn in de drukkerij van het iiieuwsblad 
The Times; door Edward Cowpcr. Naar liet ongelscli 
door I T . F . a . N. Camp. 

L. Over het opsli)rj>ciid verniogcu van het kri j t , cii zij» 
watcrgehaltc iu verschillende geologische toestanden, 
door J). r . Ansted. Naar het engelsch door H . T. G. N . 
Camp. 

in de Verceniffde Staten. Naar het h l . 

1,11. 

Drooge dokken 

U i l . 
LI V. 

LV. 

L V1 \. 
i ; v i i i . 

[;i X. 

-

engelsch door 11. P. G. N . Camp. 
]kantwoording der prijsvraag, betrcflende de brug 
over den llijn tusschen Keulen en Deuts. Naar het hoog-
duitsch. 
l^ritannia-kokerbrug. Naar het engelsch. 
Eerste beginselen van staathuishoudkunde, toegepast op 
de openbare werken. Naar het fransch van Minard, 
door J . Tideman (Vervolg). 
Over nieuwe formulen ter oplossing van vraagstukken 
betrekkelijk de stroomende wateren, naar het fransch 
van de Saint Venant, door G. G. van der Hoeven. 
J^erigt over eene memorie van den heer Porro, getiteld: 
Beschrijving van een nieuwoi toestel tot het meten van 
eene geodesii?che bazis, naar het fransch, door G. G. 
van der Hoeven. 
Over den vooruitgang der sterrekunde. Naar het engelsch. 
A'erbetcringen iïi het smeden van ijzer, door James 
Nasmyth. Naar het engelsch (Plaat X V111, fig. 1—5), 
Dc liyperbolische wet der veerkracht van gegoten ijzer, 
door Homcrsharn Cox. Naar het engelsch (Plaat X V l l l , 
iig. 0 en 7). 

LX. Het verkoelen van den dampkring van woonvertrelvken 
in kecrkringlanden, door den hooglecraar G. Piazzi 
Sm)''th, aan de sterrewacht te Edimburg. Naar het en-
gelsch (Plaat X V J l l , fig. <S). 
Over het vermogen van het gczigt in het kleiiie, door 
W . Petri. Naar het engelscli. 
Over de lucht en het water in steden en de werking 
van porense lagen op water en organisclie stollen, 
door d**. 11. A. Smith. Naar het engelsch. 
Waarde der gassen, welke uit dc blaas-ovens ont-
snappen bij de ijzerwerken van Ystalyfera in AVallis, 
door Palmer Budd. Naar het engclsch. 
Elektriciteit en warmte als middelen van beweging, 
door W . l^etri. Naar het engelsch. 
Dynamisch equivalent van stroomende clcktriciieit, en 
vaste schaal van elektro-beweegkracht, door W . Petri. 
Naar het engelsch. 
Nieuwe invigting van spiegelkijkcr of teleskoop. iloor 
James Nasmvfh. Naar het engelsch (Inlaat XV KI., 
lig. n - ^ l T ) ) / 

LXl . 

LXl l . 

l . X l l l 

LX IV 

LXV 

T.XVI 
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l i X V I I . Geoctroijeerde stoomploeg, door James Usher^ Uit het 
engelsch (Plaat X V I M , fig. 16—19). 

l i X V I l L Nota over eenige springingsproeven, genomen met ge-
smeed ijzeren kanons, door G. ï reder ix , kolonel der 
artillerie en directeur der gescliutgieterij te Luik. Naar 
het fransch (Plaat XIX) . 

J iXIX. Administrative bescheiden betrekkelijk het ministerie 
van openbare werken in 13elgie. Naar het fransch, door 
G. van Diesen: 
V̂  Stuk. Koninklijk besluit van 27 Januarij 1850 , 
waarbij het hoofdbestuur wordt geregeld. 
iie Stuk. lleglement voor de inwendige dienst van 
het ministerie van 1 blaart 1850. 
iiie Stuk. Koninklijk besluit van 20 Januarij 1850, 
regelende de organisatie van de dienst en van het korps 
der ingenieurs van de bruggen en vegen. 

Stuk. Koninklijk besluit van 21 Pebruarij 1850, 
regelende de organisatie van het personeel der bureau's 
verbonden aan de dienst der bruggen en wegen. 
VC Stuk. Koninklijk besluit van 28 jMaart 1850, 
houdende regeling van de organisatie van de dienst 
en van het korps van de ingenieurs der mijnen, 
vic Stuk. Algemeen reglement van 1 Maart 1850, 
betretende de luclitvcrversching en het gebruik van 
buskruid bij de ontginning van steenkolen-mijnen, en 
wel bepaaldelijk van die waarin veel mijngas (eerste 
koolwaterstofgas) voorkomt. 

VIERDE JAAR. 
1851. 

N®. 1 . F E B R U A R I J . 

I , Over gevolgtrekkingen, uit meteorologisclie waarnemin-
gen af te leiden, door John. Drew, (J. A. Peith). 

II. Toestel om het springen van stoomketels te voorkomen , 
(G. Cl. van der Hoeven). 

I I I . Bcschrijvii^g van een nieuwen compensatie-slinger van 
Bourdin te Pari js , (G. G. van der Hoeven), 

l V. Memorie betrekkelijk een plan van ontginning, der heide 
door middel van het water uit de Schelde, door E. liidaut. 

N«. 2. M A A R T . 

V, Jicschrijving van een toestel tof luchlververt^ching, 
(G. G. van der lloevon). 

YI . Toestellen tot verwarming, (J. van Stralen). 

V 

V i l . Grondregelen voor de ontwikkeling der spoorwegen in 
Duitsehland, (G. van Diesen). 

V I I I . Medcdeelingen omtrent de werken aan den ()oster-
spoorweg in Pruissen en aan dc bruggen over de rivieren 
de Weichsel en de Nogat. 

No. ;3. A P R I l . . 

(hideraardsche telegraaf-leidingen, (J . van Stralen), 
(3ver de vloeibaarmaking van gassen. 
Dillerentiaal-schroef-toestel van llo^^sou. 
Geoctroijeerde zwemkousen van Cox. 
WaterkiW.ht door Drainage. 
Atmopyre van Edwards. 
'roestelleu om stoom- en andere werktuigen spoedig 
te doen stilstaan, (G. G. van der Hoeven.) 
Over het verkoperen van voorwerpen van plaat- en 
van gesmeed ijzer, (Ci. G. van der Hoeven). 
Sphaerometer van Perreaux, (G. G. van der Hoeven). 
Geoctroijeerde planimeter van F. Horsky en Kraft, 
(J. van Stralen). 
Uittreksel uit het verslag van de 11H. hoogleeraar 
Stampfer en kolonel Ilawliczek over den planimeter van 
Horsky en Kraf t , (J . van Stralen). 
J . Weisbach, eenige proeven omtrent de gedeeltelijke 
en onvolkomene zamentrekking der waterstralen, (J . 
van Stralen). 
Verdeeling van druk. Bijdrage tot de statica der bouw-
kuns t , ( J . van Stralen). 
Over draaijendc wrijving, (J . van wStralen). -
(^ver de opbewaring van het buskruid en de inrigting 
der buskruid-magazijnen, (J . C. Verheije van Sonsbeek.) 

N®. 4. MEI. 

X X I V . Verslag van de uitkomst der door den heer Boucheric 
gedane proeven tot bewaring van hout, (G. van J)iesen). 

XXV. Over de afsluitingen der spoorwegen, door Bazaine. 
X X V I . Over-de dak-leijen , (G. G. van der Hoeven). 

X X V I l . Berigt aan den m i n i s t e r der openbare werken in Frank-
rijk, over dc kei- en mac-adam-bekleedingcn der straten 
van Londen en van Parijs. 

IX. 
X. 

X I . 
XLU 

xni. 
X I V . 

X V . 

X V I . 

X V I L 
XV l i l . 

X I X . 

XX. 

X X I . 

X X I L 
X X U l . 

No. 5. J U N I J . 

X X V l l I . Overzigt van de kennis der hoedanigheden, keuze en 
onderlinjre OTschiktheid der bestanddeelen van mortels, G O 



uil bescliouwingcu over liet onderzoek der kalkstoilen, 
welke gejjcliikt zijn tot het maken van cementen cn van 
waterkalk, door ^I. Carez, ( Jh r . Onnov. d. vSantheuvel). 

XXIX. -De kunst om voorwcr])en van gebakken aarde te maken 
in het algemeen, en over de inrigting der ovens tot 
het bakken van zulke voorwerpen in het bijzonder, 
door A. JJrongin'arl. 

XXX. (-)ver de ischoorsteenen , (G. G. van der lloeven). 
XXXI. Aainnerkiugen o]) het .stuk, getiteld: //verdeeliug van 

druk, bijdrage tot de statica der bouwkunst.// {Uit-
trekseU, 1S51, blz. 11 , 12.) (J. P. Delprat). 

XXXIL Aanmerkingen op het stuk, getiteld : //over de draai-
jende wrijving.// {Uidrehfielti, 1851, blz. i'Z—11.) 
'(J. l \ Delprat). 

M.PIlAliKTlSClir: LUST 

L E D E N 

VAN iir.T 

l ^ l X l I l j T 

V Kü 

INGENIEURS. 

1^51. 
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Z. M. Wiï.LEM l i l , Koning der Nederlanden 
(Jroot-l lertoir van liuxemhur«;. 

F. W. CONHAIJ 
(r. Sr MO NS 

L. J. A. VAN UEK K U N 

A . G R E V E 

l ) . J . STÜIIM B U Y S I N G . . . . 

M. D. Graaf VAN LIMNUIIG STIUUM 

l^aron FOKSTNER VAN DAMBENOV 

G . T . VAN M E U R S 
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President. 
Vice-Presidein. 
Secretaris. 
l\nningnieester 
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181«. 

Z . K . 11. Prins J IKNDKJK der Nederlanden. 
K. If. Prins F U I C D K I M K der Nederlanden. 

P. Aiuuiixs, 's riravenhage. 
Fi. liiJOAs, 's (iravenhnge, 

C. H[.IK, 's( iravcnhage. 
.a-iron W. A, SCRRIMMEI.PKNNTXRK VAN HKK, Ovn, Arnhem, 

î nUNHAUi) Hertog VAV SAKst:^-W,;I^fAT,'. Onsl-lndic 
II. G. St-Ki.rc, r^rcda. 

li. van Asseiidell't de Coningh, 
liergcn.-o])-Zoom. 

•I. F. Augier, Kampon. 
\V. Jiadon Ghijben, Zicrikzee. 
IL A. Bake, Utrecht. 
'I. \V. Bake, Utrecht. 
K. II. von Baumhaner, Amster-

dam. 
M. Ci. Beijerinck, 'sGravenhage. 
J. A. Beijerinck, licideii. 
\V. van Bemmel, Gouda. 
Rnron \V. Hentinck tot JVijenhuis, 

Delft. 
J . P. van den Ikrii:, Delft. 
A. Blaauw Jhz., Arnhem. 
S. IMeckrode, Delft, 

11. l^oerrigter,'sGravctihago. 
P. A. J. I^ogaerd, Maastricht. 
( . 1 . Polten, Leetnvarden. 
I)» II. l')Os, Groniin^en. 
I), van den J^osch, llelvoetsluis. 
(!. Bruin'jtgs, Assen. 
I). I). Huchler, Amsterdam. 

11. I). Buys Ballot, IJtn^cht. 
I'. (jaland -Ir.. Pnrmereiidc. 
II. F . G . N . (Jamp, Delfl. 
(j. P. del (Jampo, g(!ii. Camp, 

"s Uertogetiboscli. 
W. Ï , del (-nmpo, cren. Gamj), 

Delfl. 
A. ('aiuieman, 1 [ellcvoetsiuis. 
L. »f. (Ill Cellic'e Aftdlcr. frorin-

ehem. 
F. W. Gonrad,'s(jlravenhagc. 
.1. F\ Conrad, Goes. 
.1. \V. Conrad, 's GravenhaLre. 
M. n . Conrad, Arnhem. 

G. von Dent'/sch, Oost-lndie. 
B, P. G. van Diggelen, Zwolle. 
.lohn Dixon, Amsterdam. 
.1. II. Docters von TiCeuw/̂ n. (^o-

rinchetn. 

J. A. van Dörth,'I holen. 
F. Droinet, Leiden. 
J. F]. l)uvven<\ 
P. Filias, Haarlem, 
K. Enthoven, 'sGravenhage. 
L. Enthovcn, 'sGravcnhage. 
L. J. F]nthovcn, 'sGravenhagc. 
C. A. Fh'ust de Scuvert, in com-

missie te Luik. 
J. A. van Kssen, (jroningen, 
P. Baart de la Faille, Bergen-o])-

Zoom. 
A. Fcith, Utrecht. 

J . 11. Ferraml, Aridiem. 
I >aron 11. (j. F'orstner van Dam-

beuoy,'s Gravcnhage. 
W. A. FVogcr, Amsterdam. 
H. F. FTpijc van Salverda, ' s l ier-

togcnbosch. 
'(.(r. W. Fijnjc,'sGravcnhage. 
'L (jr. van Gendt, Amsterdam. 

K. de Geus, Haarlem. 
O. J . (ilavimans, Uoiterdam, 
A. J. Goudriaau, Driebergen. 
A. (ireve, 's(Jvavenhage. 
C. d . vart Hall, Kolhorn. 
H. Ilardes. Oost-lndie. 
(i. C. Hartz, Delft. 
P. J. H. Hayward, Alkninar. 
I^aron (i. V. W. van Hemert tot 

Dingshof, Utrecht. 
F. va)i Heurn, \sGravcnhage. 
G. G. van der Hoeven, Breda. 
H. P. Flotz,""sGravenhage.' 
(i. F\ S. Huguenin, Delft. ' 
AV. Husband, in Engeland, 
(i. N. Itz, Dordrecht. 
ILA. Jansen, Delft. 
I). J. Jordens, AHissingen. 
A. Kaiser,''sGravenhage. 
R. d. A.Kallenberg van den Bosch, 

's Hert ogen bosch. 
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H.A. van Kainelx^ck^ \s (ira-
veiihagc. 

L. van lie Kasieele, Zwolle. 
<*. A. van Kerkwijk, Vlissingen. 
(i. de Keth, Utrecht. 
L .1, A, Keurenaer, OovSt-I ndie. 
P. J. Kipp, Delft. 
C. W. M. Klijn, Amsterdam. 
[\ Koek, Haarlem. 
J . A. Kool, Maastricht. 
Jhr. J . Kraijenhod', Maastricht. 
A. C. Kros, Jiceuwarden. 
»I. Kros, Leiden. 
K. de Kruyli', Haarlem. 
J . de Krnyir, Breda, 
l i.'I. A. van der Kun,''sGravenhage. 
.1. van LakerveldJilanken, Gouda. 
J. Lehret, "'sGravcnliage. 
A. A. T. Ledeboer, Oost-lndie. 
N. J. van der Lee, (jirouingen. 
J . C. de Leeuw, Haarlem. 
A. van der Leeuw, 'stiravenhage. 
(/. R. van Lelyveld, Groningen, 
(r. ïnmboreh van fier Meersch, 

Naarden. 
K. J.obatto, Helft. 
<>. Logeman, floofdplaat. 
.f hr. C. C. A. de Maere, Enschede. 
G. JMakkers, Schiedam. 
( \ (f. Matthijsen, Amsterdam. 
J . van Maurik, Amsterdam. 
L. 11. rL .L ]\lazel. Assen. 
J. van der Mey, Delft. 
A. Mentz, Goes. 
(1 T. van Meurs, Delft. 
N. T. Michaelis, Rreskens. 
G. J. Mulder, Utrecht. 
.1. U. Muller, Goes. 
J. E. Munnicli, Haarlem. 
It. Musquetier, 'sGravenhage. 
J . L. Nering Bogel, J )cventer. 
•L A. Nicolson, Middelburg. 
J . W. Jj. van Oordt, Rotterdam. 
Jhr. J. K. T. Ortt , Maastricht. 
Jhr. J. Ortt van Schonauwen, 

ütrechL 

C. Outshoorn, 's (}rav(Mdiage. 
\V. L. Overduyn, Delft. 
\f . C. J. Piepers, Rotterdam. 
A. C. Pierson, Anistenlam. 
A. J. van Prehn, Arnhem. 
F. Previnaire, Haarlem. 
(y. Proos, Hreskcjis. 
P. J. de (iuartel, Roermond. 
.1 hr. E. C. li. Ridder van Jlappard , 

's 1 lertogenbosch. 
Baron C. P. Reede van Outs-

hoorn. Utrecht. 
R. van Rees, Ltrccht. 
Z. Reijers, 's (iravenhage. 
A. C. ileuther. Delft. 
A. E. Keuther, Delft. 
T. Romein, Leeuwarden. 
\V. N. Jlose, Kotterdam. 
Ti. Rijsterborgh,''sHcrtogenbosch. 
Jhr. R. H. O. Sandberg, Maas-

tricht. 
C. Scheller, Triest (Oostenrijk). 
T. Scheidius, Vlissingen. 
P. Sclnnitz, Delft. 
J. L. Schneitter, f^eeuwarden. 
J . A. Scholten, Rotte.rdam. 
W Scholten, Rotterdam. 
W. A. Scholten, Purmerende. 
(J. Simoiis, Delft. 
11. N. A. 1 i. Slotemaker, Dordrecht. 
W. C. A. Staring, 'sCJravenhage. 
C), van der Sterr, den irdder. 
C. H. fi. Stcuerwald, Oost-Tudië. 
J. J. Stieltjes, Zutphen. 
j\f. D. Graaf van Limburg Stimm, 

Ciravenhage. 
I). J . Storm Buysing, Delft. 
C. M. Storm van Gravesaiule, 

's Gravejihagc. 
J. Strootman, Nieuwe Diep. 
M. G. Tetar van Elven, Amster-

dam. 
J. W. de Thomèze, Zwolle. 
S. Tierens, Dtrecht. 
W. C. Timmerman, Abcoude. 
A. R. Tromp, Amstcxdam. 

A. van der Velde, Cz., Zierikzee. 
G. J. Verdam, Leiden. 
.1. C. Ver heve van vSonsbeeck, Delft. 
J . Verhoeven, Pz., Harderwijk. 
Bar. F. van Versehuer, Arnhem. 
F. IL de Veije, Utrecht. 
P. van Vlissingen, Amsterdam. 
TI. E. ]1. B . Baron van Voorst tot 

Voorst, J^reskens. 

P. F. C. Vreede, Oost-lndii?. 
A. A. O. de Vries Kobbe, Haarlem. 
A. Vrolik, Utrecht. 

Waldorp, Bommel. 
J. Warnsinck, Amsterdam, 
P. Welleubergh, Utrecht. 
E. AVenckebach, Amsterdam. 
J. E. ter Winkel, 'sGravenhage. 
J. D. Zocher, Haarlem. 
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D. Borski, Amsterdam. 
.). l \ Del prat, Breda. 
A. R. Egeler, Amstcr<lam. 
J. C. Eyssel, 's (h'avenhage. 
W. H. Lans,'s(iravenhage. 
J. l\laxwils,''s (iravenhage. 
F. Melvill, Amsterdam. 

Jhs. J . (T. W . ]\lerkes van Gendt, 
J)ordrecht. 

G. G. W. JMjtak, Maastricht. 
G. Reuvekamp, Delft. 
Ji. J. J. Serrurier, Amsterdam. 
H. Singels, Delft. 
P. IL 'J'romp, Rotterdam. 
(j. 11. de Vries Robbe, Amsterdam. 

A. Adriani, Rotterdtim. 
(J. A. Boll van Buren, Utrecht. 
R. (i. de Vaynes van Brakell, 

Oost-Intlië, 
bi, AV. van l )am van Isselt, 's Gra-

venhage. 
G. van Davelaar Gnopius, Oost-

Indië. 
J . M. llageman, Oost-Indië. 

Hock water. Délit. 

F. \V. H. van (Jpstal, Deventer^ 
S. van der Paauw, Luiden. 
W. H . Schölten, Amsterdam. 
D. H. Schretlen, Leiden. 
N. Baron (jansncb, genaamd 

Tengnagel, Breda. 
A. J . II. van der Toorn, Naarden. 
J . Tromp, Oost-Indir». 

van der Vinne, Princcnhagc. 
P. Visser Az., Sliedrecht. 

1850. 

P. A. vai\ Aken, Rotterdam. 
A. E. Andre de la Porte, Breda. 
P. van Baak, (irissee (O.-L) 
S. Jk'iniett, Oost-Tndie. 
K. Bejioit,\s(iravenhage. 
W. E. K. Bischoir van lleems-

kerek, Palembaug (O.-l.) 
H. Blecknran. Socrabaya (O.-l.) 
^V, L. Brocx. Soerabaya (O.-L) 

(Galand, ^tiddelburg. 
D. C. (Christie, Rotterdam (Fijcn-

oord). 
S. Dik (Jz., Bezoekic (0--1.) 
J . Dirks, Neuzen. 
A. W, Egter van Wissekerkc, 

Soerabaya (O.-L) 
.1. ]j. B. Engelhard, Bezoekir* 

(O.^L) 
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J . P. Ermeling, (Josi-Indie. 
W . G. C.Geil,Noerabuya(().-l.) 
G. A. dcCieus, Halfweg Haarlem. 
C. T . (jley Pittius, Utrecht. 
C. de Groot (1817), Oost-Iiidic. 
Jh r . K. C. A. vail llogeiidorp, 

Modjokerto (O.-l.) 
J . 11. lioyer (1817), Oost-lndie. 
Jhr . U. G. llora Siccama, Ber-

geii-op-Zoom. 
L. J . Immiiick, Zaandam. 
II. J . Ivocucn, Amsterdam. 
"\V. Keulemaus,Soerabaja ((!.-1.) 
A. van l^akerveld, Soerabaya. 
L . Ph. de lianneede Ji(krancourt, 

fioes. 
J . Lindwilrm,Soerabaya(O.-l.) 
1). ^laarschalk, ()ost'Indie. 
G. Moele, Amsterdam. 
Jhr . 11. iM. iMollerus, 'sGravcn-

liage. 
S. 11, Mossel, Woudricliem. 
G. E. A .van Panhuys, Maastricht. 

P. J. 11 de Perez, Socrabaya (O.-J.) 
S. E. W. Roorda van Kysinga , 

Socrabaya (O.-l.) 
11, Rosc, Zutphen. 
C. Rosemeijer, Socrabaya (O.-l.) 
11. llosemeijer, Socrabaya (O.-I.) 
J . Schilfer, liatavia (O.-l .) 
AV. (j. van Scliicrbrand,Socrabaya. 
A. J . Schouten, Dordrecht. 
W. J . A. Smith (1847), (O.-l.) 
Jlir. M. Snoek, 'sHcrtogenbosch. 
G. J . Stiju'iaan Luiscuis, Socra-

baya (O.-l.) 
E. A. A'aillant, ^Laassluis. 
H. J . A. Verduchrnc, Venlo. 
W Verschuur, ]\luiden. 
M. A. van Walchren, Soerabava 

(O.-l.) 
J . \\ . B. Wardenaar, Socrabaya 

( O . - l . ) 
O. Baron van Wassenaar tot ('at-

wijck, Ltrecht. 
Jhr. C. van der Wijck, Arnhem. 
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BlIITE?VCEWOI%E LCDEI«. 
1847. 

W. A. J . Methorst, Oost-Indie. i \ H. Bakker Korü', Haarlem. 
K. H . van Brcderode,'sGraven- J . B. E. von IVIotz, Arnhem. 

hage. li. J . von Motz, Arnhem. 
G. Bruins, llotterdam. P. J . Mouthaan, Zwolle. 
A. I j . de Bruyn Kops, Arnhem. 
A. Eagel, Colijnsplaat. 

W. J . A. Nieuwenhuizen, Oost-
Indie. 

W. E. C. L. van Hooif, Gorinchem. A. M. C. Roest, llotterdam. 
11. \j . van der Lely, Hoogeveen. 
11. Linse, Hoorn. 

E. J. Schade van Westrum, Zwolle. 
J . E. Taunay,bij Haarlem. 

1848. 

W. E. A. Beijerinck, Aalsmeer. 
J . G. van den Berg, Maastricht. 
A. Gildemccster, Amsterdam. 
AV. C. Pasteur, Maastricht. 

AV. J . van de Poll, Haarlem. 
L. A. lleuvens, 'sGravenhage. 
M. J . Schram, Middelburg. 
J . van Stralen, 'sGravenhage. 

1840, 

L. Cohen Stuart, Delft. 
J . AV. 11. Conrad, Haarlem. 
G. van Diesen,'s(jlravenhage. 
A. van Egnu)nd, Alaastricht. 
H. deXeufville, Amsterdam. 
i\l. E . C. Plciup, Rotterdam. 

W. Post, Arnhem. 
Jhr. O. van den Santheuvel , 

's Gravenhage. 
J . (i . Brouwer Starck, Sasscn-

heim. 
J . van der Toorn, Delft. 

1850. 

A. i3aud, Muiden. 
11. van Beusekom, Zwolle. 
C. J . dc l^ruyn Kops, Noord-

Amerika. 
J . Kalii', Breda. 
A. D. Lorentz, Breda. 

P. Maas Geesteranus Cz., Delft. 
K. L. Pfeiler, Breda. 
R. lleyndcrs, Appingadam. 
A. Simons, Doetiehem. 
A. A. van Teylingen, Breda. 
J . AVitsen Elias, Amsterdam. 
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VAN H E T K O N I N K L I J K I N S T I T U U T VAN I N G E N I E U R S , G E H O U D E N 

IN HKT T.OKAAL. VAN DE K O N I N K L I J K E A K A D E M I E TE D E L F T , 

OP DINGSDAG DEN 1 0 « « S E P T E M B E R 1 8 5 0 . 

Tcgcïnvoordig: E. W. Coiirad, president, M. D. Graaf van Lim-
])nrg Stiruni, D. J . Storm Ikiysiiig, A. Grove, ]?aron Eorstner van 
Dambcinoy en I J . A. van der Kun , leden van den llaad. 

De leden: W. 11. Scliolten, E. Wenckebach, Jlir. J . (}. Merkes. 
van Gendt, C. i\l. St(n'jn van 's (iravesaiule, P. Scholten, W. H.' 
Lans, G. N. Hz, R. Musquetier, AV. N. Rose, IMeekrode, P. 
Schmitz, e). C. liijk, H. Singels, J . W. Bake, J. van der Mcy, 
J . Lebret, R. liobatto, AL C. J. Piepers, Verheije van Sonsbeeck. 
' Dc buitengewone leden: Cohon Stuart , A. Gildemeester, van 
den Santheuvel, E. J . Schade van AVestrum, van Diesen, W. Post, 
A. J\L C. Roest. 

De notulen der vorige vergadering (S Juuij 1850) worden ge-
lezen en goedgekeurd. 

De nieuwe leden, die dc vergaderijig voor het eerst wenschen bij 
te wonen, worden, oj) verzoek van den president, door het lid 
Storm Buysiug ingeleid, en volgens a r t 15 van het reglement tot 
de vergadering toegelaten. 

l ie t zijn de gewone leden G. A. de Geus en A. J. Schouten 
en dc buitengewone leden 11. de Neufville en A. Simoiis. 

De president geeft de vergadering kennis, dat de volgende ge-
schenken bij het instituut ontvangen zijn : 

a. Yciii den beschermheer: Het model en de beschrijving van 
eene vervoerhare militaire brug, in de vergadering van 8 Junij 11. 
ter bezigtiging aangeboden ; alsmede een exem])laar van de Statistiek 
van den handel en de scheepvaart der jVederlanden, voor de jaren 
1810, 1847 en 1818. 

(Zie bijlage I en IL) 
b. A ân den minister van Bijinenlajulsehe Zaken: Een exemplaar 

van de registers, bevattende de beschrijving van de peilschalen, 
hakkelbouten en andere verkenmerkeji langs dc hoofdrivieren der 
Nederlanden, door de ingenieurs bij de algenieenc dienst van den 
waterstaat, onder leiding van den inspecteur van den waterstaat 
L. J. A. van der Kun (ISIU.) 

c. Van het lid L. J. A. van der Kun: Een exemplaar der ver-
1 
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blagen omtrent het gebruik der verschillende kalksoorten, gedrukt 
op last van de ministers van oorlog en binnenlandsclie zaken. 1850. 

(h Van het bestuur der Aken-]\Iaastrichtschc spoorweg-maatschappij: 
Een exemplaar van het i)roccs-verba al van de vierde jaarlijkschc 
algemeene vergadering, gehouden te Aken, rluiüj 1850. 

c. Van het lid J . A. iScholten: Ecu exemplaar zijner verhande-
ling over de statistiek van de Vijf Heeren landen, bekroond door 
het bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te 
llottcrdam. 

f . Van den heer Nijhoff te Zwolle: Eene kaart van Overijssel, 
met aanwijzing van de geprojecteerde kanalen in Drenthe cn 
Hannover. 1850. 

g. Van dc maatscliappij ter bevordering der bouAvkunst, te 
Amsterdam: Het Vi" deel, 3® stuk der Averken en de wetten dier 
maatschappij, herzien in 1850. 

h. Van het hojiorair lid Scclig: Geschiedenis der oorlogen in 
Europa, sedert 171)2. 5 deelcn. Over tien oorlog, nagelaten werk 
van den generaal von Clausewitz, 2 deelcn. idealen van oorlog 
voeren, door den luitenant-generaal von Lossau, o deelcn; en 
Karakterschets van Napoleons veldtogtcn, door denzelfden schrij-
ver , 2 deel en. 

i. Van de leden E. J . Stieltjes cn W. Staring: JJe lliju-Wezer-
vaart , door tie iuzciiders. 1850. 

k. Van de Hollaudschc Maatschappij van Wetcnscliappen te 
Haarlem: Natuurkundige verhandelingen, tweede verzameling, Vc 
deel, 2c stuk cn V]c deel. 

l. Van het lid Storm Jhiysing: Eenige opmerkingen aangaande 
schepratleren, afgedrukt uit het tijdschrift van het Kon. ned. in-
stituut van wetcnscliappen, enz. te Amsterdam. 

Tiu Van den j\linist(a' van Oorlog: Een cxeinplaar van het alpha-
betisch register van alle bewoonde oorden den ri jks, vervaardigd 
aan het Tojïograpiscli bureau. 

n. Van denzeliden ininister: Eene lijst der boekwerken en bro-
chures voor de bibliotheek van liet ministerie van oorlog aangeschaft, 
na het afdrukken vnn den catalogus. 

ö. Van het lid C. K. de Geus: jJric boekwerken als: Verslag 
aan den minister van eeredienst en biinicnlandsche zaken, tloor 
de eerste klasse van het koninklijk iiistiluut van wetenschappen 
enz., over de binnenlandsche tras; Traite pratique des chcmins de 
fer par IVedgold; cn Instruction sur la manièrc de se servir de 
la regie a calcul etc. 

p. Van de maatscha])pij ter bevordering der bouwkunst: Ver-
zameling van bouwkundige ontwerpen, 4e aÜevering, pL 15—20, 
en programma van prijsvragen. 

q. Van den heer (i. Krook: De tweede allevering van het door 
hem uitlegeven Molenboek, 

r. Van liet lid J. A. van der Kun: Eeiie beschrijving van 
de India Rubber Bullers aiul Oarriage Springs. 

Dc i)resident tlcelt mede, dat er in dc gedrukte notulen van 
de vergadering van Dingsdag 1) April IL bladzijde 215, laatste 
regel, eene zinstorende fout is ingeslopen, alwaar staat: //en 
het is voor stoombooten niet mogelijk stroomopivaarts te varen//, 
hetwelk had moeten zijn: //en het is voor stoomhooten niet mocije-
lijk stroomopwaarts te varen.// 

De leden worden v e r z o c l i t , d i l in hunne exemplaren te verbeteren. 
De ])resident doet voorts de volgende mcdetleelingen: 
1^. Aan den beschermheer is kennis gegeven van dc besluiten 

der vorige vergadering, waarin de nieuwe leden benoemd zijn, cn 
cene verandering van art. 1) van het reglement, betreflende de 
baUotage van aan te nemen leden, is aangenomen. 

Aan de leden in O o s t - I j i d i ë is m e d e daarvan kennis gegeven. 
3°. Jktretlende de memorie van het lid Tromj), omtrent de 

bouwing van de groote Doksluis te Vlissingcn, worden dc noodige 
pogingen aangewend, ten einde aan de belangrijkste zaken, daarin 
vermeld, eene meerdere openbaarlund te kunnen geven. 

De raad is door Zijne Majesteit gcraad])leegd omtrent een 
ontworpen kanaal van Apeltloorn tot in den IJssc l bij Dieren, 
en heeft aan die vereerende uitnoodiging voldaan. 

Daar een der leden van den raad een voorstel gedaan heeft, 
om middelen aan te weiulen, tot verkrijging van eene meer vol-
ledige kennis der bestaande kaartciii, zoo is besloten, aan dat 
voorstel gevolg te geven, cn aan dc leden een pr()s])ectus met 
cenen geleidenden brief ter invulling toe te zenden. Hieraan zal 
binnen Aveinige dagen Avorden voldaan. (1) 

0«. Aan de leden wordt ter bezigtigiug aangeboden een Averk 
over dc Brittannia cn Coi iAvay TubuLar Bridges (2 deelcn en atlas) 
door Edwin Clark, lietAvelk door den ingenieur llobert Stephenson 
aan den voorzitter is ten geschenke gezonden. 

Het litl .1. W. Bakc heeft hetzelfde Averk ter bezigtiging voor 
dc vergadering medegebragt. 

Dc ])resident merkt bij d e z e gelegenheid op, dat de ncderlandsche 
dagbladen onlangs in A'crwarring zijn gcAveest tusschcn llobert 
Steveuson, een zeer bekend ingenieur, die in hoogen ouderdom 
overleden is , en Robert Stephenson, den beroemtlen ingenieur der 
Brittaunia-brug, die nog in de kracht zijns levens is. 

(Zie bijlage n<>. 111.) 
7°. Do meteorologische A v a a r n e m i n g e n van het lid van der Sterr , 

over dc maanden Juni j en Ju l i j , AVorden ter tafel gebragt. 
8°. Dc programma's van dc liollandschc maatschappij van Aveten-

(l) Hieraan is (hans voUlaan. 



schappen te Haarlem, van de maatscliappij tot bevordering der 
bouwkunst, en van de maatschappij van nijverheid, worden mede 
ter tafel gebragt, en voor zoo veel noodig medegedeeld. 

(Zie bijlage n^ ]V, V en Vi.) 
9®. Dc president biedt vervolgens aan dc teekening met be-

schrijving van het lid Tetnr van Elven, alsmede die van de leden 
F. Conrad en C. (Jutshoorn, voor het ontwor])en gel)ou\vvoor 
de tentoonstelling van voortbrengselen der nijverheid, te honden 
in Londen in 1851, en zulks in voldoening aan de beloften daar-
omtrent in de vorige vergaderiiig gedaan. 

De president zegt verder, dat hij verschillende stukken heeft 
verzameld, betrekking hebbende tot deze zaak, dat deze verzame-
ling echter te uitgebreid is , om in eene vergadering te worden 
behandeld of voorgelezen, maar dat ze bij dcji raad in overweging 
worden genomen, ten einde daaruit een geheel te vormen, dtit 
door den druk kan worclen openbaar gemaakt. 

De teekeningen wwdcn door de leden met bcïlangstelling bezigtigd. 
10®. AVordt verder gelezen de hoofd-inhoud van een stuk van 

het lid van Panhuys, door den minister van oorlog medegedeeld, 
behelzende aanteckeningen opzigtelijk het maken van eene geolo-
gische kaart van het koningrijk der Nciderlajiden (1). 

11°. Dc president deelt verder mede den Iioofd-inhoud uit 
een rapport van het lid van IMaurik over het verscli water te Am-
sterdam , welk rapport thans ter perse is en biimen kort zal uit-
gegeven word(in (2). 

De president leest tevens eene later ontvangen nota van hetzelfde 
l id, omtrent de vordering der werkzaamheden betrekkelijk de putten, 
die tegenwoordig te Amsterdam worden geboord, wx'lke nota nu 
nog als bijlage bij het eveiigenoemde rapport kan worden gevoegd. 

Het lid J . W. Uake doet eene mededeeling over de fonle 
malleable, 

(Zie bijlage, n°. YIL) 
De president zegt, dat het lid C. E. van IVFeurs hem heeft le kennen 

gegeven voornemens te zijn geweest, omtrent deze zaak nog nadere 
toelichtingen te geven, dat dienstpligten hem verhiiulerd hadden 
heden aan dat voornemen gevolg te geven, doch dat hij hoopt, 
zulks bij eene der volgende vergaderingen le doeiu 

13®. Het lid AVenckebacli biedt ter bezin:ti£i:inii: aan een monster van O O ^ O 
b e k l e e d e n draad, ten behoeve \nn t el e g r a p h i s e h e geleidingen, w a a r 
die onder Avater moeten w o r d e n £i:ele2:d. 

Dc metaaldraad zelf moet met gevnlcaniseerde gntta-pcrcha 
worden overtrokken, en is in dien toestand genoegzaam geïsoleerd. 
Om evenwel beschadigingen aan de gutta-])ercha te voorkomen. 

die door het schuren langs den grond, het inslaan van haken, 
of het daarop stooten met boomen, kunnen worden veroorzaakt, 
moet een tweede bekleedsel daarom worden gelegd. Bij de hol-
landsche ijzeren spoorweg-maatschappij bestaat dat bekleedsel uit 
koperen, later uit ijzeren buizen. 

Wanneer echter de onder water door te leggen draad eene aan-
zienlijke lengte bezit, wordt het leggen van zoodanige ijzeren 
pijpen dikwerf hoogst moeijelijk, en altijd zeer kostbaar. Om hierin 
te gemoet te komen, heeft spreker den met gutta-pcfcha bekleeden 
draad in een touw of tros van circa 5 ned. duim middcillijn ge-
bragt , waarvan die draad het hart uitmaakt. 

De strengen, waaruit de tros bestaat, zijn zoo dik genomen, 
dat het hart niet beknepen is. 

Na het slaan van de tros, is deze getroisd geworden, ver-
volgens met ]n'esenningdoek bekleed, en met geteerd schiemans-
garen omwoeld. De laatste laag dient alleen om de witte tros legen 
verrotting te beveiligen. 

De uit het water opkomende einden van zoodanig touw wor-
den tusschen wind en water met gevulcaniscerde gombuizen bekleed. 

Dc prijs van zoodanig toiuvwerk staat tot den prijs der pijpen 
ongeveer als 1 : 3, en bij grootcre lengte of moeijelijken doortogt 
als 1, 10. 

Het door het lid AV"enckebach vertoonde monster i s , naar zijne 
opgave, vervaardigd in de stoom-touwslagerij van de heereri Holst 
en Kooy, te Amsterdam. 

14}'». Na eene korte tusschenpoozing, Mordt de door het lid 
J . El. E. Ortt ingezondcTi teekening en beschrijving van een ijzeren 
ophaalbrug te Maastricht ter tafel gebragt (1). 

15®. Wordt gelezen een brief van den minister van binnen-
landsche zaken, waarbij aan het instituut worden toegezonden 
twee eigenhandig geschreven mcmorioi van den generaal Mougel 
Bey, over dc afdamming en opstuwing van den Ni j l , en over de 
bij dat werk gebruikte duikerschepen {Imteaux plongenr^i) met 
daarbij behoorende teekeningen. 

De secretaris leest de eerstgenoemde memorie, waarvan dc leden 
met belangstelling kennis nemen (2). 

16®. Het lid Singels vertoont een profil van de rivier dc Dnieper 
bij Kief, alwaar de groote brug is gebouwd, waarvan bij dc vorige 
notulen sprake geweest is, en licht dit een en ander nog nader toe. 

17®. De president vraagt de vergadering, of er nog leden zijn 
die eenige jncdedeelingcn wensclien te doen, waarop het lid Schol-
ten eene nota van aanmerkingen leest o]) dc aanteckeningen bij 
de bemaling der ])ohlers Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk, die 

(1) Dit ütuk is in linmleii eener kommissie. 
(2) Hieraan is volilann. 

(1) IVit sluk zal in ile Veiliandelin{ïcn worden opfT^nomcn. 
Deze memorie woriH in de Verliandelingeu (^eplaalsl. 
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iu de bijlage n'\ X X l l der vorige uotideu, bl. 203, gevonden worden. 
De })resident bedankt het lid Scholten voor dc door hem ge-

nomen moeite, in het nngaan der evengcnoemde opgaven, en vraagt 
zijne toestemming, om deze nota uan den steller der gemelde 
aanteekeningcn juede te deelen, ten einde dezen in de gelegen])eid 
te stellen daarop zoo noodig nader te antwoorden, cn zc daarna 
bij de notnlen mede Ie deelen. 

l ie t lid Sclioltcn geeft daartoe zijne toestemming. 
(Zie bijlage n«. VIII . ) 

Het lid Storm Buysing leest daarop mede eene nota, omtrent 
de evengenocmde bemaling. 

(Zie bijlage n". IX.) 
Hetzelfde lid biedt eene vertaling aan van dc in Oostenrijk 

nitgeschreven prijsvraag, voor het ontwerp ecner zeer krachtige 
locomotief» 

(Zie bijlage n®. X.) 
19®. De president vervolgens het onder 8® vermelde punt van 

het programma der vergadering behandelende, merkt aan, dat er 
niet tot de dadelijke ballotage der voorgestelde leden kan worden 
overgegaan, dewijl dc raad besloten heeft, dat volgens het reglement 
de kandidaten tot het lidmaatschap eerst in eene vergadering moeten 
worden voorgedragen om daarna in eene volgende vergadering ge-
balloteerd te worden. 

Ten gevolge daarvaii w-orden thans als leden voorgesteld dc 
hceren: A. Caland, V. Verschuur en G, Alocle. 

En als buitengewone leden: J . \V. AVitsen IClias, R. lleyndcrs 
en C. T. van Westreenen. 

Daar er geenc nieuwe voorstellen meer aan de orde zi jn, wordt 
de vergadering gesloten. 

Aldus voorgelezen cn goedgekeurd in de vergadering van Dinf^s-
'l'-ig «loji 1 2 " Noveiiibor'l.S5(t. 

l'\ \V. OuNUAÜ, 

\j .1. A. VAN' DKK KlIX, 
Score! ari^. 

UIJLAGE, Xo. l. 

Aa7t den raad- van bestuur van het 
kouinklijk institnnt van ingenieurs 
ie Gravenhage. 

AVelEd. Gestr. heer president! 
Ik heb mij gehaast aan Zijne Majesteit het verzoek mede tc 

deelen, hetwelk in den brief van den dezer, n^ 12, vervat 
is , cn waarbij de wensch van het koninklijk instituut van inge* 
nieurs wordt uitgedrukt om: //dc bcsclirijving cn het model der 
//militaire brug van den belgischen kapitein Thicrry, door den be-
//schermheer aan het instituut gezonden, nog ecnigen tijd bij het 
//instituut te mogen houden.// 

De koning op die wijze met den wensch van het instituut 
bekend geworden zijnde, heeft mij opgedragen aan lietzelve te doen 
kennen, dat hoogstdezelve niet alleen daaraan welwillend voldoet; 
maar nog gunstiger daarover beschikkende een en ander aan het 
instituut ten geschenke aanbiedt. 

Aan dien last bij deze voldoende, vermeen ik dat Uhoog Edgestr,, 
alsmede al onze medeleden hierin een blijk zullen vinden van dc 
bereidwilligheid, waarmede onze koninklijke beschermheer elke ge-
legenheid waarneemt om de belangen van het instituut te bevorderen. 

Älet de meeste hoogachting verblijvende van UhoogEdelGestr. 
de zeer dienstw. dienaar, 

Tkron EOIISTXKR VAN D A M I 3 E X ( ) Y . 

B I J L A G E , N ^ ÏK 

Aan den raad van bestuur van het 
koninkUjh insliCunt van ingenieurs 
te ''s (travenhage, 

lIoogEd. Gestr. heer president! 
De koning heeft mij o])gedragen a;iu den raad van bestuur van 

het koninklijk instituut van ingeniiMirs te doen toekomen een 
exemjdaar der Statistiek van den handel en de scheepvaart der 
Nederlanden over de jaren lcSi{>, 1817 en liS4S, wordende dat 
exemplaar door Z. M. als een geschenk voor de bibliotheek van 
genoemd instituut bestemd. 
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Aan dezen last voldoende, heb ik het genoegen UHEd.Gestr. 
hiernevens tot voorschreven einde toe te zenden drie banden, de 
bedoelde statistiek bevattende, terwijl ik alverder de eer heb met de 
gevoelens van bijzondere hoogachting te verblijven 

Ul lEd. Geslr. üienstw. dienaar, 
Baron EoRSTXtR VAN DAMBT^NOTT. 

BTJLAGE, N-. 111. 

2\oia amireni liubert Stevenson. 
((ietrokken uit het: Civil Engineer and Arc/dtecfs Journal 

en de Scottish liaiiimif (Jazettr.) 
Robert Stevciison overleed op den Augustus 1S50 in den 

ouderdom van 78 jaren. Jlij was een tijdgenoot van Telford, 
Rciunie en George Stephenson. Hij was de eenige ontwerper en 
uitvoerder van den beroemden Belhock-vuurtoren. Hij was de 
eerste, die de voortrellelijldieid van het gesmeed of getrokken ijzer 
boven het gegoten ijzer voor spoorstaven deed opmerken. Hij ontwier]) 
den spoorweg tusschen Edimburg en Glasgow, en ofschoon zijn 
ontwerp niet wierd aangenomen, zoo trok lu t̂ toch de bewonik^ring 
van velen tot zich. Üe kust van Schotlaiul (ichter is de plaats, 
waar de werkzaamheid van Stevenson voornamelijk uitblonk. Geene 
haven, rots of eilaml, die geene blijken dragen van zijnen onver-
moeiden ijver, en liet is onberekenbaar hoeveel waarde aan eigen-
dommen en hoeveel menscheidevens liij door zijne werken bevei-
ligd en gered heeft. ]u zaken betreflende den bouw van havens, 
dokken, breekAvaters enz., werd hij algejueen geraad2)leegd. Van 
den overleden koning der Nederlanden ontving hij eene gouden 
medaille als een bewijs van achting en bewondering. In het gewone 
leven overtrof niemand hem in b(jininnelijkheid en Imrtelijkheid, en 
zijne vriendelijkheid en beleefdheid bij alle gelegenheden w^nren 
zoodanig, dat zij hem ])opulair hadden gemaakt en ieder zijne 
tegenwoordigheid verlangde. 

Ä^ota Oïiiirent Robert Stephenson. 
(Getrokken uit het: Journal des Chemins de fer., van 

Zaturdag 17 Aug. 1850.) 

Omtrent Robert Stephenson, den zoon van George Stephenson, 
1 1 1 , . . 1 • 
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namen, bij den toast, dien de president Liddell op hem instelde, 
ten aanzien van de door hem uitgevoerde werken gezegd : 

Dat de uitgestrektheid spoorwegen, welke hij ha(b doen 
aanleggen, bedroeg: zekere particuliere lijnen meer dan 13t> 
eng. mij l ; in de westelijke graafschapi)en en de 12 zijtak-
ken 2UG engelsche mijl, in de londensche en noord-oostelijke 
lijnen en de zijtakken o77 eng. mijl; in de ^[idlaudsche s juw-
wegen van (Birmingham en Derby, en de zijtakken 302 eng. n)ijl; 
in het noordelijke graafschap Stailbrd 118 eng. mij l ; in de 
zuid-oostelijke lijnen 25 eng. mijl; in de spoorwegen van White-
haven en l \nness (il) eng. mij l : in den Stockton- cn Darlington-
weg cn die van de noordelijke graafschap2;en 220 eng. mi j l , 
en dat hij voorts deel genomen had aan de werken van den spoorweg 
van liivorno naar Elorence, over eene lengte van GO eng. mijl. 

Dat hij daarenboven door zijnen persoonlijken ijver en zijn 
genie de engelsche cn sehotsche koningrijken, sints de regering 
van koningin Anna wettelijk vereenigd, nu door een ijzeren band 
verbonden had, en dat de verecniging tusschen Groot-Brittannie en 
Ierland thans zoo volkomen was, dat het ])arlement scheen te 
erkennen dat het oinioodig geworden is dat Ierland afzonderlijk 
bestuurd worde. 

Wij verwonderen ons niet meer, zeide de spreker al A'erder, dat 
de overwinnaar van Perzië, door menselienhamlen, al die balken 
nit de bosschen van Anatolie naar de toppen van den berg Athos 
heeft kunnen doen vervoeren , ten einde eene drijvende brug over 
den Hellespont te maken; want deze brug is een onbeduidend 
werkstuk wanneer men haar verg(ilijkt bij den reusachtigen bouw, 
die thans over eenen arm van de lersche zee gelegen is. 

Wij hebben die grootsche brug zien aanvangen cji voltooijen; 
geene brug op schepen, blootstaande aan de vernieling van den 
storm, maar een koker van ijzer rustemle op stevig metselwerk; 
een gedenkteeken, waarvan de vervlogen eeuwen zelfs geen denkbeeld 
hebben kunnen hebben. Wij zien de kojiingrijken van Engeland en 
Schotland vereenigd, en de grenzen, sii\ts eeuwen gescheiden, 
thans aan elkander verbomlen door dat grootsche w^erkstnk. Ein-
delijk zien wij de tw^ee naburige graafschapi)eu aan elkander ver-
bonden , door een Viaduc over de rivier de Tyne, oj) eene hoogte, 
die niemand voor eenige jaren had durven voorstellen, zonder voor 
onzimiig te worden uitgekreten. Al deze werken zijii door Robert 
Stephenson uitgevoerd. 

die nog in 
;^ijner ecre te 

de kracht zijns levens is, werd op een maaltijd, te 
? New-Gastle aangerigt, waaraan 400 personen deel-
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B I J L A G E No. IV 

lIlTTIlKKSKh UIT JIET PROGRAMMA VAN DJi HOM.ANDSCIU: MAAT-
SCHAPRRJ DELI W E T E X S O U A P P K X T E H A A R L E M , VÜOJL I IKTJAAU 1 8 3 0 . 

De IMjuitöchappij heeft goedgevonden, om van de onbeantwoord 
geblevene vragen, waarvaji de tijd ter beantwoording op den 1«" 
Januarij 11. verstreken was , de volgende te herhalen: 

Oni beantwoord te worden vóór 1 Janv.arij 1852. 
L In de Noord-Duitsche vlakte zijn op verschillende plaatsen 

tertiaire beddingen ontdekt , zoo als onder anderen in het Mecklen-
bnrgsche, bij Sternberg, bij Berlijn, bij Maagdenburg enz.; cn men 
zal zich op goede gronden overtuigd kunnen houden, dat er vele 
nog onbekende in die vlakte gevonden worden , als men overweegt 
dat (He, welke opeen ' afstmul van een paar mijlen van de hoofstad 
van Brnissen voorhanden zijn, eerst in 1817 bekend , en nu onlangs 
door Professor Hejricli uitiimntend beschreven werden. ^ 

In België zijn dc tertiaire formatiën overvloedig voorhanden. En 
ook in het tusschen beiden in gelegen Nederland , en wel in dc 
Provincie Gelderhnid, werden voor weinige jaren dergelijke bed-
dingen ontdekt, die door vele schelpen van den tertiairen t i j d , 
even als de A'oord-Duitschc en de JJelgische, gekenmerkt worden. 

Dc Maatscliappij verlangt eene Verliandeling, waarin de Noord-
Duitsche en Belgisclie tertiaire beddingen, in zoo verre deze on-
derzoclit z i jn , met de Nederlandscho naauwkeurig, vooral ten 
aanzien van de fossilen , die zij bevatten , vergeleken worden, zoo 
dat het daaruit bl i jke, tot wélke afdccling der tertiaire formatie 
(Ie Nederlandscho beddingen beliooren. 

II. O]) sommige plaatsen heeft men in dezelfde beddingen fossilen 
vereenigd gevonden, die men ieder als kenmerkend beschouwde 
voor bepaalde geologische formatiën , welke in ouderdom zeer aan-
merkelijk van elkander verschillen : zoo heeft men in de oostelijke 
Alpen, bij llallstad in Oostenrijk , in een handstuk , onder anderen 
orthoceratieten , ammonieten en belemnieten , te zamen gevonden; 
in de Alpen, bij Ohambery, in dezelfde beddingen, planten van 
de oude steenkolenformatie met belemnieten en andere, voor veel 
jonger gehouden wordende, fossilen: te San Cassian, in Tyrol , 
naar het het schi jn t , weekdieren van verschillende formatiën I enz. 

Dc Maatschappij vraagt , o f , en zoo ja in hoeverre, deze vcr-
eeniging eenigen grond tot twijfel ojdevert tegen de algemeen ge-
bruikeli;)ke wijze om den betrekkei ij ken ouderdom der beddingen 
door de in deze voorkomende fossilen te bepalen. 

i\Ien heeft zeer verschillende zamenstdlen bedacht, om bij 
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stoomwcrkiuigen tle heen- cn wct-rgaande beweging van den stooin-
zuiger over te brengen in eene ronddraaijcnde beweging. Men vraagt, 
uit cene vergelijkende beschouwing van dc voornaamste dezer za-
menstidlen , de betrekkelijke besparing van vermogen of arbeid daar 
door verkregen , te bepalen, en dc grens aan te wij/cn , die men 
daarbij nooit zal kunnen overschrijden. 

V. J^ij het gebruik van windmolens tot wnterontlasting van laag 
gelegene polders , heeft men de vlugt der molens meer en meer 
vergroot, en thans eene grens bereikt, die , zonder de besteding 
van zeer aanzienlijke kosten, bezwaarlijk kan overschreden worden. 
Hoewel 3m die molens bij genoegzaam sterke winden meer opbrengt 
geven dan kleinere, zoo moeten zij daarentegen stilstaan bij zwakkere 
winden , Avaarmede ligtere molens nog werk verrigten; daar nu 
in het algemeen er veel meer ligtere of zwakkere winden hecrschen 
dan de zoogenoemde goede molenwinden , zoo vraagt men : Eene 
vergelijking van den arbeid van zware en ligte watermolens , bij 
gelijke kosten van opbouw cn onderhoud, zoo mogelijk op theore-
tische gronden door waarnemingen gestaafd ; zoowel voor het geval, 
dat die molens tot droogmaking en dus ten minste een geheel jaar 
achtereen werken, als voor het geval, waarin die molens, tot droog 
houden bestemd, meestal slechts gedurende den winter en het 
voorjaar werken. 

\ 1 . Om de middelbare stroomsnelheid van water, dat doorge-
graven kanalen , of door riviertakken van een genoegzaam regelmatig 
en weinig veranderlijk ])ro[il, eenparig afstroomt, te berekenen , 
bedient men zicli vrij algemeen van eene formule, oorspronkelijk 
van Chezy, doch gewijzigd door Coulomb, en van welke daarna 
de coëlUcienten der zameustellcnde termen door Prony , naar vele 
voorhanden waarnemingen , later evenwel naauwkeuriger door Eytel-
wein, uit meer Avaarnemingen zijn bepaald geworden. 

Hoezeer deze forjnule geacht Avordt, in vele gevallen uitkomsten 
van berekening te geven, genoegzaam met die van Avaarneming 
overeenstemmende , laat zij nogtans , in zekerheid Â an zamenstelling 
en van ui tkomst , te Avenschen overig. 

Vooreerst toch z i jn , ter bepaling van de coi^nicicnten, sommige 
Avaarnemingen of uitkomsten van ])roefnemingcn gebruikt , van 
AAxlke men de A'ollcdigheid en naauAvkeurigheid in twijfel getrokken 
liecft, zoodat er of het regte gebruik niet van gemaakt heeft kunnen 
AVorden , of dat zij niet als gelouterde en juiste bestanddeeleu van 
l:)erekening konden Avordcn beschouAvd en aangcAvend, en het aantal 
van andere der gebezigde Avaarnemingen, Avelke Â 'crtrouAven ver-
dienen , is toegeschenen als te ger ing, om op deze uitsluitend het 
algemeen toepasselijk maken der formule tc mogen gronden. 

Ten anderen zijn e r , voor diezelfde bepaling der coënicientcn , 
rekeuAvijzcn gcA'olgd , die later, Â oor dergelijk onderzoek , zijn ver-
vangen door eene betere, AV(ïlko, met grootero kans A-̂ oor minste 
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afwijking , de wauiisciiijidijkste getallenwaarden , die men zoekt, 
doet voorkomen. 

Eindelijk heeft de formule eenen vorm, welke mogelijk de ware 
i s , doch het is niet Levvezeu; en aan een ontbrekenden term, of 
aan minder jnisten vorm , of ook aan het niet voetstoots stand-
vastig .zijn der getallenwaarden van de coi'{Iieienten , tusschen 
onderscheidene grenswaarden van het veranderlijk element, kan mede, 
voor een gedeelte althans, het nog niet behoorlijk overeenstemmen der 
uitkomsten van berekening en ervaring moeten worden toegeschreven. 

De i\laatscha])pij , op dit een en ander lettende , vermeent in het 
belang der wetenschap en van hare toepassingen , dc aanleiding te 
moeten geven , dat men bij vernieuwing de aandacht vestige op 
het belangrijk vraagstuk , om eene meer naauwkenrige formule te 
bepalen , ter berekening van de hoegrootheid der sneliieid van ge-
lijkmatig afstroomend water. 

Dieusvolgens stelt zij als i)rijssto(re voor, een geheel nieuw 
uitvoerig oinlerzoek des zoo even genoemden onderwerps , invoege 
dat inzonderheid hetgeen hierboven omschreven is, of aangeduid 
als minder zeker, minder volledig en minder naauwkeurig, tot 
meerdere zekerheid , volkomenheid en juistheid worde gebragt. En 
vermits het doen van geheel nieuwe, meer naauwkenrige en ge-
noegzaam talrijke waarnemingen, zeer waarschijnlijk een voornaam 
gedeelte'^des arbeids zal moeten uitmaken , om het voorgestelde doel 
te kunnen bereiken, zal dc ^laatschappij aan ilen schrijver der 
bekroonde verhandeling , in allen gevalle , bij hare gouden medaille 
de premie van ƒ 150 voegen. 

VII . Kunnen de metalen zich onderling scheikundig verbinden.'^ 
cïi zoo j a , welke zijn de scheikundige evenredigheden , of equi-
valenten , waarin de tot technische eijiden meest in gebruik zijnde 
metalen deze verbindingen aangaan? 

Men verlangt deze vraag, op grond van afdoende })roevcn , be-
antwoord te zien, inzoiulerheid ten opzigto \iin hot Goud cn Koper^ 
Ciond^ en Zilver^ Zilver en Kojjcr. 

YII I . Tot nog toe heeft men in het algemeen de Artesische 
putten gebruikt , om bf drinkwater bf warm water uit de diepte 
naar de oppervlakte van den grond te geleiden. Op enkele plaatsen 
werden zij echter ook aangeweiul om overtollig water van de op-
])ervlakte in diej) gelegene beddingen te ontlasten. De Vlaatschappij 
vraagt een beredeneerd omlcrzoek, of deze putten meer in het 
groot tot de droogmakiiig van meerder of minder uitgebreide ])lassen 
zouden kunnen worden gebruikt , en zoo ja , op welke Avijze dit 
zoude moeten geschieden , en welke de oinstandigheden zijn, waarbij 
de boring dezer putten tot dat einde dc waarschijnlijkheid voor zich 
zoude hebben, van met goed gevolg te zullen geschieden. 

'De ]naatschappij heeft goedgcivonden dit jaar de volgcmde natuur-
kundige vragen voor te stellen : 

Om beantwoord ie worden vóór 1 Januarij 1S5^. 
IV. Het is buiten twijfel, dat dc zeeduinen, zoowel aan dc 

Nederlandsche als aan 'vele andere kus ten , voor het grootste 
gedeelte uit door den wind op dc kust opgeworpene zandkorrels 
bestaan. 

In vroegere tijdperken , voor de oppervlakte van den hol hare 
tea:enwoordigc gedaante had aangenomen , bestonden er zeeën en 
kus ten , gelijksoortig met die, welke thans bestaan, en men mag 
met eenigen groiul aannemen, dat er ook toen aan verschillende 
dezer kusten met de tegenwoordige gelijksoortige zandduinen zijn 
gevormd. 

j)e onderzoekingen der geologen hebb(ni over het algemeen slechts 
beddingen, die onder water nedergelegd zi jn, en alleen hier en 
daar, zoo als in dc s t e e n k o l e n - f o r m a t i e en, ]iaar het schijnt, in dc jura-
formatie , op zeer enkele plaatsen het oude vaste land leeren kennen. 
Omtrent de aanwezigheid van, aan dc kusten der voorwereldlijke 
zeeën , op het drooge opgewaaide duinvelden hebben zij niets geleerd. 

De ]\Iaatschai)pij vraagt derhalve: Zijn er onder de door de 
geologen reeds onderzochte massa's, in dc verschillende geologische 
formatiën, vooral in de tertiaire, ook zulke, die tot nog toe ver-
keerdelijk als beddingen, welke onder water gevormd zijn, beschouwd 
worden', en wier wording men veeleer als die der duinen, op het 
drooge geschied , zoude l)ehooren te verklaren ; of zijn dergelijke 
beddingen tot nog toe door de geologen onopgemerkt gebleven; 
of wel, bestaan zijn n ie t , en welke is in dat geval de reden van 
hare afwezigheid ? i • i i 

XV'l. Sedert bijna twee eeuAven hebben de molenwieken en de 
v e r d e r e bewegende'deelen der windmolens, dienende om de bewe-
gende kracht op te nemen en over te brengen, zeer weinig ver^ 
andering oudergaan, ofschoon de werktuigkunde sedert dien tijd 
aanmerkelijke vorderingen heeft gemaakt. Men vraagt alzoo : welke 
verbeteringen kunnen er aan de molenwieken en verdere deden , 
ter overbrenging dier beweegkracht dienende, Avorden aangebragt; 
hetzij op groiul van de gedane Avaarnemingen en proeven, hetzij 
op grond van theoretische beschouwingen? 

B I J L A G E , N ^ V. 

VRIJSVRAOEN, ÜITGESCHRKVEN IN HET JAAK 1850, DOOR DE 
IlIAATSCHAPPIJ: TOT BEVOHDEUING DEK BOliWlvUNST. 

Dc maatschappij stelt voor: als eerste cmderwerp, eene kerk 
voor de proiestantsche eeredienst, bevattende drie duizend zit-
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pluatscn. i)c keus van den meest geseliikten vorm voor dit gebouw 
wordt aan den vervaardiger overgelaten, doeli verlangt men daarbij 
een stads-toren, zoomede de benoodigde lokalen, als eene consis-
toriekamer, diakenskamer, enz. 

Er zal bij dit ontwerp vooral op eene voegzame plaatsing van 
den predikstoel, het orgel, de doopvont en de nachtmaalstafel 
moeten gelet wordeji, en zal het gel3ouw op eene geschikte wijs 
verw^armd en verlicht moeten worden. 

Men verlangt de teekeningen van den platten grond, met aan-
duiding der zitplaatsen, van den voor- en zijgevel, alsmede van 
de langs- en dwarsdoorsnede, alle op eene schaal van vijf strepen 
per el , benevens eene toelichtemie beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig of best gekeurd ontwerp wordt 
uitgeloofd een vereereiul getuigschrift , anet eene som van twee 
honderd en vijftig gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd allo bouwkundigen, ge-
boren of woomichtig in het koningrijk der Nederlanden. 

Als tweede onderwerj), eene bewaarschool, geschikt voor twee 
honderd kinderen , van l)eiderlei geshicht, met eene woning voor de 
onderwijzeres, speelplaatsen enz. Men verlangt daarvan de platte-
groiul-teekening, waarop de plaatsing van banken, borden, lezenaars 
enz. moet zijn voorgesteld, en Avijders de opstand- en doorsnede-
teekening, op eene schaal van vijf strepen op de el, met de noodige 
beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig of best gekeurd ontwerj) wordt uit-
geloofd een vereerend getuigschrift, met eene som van hontlerd gulden. 

Als derde onderwer]), eene tolgaarderswouing bij eenen grooten 
weg, bevatteinle eene woonkamer, slaapkamer, keuken en een kelder. 

l)c teekeiiingen van het plan, de opstand en de doorsnede 
moeten zijn voorgesteld op eene schaal van eenen duim op de el. 

Voor het de bekrooning waardig of best gekeurd ontwerp wordt 
uitgelooftl een vereerend getiu'gsehrift, met eene som van vijf en 
tw^intig gulden. 

Ter inededinging naar de beide laatste oiulerwerpen worden 
alleen toegelaten de leden der maatschappij. 

B I J L A G E N^ VI, 

UITTIÏEKSKT. UIT UET PR(>fniAM:MA VAN DK NEnEULA\DSriFE MAAT-
SCUAPPI.) TEIL nEVüilDElMNG VAN NU VEUJIEID. 1 S.50. 

Door de maatschappij zijn onder andere de navolgende nieuwe 
prijsvragen uitgeschreven: 

L D a a r ond< r̂ de versclullendc takken van niiverlieid en volksbe-

staan in ons vaderlaml het maken van turf reeds sedert verscheidene 
eeuwen eene voorname plaats bekleed heeft, zoo vraagt de maatschappij: 

Een geschiedkundig overzigt der verveeningen in Nederland 
(zoowel lage als hooge); eene opgave en beoordeeling van de daarop, 
door hooger bestuur, gemaakte voorschriften, en eene grondige 
beschouwing van haren invloed op de nationale welvaart. 

Voor het best en op zich zeil' voldoend antwoord, in te zenden 
voor ultimo September 1852, looft de maatschappij hare gouden 
medaille uit. 

2. Daar liet te vermoeden i s , dat de gutta-percha ook voor brand-
spuitslangen bruikbaar is , 01 daartoe boven de gom-elastieke te 
verkiezen zoude zijn, zoo looft de maatschappij hare tweede gouden 
medaille uit aan hem, die eene brandspuitslang, ter lengte van min-
stens vijftien ellen, van gutta-perelia zal hebben vervaardigd, daar-
mede vergelijkende proeven zal hebben genomen tegen gom-elastieke 
en lederen slangen, van het resultaat daarvan naauw^keurig verslag 
zal hebben gegeven, ook ten aanzien van den invloed, dien de ver-
sehilleiule Aveersgesteldlieid op zulke slangen uitoefent, moetende 
(fc vergelijkende proeven bij alle weersgest'^eldheid, zelfs in de felste 
zomerhitte en in de strengste vorst genomen worden; en wainieer 
het werkelijk inogt blijken, dat de slangen, v a n - j ^ a - p e r e h a ver-
vaardigd, tle voorkeur verdieneji boven gom-elastieken of lederen, 
die alsdan in den handel verkrijgbaar gesteld zal hebben. 

Antwoorden, met monsters en getuigschriften, in te zenden voor 
den laatstoi September 1852. 

De prijsvragen , waarvan de termijn van beantwoording verstreken 
i s , en die op nieuw, met of zonder eeiiige veramlering, wederom 
worden voorgesteld, zijn de volgende: 

1. Daar men als brandstof, voor technisch gebruik, in vele gevallen, 
waar vroeger steenkoleii gebezigd weerden , met goed gevolg is be-
gonnen turf te gebruiken, en daar dit gebruik, uit een nationaal 
oogpunt beseliouwd, aanmoediging verdient, zoo kan het van belang 
geacht worden, dat men, in het bedoeld gebruik, door eene juiste 
waardering der inlandsche veen- cn turfsoorten geleid worde. 

De maatschappij looft daarom hare gouden medaille en drie hon-
derd guldeiis nit aan dengene, die voor of op den laatsten September 
1852 aan haar zal hebben ingezonden ecji tluidelijk en voldoend 
verslag van hetgeue naauwkeurig genomene jn^oeven leeren aangaande 
de waarde der voornaamste inlandsche turfsoorten en omtrent der-
zeiver warmte-aanbrengeiid vennogen, bi/| fabriekmatig gebruik, in 
vergelijking met steenkolen of andere brandstollen. De maatschappij 
verlangt, dat de uitkomsten dezer j^rocveii vergeleken zulle]i worden 
met hetgeen de s(;heiku]idige ontleding aangaande de zamenstelling 
der turfsoorten leert , en dat <ie digtlieid en ainlcre eigejischappeji 
van het veen, waarvan de kennis voor liet gebruik der turfsoorten 
l>elangrijk kan zijn, opgegeven zullen worden. 
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Daar het, volgens plaats gehad hebbende nasporingen (zie Tijd-
ackrïft vuur de Nijverheid., deel, 1® s tuk , bl. 040), schijnt be-
wezen te zijn, dat op sommige plaatsen van ons vaderland, inzon-
derheid in Noord-Holland (in de omstreken van Hilversum en 
Naarden), Overijssel en mogelijk elders, verschillende kleisoorten 
worden gevonden, geschikt om die kleisoortcTi te vervangen, die 
nu uit Belgie, bijzonder uit de omstreken van Doornik, worden 
aangevoerd, ten behoeve van onze fiibrijkcn van aardewerk, muur-
steentjes en plateelbakkerijen; zoo looft de maatschappij hare gouden 
medaille uit aan hem, die aanwijst waar zoodanige kleisoorten ge-
vonden worden en in genoegzame hoeveelheid zouden kunnen ge-
leverd worden, om de fabrijken, hier te lande, daarvan te voor-
zien. 

De maatschappij verlangt eene genoegzame hoeveelheid, ten minste 
honderd nederlandsche ponden, om van dezelve eene proef, op eene 
of meer van zoodanige labrijken, tc doen nemen, om, na goed-
keuring van dezelve, de uitgeloofde premie uit te reiken. Ook 
verlangt de maatschappij een bewijs, dat de kleisoort in geiu)egzame 
hoeveelheid voorhanden is , en de opgave, voor welken prijs het 
last kan worden afgeleverd. jMonsters, bewijzen of getuigschriften, 
in te zenden voor of op den laatsten September 1<S52. 

3. Daar de uitkomsten, door Talbot en anderen bekend gemaakt, 
den weg aanwijzen, om, met behulp van scheikundige preparaten, 
door invloed van het zonnelicht zoowel als van kunstlicht, aftee-
keningen van velerhande voorwerpen, alsmede overdrukken van 
jn'cnten en teekeningen te verkrijgen ; zoo looft de maatschappij eene 
])reniie u i t , bestaande in hare tweede gouden jnedaille of vijf en 
zeventig guldens, aan den nederlandschen kunstenaar, die het middel 
zal ontdekken en mededeelen, om van deze nieuwe wijze van tee-
kenen door het licht {photographie), op eene allezins voldoende 
wijze gebruik te maken tot het regtstreeks voortbrengen van af-
teekeningen en indrukken op den lithographischen steen. i\lonsters 
en afdrukken, benevens bewijzen en getuigschriften, in te zenden 
voor of O]) den laatsten Se])tend)er 1(S52. 

De prijsvragen, waarop de maatschappij, op zijnen t i jd , ant-
woorden te genioet ziet, zijn de volgende: 

1.Aan dcuLTcne, die eene naauwkeuriij-e landhuishoudkundicce be-
schrijving van iedere provincie van (uis vaderland levert, de gou-
den medaille; en indien de verdienste van het stuk daartoe grond 
geeft, ceiu) remuneratie. 

2. Voor de vervaardiging van houtschroeven , vertinde spijkers cn 
krammetjes, ringen, haken en oogen enz., alle van verschillende 
afmetingen en voldoende hoedanigheid , wordt uitgeloofd de gouden 

O. Een bcredenecnl overzigt van de vortleringen, die iu de scheeps-
bouwkunst in de laatste 23 jaren, zoo hier als elders, gemaakt 
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Vi's a Bois cu Per h. teles plates ou ro)ides. {JiekooH hij Bijlage FIL) 

O < o ^ 

^ 1 
0 CJ 

17. 4. 

18. 5. 

19. 0. 

20. f.» / . 

21. 8. 

i o*y 
1 

10. 

23. 12. 

24. 14. 

' 20. 10. 

28. 20. 

30. 24. 

20. 16. 

28. 20. 

30. 24. 

7. 10. 13. 15. 17. 20. 
1 
( 

22. 

— i i 
1 

i 
i 

i — i i 

0,40 
0,47 

0,40 
0,47 

0,40 
0,47 

0,40 
0,47 i 

0,40 
1 0,47 

0,40 
0,47 

0,44 
0,60 

0,44 
0,05. 

0,40 
0,52 

0,40 
0,52 

0,40 
1 0,52 

0,40 
0,52 

0,44 
0,52 

0,44 
0,52 

0,44 
0,68 

i 

0,44 0,44 
0,53 

0,44; 
0,G0 

1 0,52 
0,64 

0,56 
0,68 

0,60 
0,75 

0,60 
0,79 1 1 

0,55 
1 
, 0,55 
1 0,67 

0,58 
0,70 

0.63 
0,75 

0,66, 
0,841 

0,72 
' 0,88 

0,00 
0,74 

"0,66 
0,80 

; 0,69 
, 0,8() 

0,72, 
0,94 

, 0,75 
1,03 

0,72, , 0.75 
0.89 

" 0 ^ 5 
. 0,95 

0,76 
1,08 

0,88 
1,13 

0,88 0,92 0,92 
1,21 

1.03 
1,30 

t 1,12 1.12 

i 
1 

1,52 1,60 

1 1 

25. 27. 

0,71 

0,75 
0,97 

0,79 
1,03 

0,75, 0,80 
1,12 1,16 
0,88 0,02 
1,26 1,32 
1.03] 1,08 
1.42 1,52 
1,20 
1,61 

1,28 
1,72 

1,60 
2,05 

1,72 
2,18 

Tôles Carrées. 

30. 32. 35. 38. 40. 45. 50. 

— 

32. 35. 

Kl 

40. 

H 2 

0,50 
0,75 

32. 

Kl H 2 H 

T,()i) 
1,38 

H 

0,84 
1,13 

0,88 
1,16 

0,92 
1,22 

"o,96 
1,40 

0,98 
1,31 

T,()i) 
1,38 

H 

0,88 
1,27 

0,92 
1,31 

0,92 
1,22 

"o,96 
1,40 

1,00 
1,51 

1,04 
l ,()0 

H 

0,96 
1,44 

~,T2 
1,65 

1,00 
1,52 

1,04 
1,63 

1,08 
1,75 

1.12 
1,83 

1,20 
2,00 

1,28 
2,:!() 

0,96 
1,44 

~,T2 
1,65 

1,16 
1,75 

1,24 
1,88 

j 1,28 
2,00 

; 1,36 
2,09 

1,44 
2,31 

1,64 
2,57 

1,36 
1,88 

1,44 
1,98 

1,52! »^64 
2,13 2,30 

1,76 
2,40 

1,84 
2,05 

2,04 
2,92 

1,84 
2,40 

1,84 
2,53 

1,96 
2,64 

2,04 
2,92 

2,16 
3,08 

2,24 
3,43 

2,44 
3,78 

1,84 
2,53 

2,91 
3,82 

3,04 
3,90 

3,20 
4,35 

3,36 
4,81 

"4,32 
6,03 

lA^) 
9,08 

3,36 
4,81 

"4,32 
6,03 

3,40 
8,00 

4,00 
8,30 

1 

4,40 
8,77 

lA^) 
9,08 

5,20 
9,43 

1 i 1 

4,00 
8,30 

1 5,80) 
10,20 

6.40 
10,72 

6,80 
11,20 i 1 

( 
8,00 

13,11 

55. GO. G5. 70. • 

1.40 
2.40 

•> I 

1,70 

1,48, i,r>o 
2,00 2,75 
1,84 2,00' 2,ir> 

2,()6 2,98 3,20 3,4« 

'3,00 3,43 
2,20; 2,28 2,40; 2.()0 2,80 

2,00 
4,14 

2,71 
4,47 

3,08; 4,03; 4,20 
2,91 j 3,20 3,52 
4,80 5,15 5,33 

3,08 3,88 4,00: 5,24 
5,25j 5,00; 0,13, 0,58, 0,95 

0,32! 7,12 4,32 4,72; 5,00; 5,28 
0,03 0,53, 7,10 7,07 8,22; 8,90 

9,80iHM>5; 10,40'10,80 11,17 
0,80 7.I2I 7,30 7,60; 8,20 8,80 

8,40 
13,70 

8,80; 0,20! 9,60 10,40 

80. 90. 

3,84 
5,85 
5,44 6,52 7,04 
7,50 8,40 9,29 
7,60 8,32 8,96 
9,36 10,50 
7,60! 

9,20 9,60 11,20 
13,90 14,80 15,67 
10,80 1 1,60 Î2,80! 
16,50 17,62 20,00' 

100. liOnnncnr en 
Millinitilres. 

Longueur Corresp«*. 
en pouces An{;lais. 

Remise de 5 p"/« Payaljle ù trois Mois ou au Comptant avec 2 p°/o d'Escoinpte. 
NOTA. Ce tableau de prix indique tous les et les longueurs des Vis que nous pouvons Eabricpier pour le moment. 

Pour bien faire juger de l'énorme avantage de prix que prose7iteiit nos vis-?i-bms sur celles fabriquées pur l'aucicn procédé, nous indiquons 
its des vis-à-bois françaises, établis (Paprès la plus lorle remise ([u'accordeiil les fabricants fran-
i X .1 — /'* r\ ^ ^ s 1 • I l ,. I / .. . . 

en chiffres en dessous des nôtres les prix nets .. ... ........... ...... 
çais sur leurs tarifs, c est-à-dire après déduction de GO p7« de remise et de (> p'Vo d'csc(nn))te ])ayenu3nts ù 90 jours. 

Ainsi les chiPVcs n) dessus iiuliquent nos ju'ix; ceux en (bissiuis ceux des friniçais. 



zijn, in aanmerking nemende, wat de ondervinding iu dat tijdvak 
hieromtrent geleerd heeft, en wat hieruit moet worden afgeleid in 
het belang van den nederlandschen|]handel, alsmede tot^instandhou-
ding en verderen bloei van de scheepsbouwkunst, de gouden medaille. 

Model en teekening van een werktuig om visscherspinken van 
hoog strand af naar vlottend water te vervoeren, de gouden me-
daille. 

5. Uitloving van verscheidene medailles en premiën aan scheeps-
officieren, stuurlieden en alle andere personen, in het koningrijk, 
welke de beste w^aarnemingen van imttige zaken, ontdekkingen of 
naauwkeurige proefnemingen, met nutt ig uitgedachte middelen, de 
verbetering"^ der zeevaart en visschcrijen bctrellende, bevatten. 

0. Middelen ter voorkoming van liet vuur [dry-rot) in het eiken-
hout, dat tot aanbouw van schepen en andere werken gebezigd wordt, 
de gouden medaille. 

B I J L A G E N®. VII . 

Utrecht, 21 Mei 1850. 

Het zal misschien eenige leden van het koninklijk instituut van 
ingenieurs niet geheel onbelangrijk voorkomen, bekend te worden 
gemaakt met eene nieuwe wijze van ijzer-fabricatie, sedert twee of 
drie jaren in Belgie gebruikt, voor het vervaardigen van klein 
ijzerwerk. 

De broosheid van het 'gewoon gegoten ijzer belette dat daarvan 
die voorwerpen gemaakt werden, die buig- en rekbaar moeten zijn 
of in verhouding tot de afmetingen veel kracht moeten bezitten. 
Dit bezwaar is thans gedeeltelijk opgeheven, sedert de uitvinding 
van la fonte malléahle, dat is sedert men een eenvoudig middel 
heeft gevonden om aan kleine stukken gegoten ijzer de taaiheid van 
gesmeed ijzer te geven. Vele voorwierpen die voor betrekkelijk weinig 
grondstof veel handenarbeid vorderden, kunnen ]iu met voordeel 
door middel van gieten naar een model even goed en spoediger 
vervaardigd worden. 

April 11. bezocht ik nabij Luik eene fabriek van fonte ^nal-
téable en zag daar naar modellen honderde stukken gieten, die 
van gesmeed ijzer moesten zijn, en vroeger stuk voor stuk gemaakt 
zeer veel aan arbeidsloon kostten. Zoo maakte men daar voor de 
geweermakers: slotplaten, pandeksels, gewcerhanen, riembeugels, 
beslagwerk enz., voor dc slotejunakers: sleutels, sloten, platen en 
andere slotstukken; en voor de ijzerwinkels : alle soorten van hout-
schroeven . enz. 
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De bewerkiijg van de fonte malléable komt eenvoudig hierop 
neder: Nadat de voorwerpen gegoten zijn uit eene bijzonder goede 
soort van gietijzer, dat «loor houtskolen is uitgesmolten, schikt 
men de stukken in kroezen, die verder worden aangevuhl met 
peroxide van ijzer (oer). Deze kroezen worden dan in ovens blootgesteld 
aan eene matige hi t te , die naar gelang van de dikte der stukken 
van 4 tot 15 dagen moet aanhouden. Hierdoor verlaat de over-
vloedige koolstof het ijzer om zich te verbinden met de zuurstof 
van de peroxide en het zoo ontlcoolde ijzer is van broos zeer taai 
geworden. Verder worden de stukken, naarmate dit voor elk noodig 
i s , op de gewone Avijze afgewerkt en gepolijst, hetwelk geenemoeite 
oplevert, daar de fonte malléable bij zijne taaiheid toch zeer lijn 
van korrel is. 

Een der leden, beter dan ik met de scheikunde bekend, moet ik 
verzoeken de aangegeven kunstbewerking duidelijker uit een te zetten; 
mij bepalende met als resultaten voor te leggen de monsters uit de 
fabriek medegebragt, het afschrift van cenen brief ter opheldering 
door de fabriekanten aan mij geschreven, cn eene prijs-couraut voor 
alle soorten van houtschrocven van fonte malléable^ waarop ter 
vergelijking zijn aangegeven de prijzen voor diezelfde schroeven van 
gesmeed ijzer gemaakt. 

J . W . B A K E . 

L. K. Inst. 1. 
Âan het bestuur van het koninklijk 

Instituut van in/jcnienrs. 

AFSCHRIKT. Liège, 19 Avril 1850. 

Monsieur. 

En suite de la demande, que vous avez adressée an S"". E"^ Na-
gclmaekers Orban, nous avons riionncur dc vous adresser quelques 
renseigncjnents sur notre fabrication Aq fonte-mallcable^ oi^mwo'à 
prix de vente. 

31 y a avantage ù employer la fonte-malléable pour tous les objets 
en fer, dont ré])aisseur n'est pas trop forte, dont la fabrication 
exigerait beaucoup dc main-d'œuvre si on les forgeait, et qui sc 
prêtent au moulage. Vous savez que notre fabrication consiste ù 
couler on fonte au bois de toute première ipialité Tobjet que Ton 
veut obtenir: et à le soumettre ensuite pendant un temps assez 
long, variant depuis l jours jusqu'à 15, scion son épaisseur, li 
l'action décarburantc du peroxide dc fer à la température employée 
ponr la cémentation de Facier. Ceci vous explique déjà que nous 
ne pouvons pas fabriquer avec avantage des pièces trop épaisses, 
et dans les prix dc revient desquelles la matière première, le fer, 
entrerait pour la mnjcurc partie, ou il faut alors que ce soient des 

iy 

pièces nécessitant Ix-auconp de mnin d'œuvre, soit de forge soit 
de travail au four. 

Vous comjn-cndrcz anssi que lorsqu'une pièce présente des épais-
seurs très ditlércntcs dans ses diverses parties, elle ne soit pas 
Également décarburéc partout: dans ce cas les parties minces seront 
passées entièrement à Tétat de fer aoicreux, ou d'acier commun; 
c'est pourquoi lorsque Ton veut forger, ou travailler ù chaud des 
pièces cn fonte-malléable, il ne faut les chauller qu'à la chaleur à 
laquelle on travaille ou forge l'acier*, elles se soudent aussi comme 
celui-ci. Enfin cette propriété quout nos objets produits de rester 

ftivorable dans beaucoup de cas que Ton rencontre dans la pratique: 
C'est, par exemple, une chose très avantageuse pour nos vis à 
bois, dont la tetc reste plus dure que la i)artic liltrée, ce qui fait 
que la fente ne se gate jamais sous rd lor t du tournevis. 

Nous pouvons, selon les besoins, fabriquer même les pièces minces 
de manière à ce qu elles jmissent se ti'empcr dur; mais alors elles 
ollrent naturellement moins de resistance au choc ou à la torsion > 
puisqu'elles sont restées à Fétat d'acier commun. 

Vous savez que notre fabrication comprend principalement la 
confection dc toutes sortes de pièces de quincaillerie, sellerie, armes 
(batteries, corps de platines, chiens, plaques, sous-gardes, bayon-
ncttcs etc.) de serrurerie, et les vis à bois. 

L'administration du chemin de fer dc l'état belge, ayant essayé 
de nos produits, en a déjà fait plusieurs applications; ainsi elle a 
adopté d'une manière géiu^rale nos vis à bois; elle essaye en ce 
moment des rondelles de tubes dc locomotives, des auveaux à vis 
pour waggons; des oeillets h. river pour les baches en cuir pour 
couvrir les waggons; nous savons que les essais sont satisfaisants 
et donneront suite à des commandes. 

En général, les pièces les plus épaisses, que nous fabriquons en 
fonte malléable, ne dépassent pas 18 à 20 millimetres, à. moins 
cependant que ce ne soient des pièces, qui ne doivent pas se ])lier 
ou se forger, mais qui devant recevoir du poli ou dc la trempe 
doivent présenter en outre une assez grande résistence au choc. 
Alors nous ne sommes plus limités par Tépaisscur. 

Les prix de nos produits varient de fr. 7 0 , à fr. 110 par cent 
kilogi*. La majeure ])artie se trtmve entre fr. 80 et fr. 100. Les 
pièces les plus pesantes, d'un moulage facile, sont nécessairement 
dans les ]u-ix les ])lus bas; taiulis que les pièces légères, dans 
lesquelles il faut reserver des vides au moyen de noyaux, sont du 
prix de fr. 00 à fr. 110 par cent kilogr. 

Si nous avions une forte fourniture de grandes vis à bois pour 
rails ou autres objets semblables, nous pourrions alors faire peut-
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être encore une légère baisse sur le prix de fr. 70 par cent kilogr. I l est 
bien entendu que pour ce prix nous ne fournirions pas des produits 
entièrement limés et polis : mais que les vis seraient brutes, comme 
elles sortent du four à décarburer, sans bavures, et telles que Tun 
des échantillons que nous vous envoyons avec la présente. 

Pour completer nos renseignements nous nous faisons un vrai 
plaisir de vous envoyer des échantillons des diverses pièces que 
nous fabriquons: nous y joignons deux cartes de vis à bois, et 
quelques prix-cts. dc ces produits: chaque carte indique tous les 

de grosseur de vis à bois, jauge française, que nous fabriquons ; 
et les longueurs que Ton fait sur chacun de ces ii®*. sont indiquées 
sur le prix-et. 

Nous serons toujours heureux, monsieur, dc vous fournir les 
renseignements que vous nous demanderez, et nous espérons que 
si vous faites faire Tessai de nos produits en Hollande ils y seront 
trouvés satisfaisants et avantageux. 

"Veuillez, monsieur, recevoir nos sincères salutations. 

End. NAGELMACKEIIS L E S O I N N E & CIC. 

MonsicuT J. W. Bake Ingcnieur 
Hollandais à l'hotel de V Europe 
à Lièye. 

B I J L A G E , N ^ VI I I . 

KOttTE AANMERKINGEN OP DE MEDEDEET.ING AANGAANDE BE BE-
MALING VAN JDE POLDERS COOL, SCHOONDERLOO EN BEUKELSDIJK, 
VAN DEN PEBRlTAlilJ TOT BEN l i''" MAART 1 8 5 0 , OPGE-
NOMEN IN DE NOTUi.EN VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN 
INGENIEURS DD. 9 APRIL LL. ALS BIJLAGR N®. X X I L 

Dc oorsprong der navolgende aaiunerkingen is hierin gelegen , 
dat wij , om de belangrijkheid der zaak, meenden ons niet te 
moeten vergenoegen met de uitkomsten door den heer Piepers 
m e d e g e d e e l d , dan na die getoetst en vergeleken te hebben aan 
en met hetgene wij van de polders Cool, c.a. weten, en met dat 
wat het verslag zelf zegt. 

De uitkomsten van ons onderzoek nemen wij de vrijheid aan 
het instituut bekend te maken. 

In de eerste plaats zegt de geê'erde berigtgever in zijne aantecke-
ningen, dat de oppervlakte van Cool. Schoonderloo en Beukelsdijk is: 

Vv a t e r - o p p e r v l a k t e bunder ^ roede ^ e l 
Land ^̂  388 ^̂  . 

Te zamen 408 bunder 96 roede 20 el. 
Door vriendelijke mededeeling zijn wij in staat gesteld te doen 

zien , waaruit die oppervlakte bestaat: c?^].;^ 2 bunder 11 roede 70 cl. 
O 

1 

n 
n 
// 

ff 

ff 

80 
S 8 
80 
no 

) 0 

ft 

ff 

90 // 
51 '/ 
0 0 // 
0 0 // 

00 

59 tf 
ft 

32 
81-

ft 
ff 

51 // 
90 // 

^It'll , (Kil. lAA. V» ̂  ̂  
De dclfshavensche Schie 
De rijweg aldaar 
De schielandschc dijk. 
De stadiivest te llotterdam. 
De singel. 
De rotterdamsche Schie en 

kade. 
Tuinen, bleekerijen, lanen , 

stations-plein , spoorweg, 
1100 gebouwen van ver-
schillende soort en bestem-
ming enz., te zamen 

Landerijen met hare sloten. 339 
Te zamen 408 bunder 88 roede 55 el (1). 

Deze oppervlakte verschilt derhalve zeer weinig met die, w^elke 
in de aanteckeningen is opgegeven. 

Van meer belang is het echter dat hieruit blijkt, dat dc opper-
vlakte die binnen de waterkeeringen enz. is gelegen , en dus zoo 
men wil onder de bemaling begrepen is , niet 408 bund. 90 roed. 
20 e l , maar »lechts 399 bund. 17 roed. 41 e l , bedraagt. 
Hiervan moet afgetrokken 

worden als niet blank ge-
staan hcbbcïulc, de boven-
genoemde tuinen enz. 
groot 59 // 32 u 51 // 

Blijft 339 bund. 84 roed. 90 el. 
Ook deze oppervlakte heeft niet geheel onder water gestaan; 

ongeveer 05 bunders zijn daarvan droog gebleven, waarvan verre 
weg het grootste g e d e e l t e onder Schoonderloo; deze moeten derhalve 
ook afgetrokken worden, zoodat de oppervlakte waarvan de be-
maling heeft plaats gehad , inderdaad bedragen heeft 274 bund. 

84 roed. 90 el. I n de tweede plaats zegt het verslag dat de bemaling is aan-

I .rncrhietU over bunder 95 roede. De oraslag in Cool, jjesc uecu ovei ^^ ^^ 
» ' . Schoomlerloo >> ^ ^ 
« » Beukelsdijk » » 

T e zamen 381 bunder 97 roede. 

I 
i 



gevangen met een stand van het polderwater van op het 
zomerpeil; is er van de landen afgemalen, toen het water 
wederom biiuieii de sloten was ; waaruit zou volgen dat de lande-
rijen slechts boven het zomerpeil zouden zijn gelegen. Eene 
beschouwing der polders, na den stand van het water opgenomen 
te hebben, zal, wij twijfeleji daaraan niet , de landen meerendeels 
gunst iger , hooger gelegen doen vinden. 

AVij nemen evenwel eens aan, dat de oppervlakte van 271 bund. 
S'1 roed. 90 e l , in 87 uren 0^^,209 is afgemalen, dan wordt dit 
ecne massa van 574,13 t teerl. el of 110 teerl. el in de minuut. 

De gemiddelde hoogte van opmaling is volgens het verslag ge-
weest 1 ,41 , dus tot de hoogte van 1 el 158 teerl. el in de minuut 
of ruijn 35 ])aardenk:racht. 

Het verslag geeft hiervoor op 113 teerl. el en 52 paardenkracht; 
dit is slechts 2173 pond tot de hoogte van 1 el in de minuut voor 
een paardenkracht. Wi j nemen daarvoor 4500 ])ond. 

Maar deze voorstelling van de zaak is niet de juiste. Bij den 
aanvang der bemaling w âs de waterspiegel in rust; dat was spoedig 
daarna niet meer zoo, dat was niet meer zoo op den 28«" Eebruarij 
des avonds te 12 uren , toen was er verhang, maar hoeveel is 
niet te bepalen, want de machine bleef doorwerkcJi tot den Maart 
des avonds te (> uren 40 minuten. Nadat toen het water was bij-
gezakt teekende liet 0®',22 boven zomer{}eil, en dus 9 streep 
hooger dan bij het eindigen der bemaling (2S Eebr. 12 uren 
's avonds) hierboven genoemd. Heeft er nu bij de bemaling van 
87 uren geen verhang bestaan, dan moet van 28 Eebruarij des 
avonds ten 12 ure, tot 1 Maart des avonds te (i lU'cn 40 miimten, 
het effect negatief zijn gew^eest, en dit gaat niet. 

Wi j zullen derhalve, om de waarheid meer nabij te komen, 
moeten zeggen , dat het werktuig 87 uren , maar 105 uren 
en 40 minuten heeft gewerkt, en in dien tijd den waterspiegel heeft 
verlaagd met > hetgeen 55y,()98 teerl. el is , en alzoo in de 
miiiuut 89 teerl. el. Volgens het rapport bij het verslag gevoegd 
is de gemiddelde hoogte van opmaling in dien tijd geweest 1 ,54 , 
zoodat het werktuig tot de hoogte van 1 el in de minuut zou hebben 
02)gebragt 137 teerl. el, gelijk staande met bijna 31 paardenkraclit. 

Het kolen-verbruik is geweest, behalve voor het aanmaken, 
17175 pond of gemiddeld in het uur 162 pond; geeft op de paarden-
kracht en in het uur gemiddeld 5,23 pond en om een teerl. el een el 
hoog op te malen 0,019 pond. AVij vinden daarvoor in het verslag 
164 poml 3,15 pond en 0.012 pond. 

Ten derde mogen wij niet onopgemerkt laten, dat er tegenspraak 
bestaat tusschen de aauteekeningen, cn het daarbij gevoegd-rappport. 
Op bladz. 205 vinden wij, dat in 87 uren is weggemalen 853730 
teerl. el: eu in het rapport lezen wij, dat de massa WTiter in 105 
uren 40 minuten verzet, bedroeg 787439 teerl. el: dus IS uren 

"27? 

40 minuten meer tijd en 0Ö291 teerl. el water minder. 
Eindelijk ten vierde, moeten wij ons nog eenige aanmerkingen 

veroorloven oj) de medegedeelde reeksen van bemaling. Wi j zullen 
ze alle niet opzettelijk beschouwen; die van den 12''" Maart 
evenwel verdient opgemerkt te worden. Wij hebben daarbij niets 
te raadi)legen dan het rapport, en de opgegeven watervlakte van 
20 bund. 49 roed. 85 el. 

Het water was toen binnen de sloten; en er werd in 13 Jiuur 
afgemalcji 0.10 el, dat is dus 20498 teerl. el. Het rapport in-
tusschen spreekt van 85039 teerl el. Van w âar dat meerder water ? 
Men zal ons welligt antwoorden , dat gedurende de bemaling het 
Avater van de landen is bijgezakt. Maar zeker dan toch geen (>4541 
teerl. el. Van den 9®" Maart des morgens, vermoedelijk te 8 uren, 
tot den 12®" Maart des morgens, te 10 uren 45 minuten, cn dus 
in 7 1 uren 45 minuten, is de waterspiegel in de polders gerezen 
slechts 48 streep, gelijkstaande met eene hoeveelheid vaji 9810 teerl. el. 

De beide volgende aanteekeningen van den 13*̂ " en 14«" Maart 
duiden eveneens eene verlaging van het polderwater aan van 0.10 el; 
maar met een verbazend verschil in de uitgemalen hoeveelheid 
teerl. ellen. Den 13®" Maart waren 51000 teerl. cl , den 1 l«" Maart 
26799 teerl. el benoodigd, om dezelfde sloten en dus dezelfde 
oppervlakte 0.10 el af te malen. Wanneer wij de uitgeslagen massa^s 
van 12 , 13 cn 14 Maart bij elkander voegen, dan verkrijgen w'ij 
een cijfer, een getal teerl. ellen groot g(^noeg om de sloten 0.80 el 
af te malen, en ze zijn toch slechts 0.30 verlaagd. 

Wij gelooven dat de dwaling hierin bestaat, dat men een zekeren 
coëfficiënt gebruikt heeft, om de uitgeslagen watermassa in even-
redigheid te brengen met het getal omw^entelingen van het schep-
rad , en misschien w êl dien, wdke op bladz. 40 van het l*-' stuk 
der Verhandelingen van het instituut gevonden wordt. 

I s dit zoo, dan zijn w îj van oordeel, dat , wil men zoodanige 
tafelen gebruiken, men daarbij met de grootste omzigtigheid moet 
te werk gaan. De uitgeslagen massa water is niet evenredig aan 
het getal omwentelingen van het scheprad. Bij ee?ie omwenteling 
in de minuut geeft een scheprad geen water; koude een scheprad 
b. v. vijftigmaal in de minuut woorden omgevoerd, de uitkomst zou 
zoo verbazend niet zijn als de gezegde tafel het aanwijst; het 
scheprad zou evenmin water geven. 

I s de tafel waarvan wij hier spreken in deze gebruikt, dan 
merken wij nog op, dat zij berekend is op de omstandigheid 
dat het scheprad geen, of althans zeer weinig waterverlies heeft. 
Wi j zouden dit bijna willen gelooven, waanneer het water in den 
polder beneden of gelijk met den bovenkant van de vertikale sehoep 
staat , maar wanneer het daarboven r i js t , en de schoep alzoo geheel 
onder w-ater, en zoo als hier bij den aanvang der bemaling zelfs 

onder water gedompeld is , dan moet er wel degelijk, en 



wel op een aanzienlijk waterverlies gerekend worden (1). 
Terwijl Avij bovengenoemde aanmerkingen gaarne aan het [beter 

oordeel mijner geëerde medeleden van liet instituut onderAverpen, 
zou het ons aangenaam wezen,'indien zij een plaatsjcjonder de 
bijlagen tot de notulen van deze vergadering mogten vinden. 

P . S C H O L T E N . 
L. K. Inst. I. 

B I J L A G E , N ^ I X . 

De belangrijke opgaven, door het geaelit medelid Piepers mede-
gedeeld oj:) de vergadering van 9 Aj^ril 11. betreflende de bemaling 
der polders Cool, Schoonderloo en Deukelsdijk, maakten mij be-
geerig het Avcrkelijk Avaargenomen vermogen van dien stoomschep-
radmolen te vergelijken met h.et theoretisch vermogen daarvoor 
opgegeven inde Verhandelingen van het Instituut van Ingenieurs 
in 1818. Ik neem de vrijheid den uitslag mijner berekeningen aan 
de vergadering mede te deelen. 

J)e 02)pervlakte der polders, Avater en laiid te zamen genomen, 
is vrij naauwkeurig 409 bunders. 

Volgens dc opgaven in de gedrukte notulen is het water in 
den tijd van 87 uren afgemalen van Ô Vl**'̂  boven zomcrpeil tot 
0,211 boven zomcrpeil, alzoo eene hoeveelheid van 854810 teerl. el. 
De hoogte van 0])brengst Avas bij den aanvang der maling 
(of de hoogte van het boezempeil boven het zomcrpeil in den polder) 
vermindertl met Ü^^IS (of (Ie hoogte van het polderwater boven 
peil)=irl%307 en op het einde der maling V'K7'Z7—i)'\2ï 1 = 
dus gemiddeld waarvoor wij in de meermalen aangehaalde 
notulen vinden o])gegeven Avaarschijnlijk het gemiddelde 
uit al de Avaargenomen Avaterhoogten (bl. 201). 

l ie t werktuig heeft opgebragt 854S10teerl . cl tot de hoogte A\an 
1,412, gelijkstaande met 120G992 teerl. el tot dc hoogte van een 
el. Hiertoe is gebezigd (het aanmaken niet mede gerekend) 14175 
pond steenkolen, zoodat jnet een pond steenkolen 85,15 teerk el 
Avater een el hoog is opgebragt (2). 

In de berekening van den heer Piepers is eene rekenfout inge-
slopen; het aantal teerl. el (103) opgebragt ter hoogte van l»^ ,̂!!̂  

103 

wordt opgegeA'cn overeen te komen met —^ n z 113 teerl. el tot 

de hoogte Â an een el; dit moest zijn 163 x Iv^^l = 2 3 5 teerl. cl-
O) Men weet daf de schoepen van liet scheprad ]ci.84 lan̂ ^ zijn, liet rad 

1*^70 heneden zomerpeil in het achlerwaler slaat, en dus de bovenkant van 
de verlikale schoep slechts 0<^M4 lioven zomcrpeil. 

(2) Volfjmis de op[javen in de Vcrh. 1848 is dit on/jeveer 58 teerl. el. 
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Vergelijken wij nu de werkelijke opbrengst van het scheprad 
met de berekende (Verh. 1848 bl. 40). 

De opgebragte massa Avater afgeleid uit de oppervlakte van den 
polder en de waterstanden op het begin en het einde der maling 
bedraagt 854810 teerk el. Het Averktuig heeft onafgebroken ge-
werkt 87 uren , volgens dc opgave met 28 slagen en 6 omwen-
telingen A%an het scheprad in de minuut. 

Hij iedere omAventeling van het scheprad is dus opgebragt: 

— = 27.202 teerl. el. 
87 X 60 X fi 

De waterkrul van het schej)rad volgens de oi)gegevcn maten 
(Verh. 1848 bl. 39) is bij den hier in rekening gebragten maaltijd, 
geweest: 

= 4,275 — h (^1,70 = 
0,42 0,211 

2 ) 
X 0,53 ( + ..-0 M ? = "-.,01 teerl. cl. 

Hiervan afgetrokken voor -lO schocpcu ingedompeld ter diepte 

van 1,70 + « h i L z b ^ ' cn dik O«',01-

40 X 0,04 X 0,53 X 2,015 = 1,71 tec^l. c l , 
blijft 20,20 teerk el (1). 

Hoe Aveinig ook dc speelruimte moge zijn bij dit zoo goed be-
werkte scheprad, zal er toch Avel ecnig Avaterverlies plaatshebben, 
zoodat de berekende hoeveelheid per omAventeling zeker grooter is 
dan de Avcrkelijke en tocli is deze laatste bij de maling in Februarij 
1850 gcAveest 27,29 teerl. el. In de Verhandelingen AVord t opgegeven 
dat het scheprad bij 28 en 29 slagen van den stoomzuigcr 5 ^ 
cii somtijds G slagen doet; in de opgaA'cn van den heer Piepers 
Avorden 0 omwentelingen aangenomen bij 28 slagen. 

Dit verschil is onverklaarbaar, tenzij er de eene of andere fout 
in de opgaven bestaat. Welligt is niet de gehcclc polder onder 
Avater geweest, of zoo hij dit al bij den aaTivang gCAveest is , Avas 
dit niet meer het geval toen eenige duimen Avater Avaren afgemalen, 
zoodat eene te groote oppervlakte en dus ook eene te groote massa 
Avater in rekening is gebragt. 

Voor deze onderstelling bestaat veel AvaarschijnVijkheid , omdat 
de polder zeer bcAvoond is en de huizen met de omliggende erven, 
en Avelligt ook de tuinen , zeker avcI 4 tot 5 palm boven het 
zomcrpeil zullen gelegen zijn. 

Ook het groot verschil in de uitAverking met een pond steen-

( l ) De berekeningen van de waterkrul (Verb. I. v. I, 1848 bl. f ) geven 
een grooleren inhoud, zoodat ik begon Ie gelooven eene rekenfout hebben 
begaan, niaargedurig berbaakle berekeningen gaven m\] telkens dezelfde uitkomst. 



Ui} 
kolen, (lat wij hebben opgemerkt tusschen de opgaven in de Ver-
liandeliugen van 1 8 t S , en de laatste, doet ons gelooven aan eene 
font in de opgegeven getallen ten zij welligt onze onderstelling waar 
bevonden worde, dat niet de geheele polder onder water heeft gestaan. 

JUdl .AGE, X. 

In de maand Maart 1S50 is te Wecnen van wege het oosten-
rijksche ministerie voor handel, fabrieken en openbare werken uit-
geschreven eene ])rijsvraag voor de beste zamenstelling van eene 
locomotief geschikt voor het slepen- der treinen over het Semme-
ring-gebcrgt(i tusschen Ologgnitz en Alürzzuschdag. 

Dit gedeelte wegs strekt zich uit van Gloggnitz in Oostenrijk tot 
Mürzzuschlag iii Stiermarken, en heeft eene lengte van (5,4 mijl) 
•M ned. mijl. Op (3,S mijl) el van Gloggnitz en (1,(1 mijl) 
12135 el van Mürzzuschlag ligt het hoogste punt (243,2 klafter) 
4(U el boven het eer^re en (111,2 klaft.) 217 el boven het tweede 
station. De sterksle helling is op enkele punten en eene dezer 
hellingen heeft zelfs dc lengte van (1(571 klafter) 31(iS el. Da 
sterkste krommingen zijn van (100 klafter) 190 cl straal, maar 
in de hellingen van is de kromtestraal nergens minder dan 
2S5 el. Het hoogste punt van den weg ligt )iagenoeg (401,8 
klafter) 881 el boven de jVdriatische zee en het klimaat is daar 
ruwer dan op eenig ander punt in Oostenrijk. 

De hoofdvereischten voor dc locomotieven, bestemd voor de dienst 
op dezen weg en wel voornamelijk tot het slepen van goederen-
treinen, ziju: 

1®. Zij moeten geene zoodain'ge veraiuleringen in den weg vor-
deren , dat daardoor de wagens , op de staatsbaan in gebruik, ge-
hinderd zouden kunnen worden. 

2®. De locomotieven moeten met zekerheid zoowel in de bogten 
als in de regte gedeelten en de spoorwisselingen kunnen loopen 
met eene snelheid van (4 mijl) ruim 30 ned. mijl in het u u r , 
zonder dat de bijzondere deelen van de locomotief daardoor eenigcr-
mate in hu])ne sterkte bedreigd worden. Zij inoetcn ook voorzien 
zijn van de noodige toestellen om bij de hier opgegeven snelheid, 
zelfs op de sterkste hellingen, tot staan te kunnen worden gebragt. 

3^ Zij moeten in staat zijn, bij gewone weersgesteldheid, ge-
regeld op de hellingen van en daar Avaar de sterkste krom-
mingen bestaan, met eene gemiddelde snelheid van ( l mijl) 
30311 el een last te slepen van (2500 centenaar) 1400 ton, be-
lialve het gewigt van den tender, gevuld met water en brandstof, 
die men welligt zo\i ver})ligt zijn mcide te voeren. 
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4®. Zij moeten dezen zelfden last geregeld kunnen bewegen bij 
gewone Aveersgesteldheid, over eenen afstand van ten minste (een 
mijl) 7580 el op de vecschillende hellingen en langs de onder-
scheiden bogten, met eene snelheid naar evenredigheid zoo veel 
grooter als dc hellingen minder steil zijn. 

5®. De spoorstaven worden geschikt geacht voor locomotieven, 
waarvaji iedei drijfrad niet meer dan (125 centenaar) 70 ton draagt. 

0^ De werken, die aan dc'i weg gevorderd mogten worden, 
zullcji geene veranderingen te weeg mogen brengen aan de kunst-
en aardew^erkeu, en van geen nadeeligen invloed mogen zijn op 
de dienst der treinen gelijk zij in gebruik zijn oj) de rijks-spoor-
wegen : zij zullen ;̂oowel als dc locomotieven onderzocht worden 
door eene kommissie door den minister te benoemen en het zal 
daarbij moeten blijken, dat de meerdere kosten van zulke werken 
en veranderingen opgewogen worden door de voordeden ten aanzien 
van zekerheid, regelmatigheid 3fi spaarzaamheid 

7®. Dc ketels der loco«notieveu zullen aan geen grootcren druk 
dan vaïi (102 pond op den vierk. duim) 8.23 ned. pond op den 
vierk. ned. duim boven den dampkring mogen blootgesteld worden 
en zij zullen zoowel als de veiligheidsklej)pen moeten voldoen aan 
de algcmeenc bepalingen, daaromtrent in Oostenrijk van kracht. 

De last op een rad mag niet meer ziju dan (125 centenaar) 
70 ton en dc locomotief moet met veeren op de assen dragen. 

De breedte der locomotieven mag niet meer zijn dan (O voet) 84. 
De vuurhaard moet ingerigt zijn voor het gebruik van hout als 

brandïitof en de schoorsteen mag de hoogte van ( 15 voet) 4®',74 
niet te boven gaan. 

De voorraad van brandstof en water kan geborgen worden op de 
locomotief of iji een afzonderlijken tender, maar in ieder geval zal 
de ruimte groot genoeg zijn om den voorraad te bergen, benoodigd 
voor eeiïc lengte van (172 ^^iijl) 113S0 el op het nioeijelijkstc 
gedeelte van den weg met den hicrvoren opgegeven last bij de 
helling van 

De gegadigden zidlen vooraf kennis geven van hun voornemen 
aan den minister voornoemd: zij die eenige werken aan den weg 
hebben voor te stellen voor den laatsten Jnlij IS50, dc anderen 
voor den laatsten Januarij 1S51. 

De locomotieven moeten worden aangeboden tusschen 1 April 
en 31 Mei, en gereed zijn voor den wedstrijd den Jum'j 1851. 

De proofriiten met dezelfde loconujtief zullen ten minste 12 en 
ten meeste 20 in getal zijn en altijd zullen er 12 voldoende proefritten 
moeten gedaan zijn om de locomotief te kunnen gocdkein'cn. 

De beste locomotief zal betaald worden met 20000 ducaten, 
dc tweede 3net 10000 ducaten 
// derde ^ 0000 
// vierde // 8000 

f/ 



lUJLAGE No. XI. 
U I T T R E K S E L U I T EEN UKIEF VAN H E T L I D BUYS BAL.T.OT, 

O V E E B E METEOROLOGISCHE W A A K N E M I N G E N . 

(Zie de Notulen van 8 Junij 1850, hladz. 244.) 

]Tv beijver mij om noj^ iets over den gewenscliten vorm der 
waarnemingen in liet midden te brengen. 

Het is vrij onverschillig op welke uren de waarnemingen, mits 
niet minder dan driemaal daags, gedaan worden; liefst te 8 , 2 cn 
10 ure. Ik ontvang liefst de tem])eratnur-gradcn naar Celsius doch 
vooral de barometer-hoogte in millimeters met de beschrijving der 
instrumenten, de wind-waarnemingen in 8 of 10 streken. Ingeval 
rcgen-waarncmingcn worden gedaan, zoo moeten de regen-meters 
op de uren van waarTieming worden afgetapt. 

Metingen van verdamping of vochtigheid reken ik wel wenschelijk 
maar volstrekt niet onontbeerlijk; daarentegen geloof ik er meer 
prijs O]) te moeten stellen, dat de Avind een paar malen meer worde 
opgeteekend, terwijl het voor de waarnemers geringe moeite is om 
als zij dc wind-vaan zien veraTideren of veranderd zien, dit met 
den tijd van waarneming op te teekeiien; zoo ook als zij bijzoiidere 
verschijnselen moglen bespeuren. 

Gedurende het eerste jaar zou ik temperatuur, barometer cn wind 
gaarne naar het volgende model in 15 of meer kolommen ontvangen, 
genummerd als volgt: 
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De 6 kolom, de 11« en 15* zou ik gaarne open ontvangen, 
opdat wij zeiven daarin kuimen cijferen; ook zou ik gaarne zien 

dat na elke 5 ingevulde horizontale regels, een regel werd open-
gelaten opdat wij gemakkelijk telkens 5 dagen zouden kunneu 
vereenigen, in dier voege dat het gansche jaar in op elkander vol-
gende vijftallen van dagen worde afgedeeld. 

De waarnemingen van eene zelfde maand behooren echter op een 
blad te blijven, hetwelk voor sommige gevallen uit drie-en-veertig 
regels zal behooren te bestaan; vooreerst, als het eene maand van 
31 dagen is , uit 31 onmiddellijk in te vullen regels, dan uit O 
oningevulde onder elk der vijftallen een. Eindelijk verzoek ik G 
regels te willen openlaten onder den 31®" December (de eerste maand 
van het meteorologische jaar) eerst 4 om, na de optellingen van 
de waarnemingen der geheele maand in den ondersten regel, i n t e 
vullen de waarnemingen van 1 , 3 , o en 4 Januarij; opdat die 
met den 31 December het 7« vijftal van het jaar uitmaken. De 
volgende bladzijde of tabel voor Januarij begint met de ï* regels 
voor 1 , 2 , 3 , 4 Januarij en heeft dan als vijfden regel een on-
ingevulden. Vervolgens komen de regels voor 5 , 6 , 7 , 8 en 9 
Januarij , dan een oningevulde enz. 

Als de waarnemers zelveJi al deze regels willen berekenen en 
invullen is het zoo veel te gemakkelijker voor ons; het is over 
het algemeen zeer tot schade der meteorologie dat de waarnemers 
den berekenaars zoo weinig bewerking uit de hand nemen. In dat 
geval zouden wij alleen willen verzoeken dat daartoe eenigzins 
andere, bijv. grootere, cijfers werden gebruikt. Dit zou dan alleen 
voor barometer en thermometer kunnen geschieden, Mogten dc 
waarnemingen aan eenige plaats langer dan een jaar voortgezet 
worden, zoo zou ik van liet tweedejaar af wensch en, dat iiog een paar 
kolommen toegevoegd werden achter de G®" ook twee achter de 11®, 
welker beteekeuis tc vinden zal zijn in eene beschrijving der waar-
nemingen, die, naar ik lioop, in den loop van dit jaar zal worden 
uitgegeven en aan de waarnemers zal worden toegezonden. 

Met den wensch dat de bemocijingen van den raad van bestuur, 
vooral in de zuidelijke provinciën van ons ri jk, van goede uit-
werking mogen zijn, heb ik dc eer mij met erkentelijkheid en met 
de meeste ouderscheiding te noemen. 

Van den raad van bestuur van het koninklijk 
instituut van ingenieurs, 

Den zeer dienstv: dienaar, 

C . 11. D . B U Y S B A L L O T . 



VERGADERING 
VAN' IIP.T K O N I N K L I J K I N S T I T U U T VAN I N G E ! < I R U K S , OEITOUDKN' 

IN HKT LOKAAL VAN DE K O N I N K L I J K E A K A D E M I E TE D E L F T , 

OV DINOSDAG D E N 12*® NOVEMBER 1 8 5 0 . 

Tegenwoordig; F. W. Conrad, president; L. J . A. van der Kun, 
C. T. van ^leurs en A. Greve, leden van den Raad. 

De leden: \V. Overduyn, P. Selimitz, II. F. G. N. Camp, 
J . Lebre t , J . P. van den Berg Jz., Jlir. •!.(>. W. Merkes van Gendt, 
G. J . Glavimans, J. van der Mey, A. C. Ileuther, Jansen, II. Sin-
gels, D. A. Sehretlen, vouHuguenin , Hartz , 11. Lobatto, M. O. J . 
Piepers, Verheye van Sonsbeeck, van der Vi}ine, AV. N. llose, 
V. H. Tromp en Bleekrode. 

De buitengewone leden: van den Santheuvei, van Diesen , A. Gil-
demeester, M. E. C. Plemp, \j . A. Reuvens. 

Na hel openen der vergadering zegt de president : 
Voor dat wij tot de werkzaamheden overgaan, die in het pro-

gramma vermeld zijn, neem ik de vrijheid aan deze vergadering 
e.en verzoek te doen. 

De beschermheer en de leden van den raad van bestuur 
van het instituut hebben mij de eer aangedaan, mij bij gele-
genheid van ecne voor mij feestelijke gcbe\irtenis (25jarige eeht-
vereeniging), een kostbaar aandenken te schenken , voor welk bewijs 
van achting en vriendschap ik hoogst gevoelig ben. Ik heb mijne 
danklxiarheid daarvoor slechts persoonlijk aan ieder der schenkers 
kunnen uitdrukken, eu ik ben niet in de gelegenheid geweest tiaar van 
openlijk blijken te geven. Deze gelegenheid heb ik echter thans, 
en ik grijp die gretig aan met het doel, om te verzoeken, dat de 
betuiging mijner dankbaarheid in de notulen dezer vergadering 
moge worden opgenomen, opdat ze een duurzaam bewijs moge 
zijn van tle eer, die aan uwen voorzitter is aangedaan, en vooral 
van de dankbare gevoelens, die hij getracht heeft daarvoor uit te 
drukken. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 
Daarna worden de notulen der vorige vergadering (10 September 

1850) gelezen en goedgekeurd. 
Het lid van Meurs neemt daarop het woord, en geeft te kennen, 

dat hij de bijdrage over da ƒ071 Ie QnaVéahlcwaarvan in de zoo 
even genoemde notulen gesproken wordt, in eene der volgende ver-

3 
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gaderiiigeii, wanneer zijne beziglieden liern daartoe tijd zullen over-
laten, zal voordragen. 

De president geeft vervolgens aan de vergadering kennis, dat 
de volgende geschenken ontvangen zijn: 

Û. Van den beschermheer: Een exem])laar der statistiek van den 
handel cn de scheepvaart van het koningrijk der Nederlanden, voor 
het jaar 1849. 

b. Van het lid G. A. de Geus : Twee exemplaren van het Zak-
boekje der maten en gewngten, en vervolg op het zakboekje door 
den inzender; initsgaders Algemeene tafel van Aveerkundige waarne-
mingen op den huize Zwaneidjurg, gedurende 1819. Door denzelfdcn. 

c. Van het lid Jhr. Merkes van Geiult : Experiences sur la resis-
tance produite dans le forage des bouches s\ feu etc. par Goquilhat. 
1843 etc. 

De la quantité de travail absorbée par les frottements dans le 
forage des bouches à. fen, par le même auteur. — Dei de geschonken 
door den schrijver. 

(h Van het lid Droinet: Tiithographie appli(iuee sur porcelaine, 
terre cuite, etc. 1850. 

e. Van den heer E. Doniver, technisch beambte van den Aken-
Maastrichter-spoorweg: Een exemj)laar der door hem vervaardigde 
kaart van het tweede arrondisvsement der provincie Gelderlaml, met 
gedeelten der daaraanvolgende arrondissementen en jirovineien. 

J\ Van het lid E. J. A. van der Kun: Eene teekening van de 
Tiieuwe zeesluis te l leyst , en drie teekeningen en bestek voor eene 
irrigatie in West-VJaanderen. 

fj. Van het bestuur van het amsterdamsch departement der ne-
derlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid: Het 2® en 

stuk van het XIV« deel van het tijdschrift der maatscha])pij, 
benevens het programma van 1850. 

h. Van het lid Graaf van Limburg Stirum : Eene fraaije ])laat 
van het trcbcmw' voor de Londensche tentoonstelliniir van 1851. 

i. Van den voorzitter: Het model van ecne schipdenr. 
Namens den raad wordt aan de vergadering medegedeeld: 

Dat , ten gevolge van het vroeger beslotene, aan al de leden 
van het instituut eene circulaire is afgezonden, betrelfende de in te 
vullen opgaven voor ceneu beredeneerden catalogus van kaarten. 

(Bijlage N ^ X l l ) 
w\aarop reeds aanvankelijk enkele ingevulde staatjes zijn ingekomen. 

De president neemt deze gelegenheid w\aar, om deze zaak aan 
de leden verder aan te bevelen. 

2''* Dat de minister van binnenlandsche zaken aan den raad heeft 
toegezonden de algemeene verslagen, betrekkelijk de gebeurtenissen 
in de rivierdistrictcn, gedurende den winter van 1849 op 1S50. 

3®. Dat het lid Tromp zijne toestemming heeft gegeven, dat een 
iiittreksel uit zijne memorie over de zeesluis <e Vlissingen in de werken 

van het instituut worde opgenomen. Hieraan zal worden voldaan (1 ). 
4". Dat het lid Ph. van der Maelen, te Brussel, voor het lid-

maatschap van het Instituut heeft bedankt. 
50. Dat van het lid G. V. E. van Kijneveld, te Batavia, onder 

dagteekcning van 20 Mei 11., is ontvangen een brief, Avaarbij aan 
den raad Avordt kennis gegeven van het overlijden van het lid Horst , 
van het vertrek naar Nederland van het lid Gansneb, genaamd 
Tengnagel, en dat het lid Luijens heeft gcAveigerd verder lid van 
het Instituut uit te maken. 

ïklet dezen brief zijn ook ontvangen de geAVone brieven van 
toetrediii"' van het honorair lid hertog Bernhard van Saxen Weimar, 
en van ?le gcAVonc leden Tromp en Hageman ; van het honorair 
lid den gou\x»rneur-gcneraal llochusscn is echter zoodanig bewijs 
van toetreding nog niet erlangd. 

Van het lid van der Ster zijn ingekomen zijne gCAvonc meteoro-
logische Avaarnemingen over Augustus en Septemb(ïr van dit jaar. 

'^De president leest vervolgens ecne van het lid C. V. E. van llijne-
veld te Batnvia ontvangen medcdeeling, zijnde eenige beschouwingen 
omtrent den Averkkring cn de Avijze van werken der ingenieurs van 
den waterstaat in Oost-Indië. 

(Bijlage n^ XII1). 
Omtrent de verslagen van "het voorgevallene bij hoog Avater en 

ijsgang in den Avinter van LS 19—1850 zegt de president, dat 
deze stukken zoo uithoofde van hunnen omvang, als omdat ze 
uit den aard der zaak vergezeld zijn van vele staten van A v a a r -
nemingen van Avaterhoogten en diergelijken, minder geschikt zijn 
tot eene voorlezing, maar dat ze na tot een volledig geheel te 
zijn gebragt, even als de vroegere verslagen in de Verhandelingen 
van het h'istituut zullen worden uitgegeven (2). 

Wordt gelezen eene nota van proeven, om i)alcn in den grond 
te schroeven, door het lid G. A. de Geus, welke door een model 
AVordt toegelicht. 

(Bijlage n^ XIV). 
Nadat de vergadering eenige oogenblikken is geschorst geweest, 

leest het lid l.ebret eene nota over een ])atent-peillood, in Zeeland 
bij den waterstaat in gebruik, hetwelk door eene teekening op de 
natuurlijke grootte AVordt opgehelderd. 

(Bijlage n". XV). 
Wordt vervolgens gelezen eene door het lid B. P. van Diggelen 

toegezonden eigenhandige nota van Clot Bey, over de afdamming 
van den Nijl en van denzelfden eene lijst der gedenkteekenen 
en bijzonderheden van Cairo en zijne omstreken (3). Het stuk 

(1) Hel ontlor 2 on ^ vrrmelilc, is fïcplaalsl in dc Verhandelingen van 
bel InsliUuil, VU« Sluk i l 8 5 0 ) . 

(2) Zie (Ic vorige noot. . . 
l^i) Deze nola's zijn door den heer !.. W. lïcijeiinck, kapilcni l)ij liet r>. 
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van Clot Bey, over de afdainming van den Ni j l , zal met het vroeger 
ingezondene en in eene vorige vergadering gelezene stuk van Mougel 
Bey, over hetzelfde onderwerp, een gelieel kunnen uitmaken en in 
dc werken van het Instituut kunnen worden uitgegeven (1). 

De president doet vervolgens ecinge mededeelingen over het 
paraffin, zwart vernis uit veenstof getrokken, en de coke van turf 
uit dc fabriek van dc hceren Haages & Comp., alsmede over liet 
zinkwit en loodwit, cn deelt eenige opgaven mede betrekkelijk het 
verbruik en de kosten, en vertoont hiervan tevens eenige monsters. 

Het is bekend, zegt de spreker, dat de heer A. J . Haages op 
de veeidandcn in den middelpolder, in den omtrek van Amsterdam, 
eene fabriek heeft opgerigt, waarin uit veenstof olie getrokken wordt', 
tot het maken onder anderen van een zwart paraflin-vernis. Ik 
wenschte uwe opmerkzaamheid daarop sleclits voor eenige weinige 
oogenblikken te vestigen. 

In Jul i j 1811) werd reeds door de leden van het huis der ge-
meenten te liOnden met eene groote belangstelling vernomen, dat 
zich voor Ierland eene geheel nieuwe hulpbron opende, door de 
uitvinding van den heer Owen, om namelijk uit turf onderscheidene 
oliën tc distilleeren, waarvan de kwaliteit, na gedaan onderzoek, 
die van spermacctie olie evenaarde, en waarvan de prijs ruim 50 pCt. 
lager was. Jlet IlmtileUhhul van O Augustus 1819 editie), dit 
vermeldende, voegde daarbij, dat deze uitvinding sedert eenigen 
tijd ook hier te lande bekend was, en dat de olie uit veenstof tot 
het maken van een zwart parailin-vernis, door den heer Haages met 
volkomen goeden uitslag vervaardigd werd. 

Dit vernis bezit, volgens den steller van het genoemde artikel, 
hoedanigheden, die het tot velerlei gebruik gunstig aanbevelen; 
liet is gitzwart, eu staat in glans gelijk met het iijnste lak; het 
hout , dat er twee of driemalen }nedo bestrekcJi wordt, zuigt do 
eerste laag geheel oj), en het schijnt zich gunstig te onderscheiden van 
dc kooit eer, die op het hout eene korst vormt en de uitdamjiing belet. 

Behalve op het hout , was liet paraffin-vernis, volgens denzelfdcn 
schrijver, toen reeds met het beste gevolg zoowel onder als boven 
water aangewend. Wanneer men nu in het oog homlt, dus vervolgt hij , 
dat de veenstof, even als in Ierland, ook in ons vaderlaTid een hoogst 
belangrijk voortbrengsel van den bodem mag genoemd worden, cn dat 
dus het veelzijdig partijtrekken en aanwenden van die grondstof 
niet anders dan tot vertier en dus tot vermeerdering van de alge-
meene welvaart kan bijdragen, zoo verdient voorzeker de poging, 
om het ircbruik van het daaruit vervaardiii'de vernis hier te lande 

I. ann liel lid B. P . van Dij^fjclcn teu f^eschenke jrozonden en niet 
den'ijeleidend^^n brief (r>ijln{;e n®. XVI) ;ian hel Insliluut mede|;edeeld. 

• 1) De slukken van INUninel Piey en Clol Ley over de afdarnmuiff van don Nijl 
zijn in bel VU« Suik (1850) der Verhandelingen van liet InslitniU geplaatst 
vi\ uitffepeven. I>e lijst der ^^^ Cairo wordt bieracbler 
liijla[^c N®. XVf gevonden. 
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in te voeren, de meeste aanmoediging en ondersteunhig. 
De heer Haages, met wien ik over deze zaak in corresponden-

tie geraakte, heeft mij verder verzekerd, dat sedert de verschij-
ning van het bovenbedoelde artikel, alles wat daarin ten gunste 
van het zwart parallin-vernis werd aangevoerd, door herhaaldelijk 
voortgezette proefnemingen volkomen bevestigd was. Zelfs hadden 
de laatst verlcregene uitkomsten de vroegere overtrollen, ten gevolge 
van eene verbetering in de fabriekaadje, waardoor de spoedige droo-
ging van het vernis aanmerkelijk werd bevorderd. Opmerkelijk, heeft 
de heer Haages mij verzekerd, was de uitkomst der genomen proeven 
geweest bij 's rijks marine-etablissement te Vlissingen. Men had 
aldaar verscheidene plankt'ii, die met vernis slechts tweemalen be-
streken waren, gedurende zes maanden onder water laten l iggen, 
en na verloop van dien tijd bevonden, dat geene enkele dier planken 
door den houtworm was aangetast. — Ofschoon ik deze mededee-
lingen en de daaruit te trekken gevolgen voor rekening moet laten 
van de opgevers, zoo kwam mij een en ander opmerkelijk genoeg 
voor, om er de aandacht op te vestigen. 

I k was in den loop van dit jaar in de gelegenheid eenige, 
hoewel geringe, proeven te doen nemen met dit vernis, voornamelijk 
met het doel om te onderzoeken hoeveel het in verschillende hout-
soorten zou indringen , hoeveel tot het besmeren van zekere op-
pervlakte noodig was , hoeveel arbeid daartoe vereischt werd, en 
bijgevolg wat de kosten daarvan zouden zijn. 

Ik bied hier ter bezigtiging aan eenige blokjes van verschillende 
houtsoorten, die aan drie zijden met dit vernis, en aan eene zijde 
met gewone moscovische teer zijn bestreken. 

De einden dezer blokjes zijn zoo afgehakt , dat dc indringing 
der stof in het hout behoorlijk kan worden waargenomen , en ik 
moet erkennen dat de indrincrini^ van het vernis in het hout die 
van dc gewone teer overtreft. 

Tot het besmeren van eene oppervlakte van vierkante palm 
is verbruikt 0,55 ned. pd. vernis, en is daarover gewT.rkt 30 mi-
nuten , zoodat tot eene vierkante el kan gerekend worden noodig 
te zijn 0,15 ned. pd. vernis, en 8 minuten arbeid. 

Voor het besmeren van dezelfde oppervlakte met gewone moscovi-
sche teer werd gevorderd 0,ö5 ned. pd. teer , en werd daarover 
gCAverkt 39 minuten , zoodat voor eene vierkante cl met gewone 
teer noodig Avas 0,18 ned. pd. teer en 11 minuten arbeid. 

Dit vernis kan door den heer Haages geleverd worden voor 33 cent 
liet ned. pd . , voor iedere leverancie die 200 ned. pd. te boven gaat. 

Ten aanzien van de turfcoke, die mede door den heer Haages 
wordt gefabriceerd, en waarvan ook reeds vroeger in deze ver-
gadering spraak is geweest (1), bied ik hier eene kleine hoeveelheid 

( l ) Zie de notulen der vergadering; van Din^sdag 12 Februari] 1850. biz. 140. 
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ter bezigtiging aan, waarvan zoo als men ziet eenige stukken 
dezelfde zilvergrijze kleur vertoonen, die bij de gewone coke van 
steenkolen als eene goede hoedanigheid wordt aangemerkt. 

Omtrent de wijze van fabriekaadje, noch ook omtrent den prijs 
heb ik opgaven bekomen, terwijl men ook nog geene gelegenheid 
heeft gevonden om van die coke eenige partij te trekken. 

Op de hier overgelegde plankjes zijn proeven van zinkwit en 
loodwit naast elkander geplaatst, en het is niet twijfelaclitig hoeveel 
helderder witte kleur het zinkwit boven het loodwit vertoont. 

Ik heb mede tot onderzoek der kosten eene vergelijkende proef 
tusschen het zinkwit en het loodwit doen nemen. 

Daartoe is genomen een goed droog afgeschaafd schot, hebbende 
eene oppervlakte van 6 vierk. ned. el en 80 vierk. palm, waarvan 
de helft , dus 3 vierk. ned. el en 40 vierk. palm met loodwitverw, 
en de andere helft met zinkwitverw van Viervant en Lind (1) is 
beschilderd. 

Bij een ander plankje is gebruik gemaakt van het zinkwit dat 
door de heeren Enthoven & ü®. te "'s Graveidiage gefabriceerd wordt. 

Het gereed maken der beide verwen lieeft plaats gehad als volgt: 
-W . -Loodioit, 

1 n. pd. droog loodwit. f 0.33 
O.l t » raauwelijnolie. - 0 . 0 5 
0.20 // gekookte id. - 0,08i 
dagloon voor wrijven en 

klaarmaken . . . . - 0.00 

1.34 n.pd. verw . . . / 0 . 5 2 1 
1 n. pd. kost dus / 0,3918. 

Zinkwit, 
1 n. pd. droog zinkwit, f 0.50 
0,40 ^ raauwe lijnolie - 0.14 
O.GO /y gekookte id. - 0.24?-
dagloon voor wrijven en 

klaarmaken -0 .06 

2 n. pd. verw • . . . / 0.94J-
1 n. pd. kost dus / 0 , 4 7 2 5 ! 

Tweemaal schilderen met loodwitverw stond, wat de dekking 
betreft, gelijk met driemaal schilderen met zinkwitverw, hoewel de 
kleur van de zinkwitverw oneiiulig witter en glansrijker was dan 
die van de loodwitverw, daar het loodwit er geelachtig bij geleek. 

Loü(lv:it, 
3.40 vierk. n. el tweemaal geschil-

derd, is verbruikt 0.75 n.pd. , 
hetwelk volgens bovenstaande 
rekening kost . . 0,2938 

Aan dagloon, ruim 1 uur, 
tegen een daggeld van 

/ 1.25 . - 0 .13 

/ 0 , 1 2 38 

Zinkicit, 
3.40 vierk. n. el driemaal geschil-

derd , is verbruikt 0.8 n. pd., 
hetwelk volgens bovenstaande 
rekening kost . . . y 0 , 3 7 8 

Aan dagloon, ruim 1 % 
uur, tegen een daggeld 
van / 1.25 . . . . - 0 . 1 9 

/ 0,508 
lietwelkopde vierk.n. el is /O,1240 ! hetwelk op de vierk. n. el i s /0 , ' l ( j 7 

(») Zie het hierbij (gevoegde berigt Bijlage n®. XVH. 

Beschouwt men het noodzakelijk om met loodwit driemaal te 
schilderen, hetwelk omstreeks gelijk staat met viermaal met zink-
wit, dan is de berekening als volgt: 

Loodwit 
op de vierk. n. el / 0 , 1 8 6 9 

Zin he it 
v.̂ . VVV, , — , . op de vierk. n. el 0,22.26. 

Het stop])en is hier niet bijgerekend. 
Het lid Rose zegt ten aanzien van het zinkw^it, dat het voor 

duistere plaatsen te verkiezen is , en ook daar waar uitwaseming 
van zwavelzure waterstofgas plaats heeft; bi/| voorbeeld bij geheime 
gemakken. Proeven in llottcrdam genomen hebben volkomen beves-
t igd , dat onder deze omstandigheden het zinkwit veel minder dan 
het loodwit wordt aangedaan. Het zinkwit droogt evenwel niet 
gemakkelijk, en behoeft de toevoeging van zoogenaamde siccativen. 
Het is ook eene minder goede dekverw; specitiek ligter dan het loodwit 
zijnde bevat het naar evenredigheid veel meer verwstof dan het loodwit. 

Het lid Piepers vervolgens het woord gevraagd hebbende, leest 
eenige opmerkingen omtrent de vroegere bedenkingen van de leden 
Scholten en Storm Buysing bij eene vorige vergadering medegedeeld, 
betrekkelijk de bemaling van de polders Cool, Schoonderloo en 
Beukelsdijk. 

De president vraagt en verkrijgt de toestemming van het lid 
Piepers om dit stuk bij den raad ter tafel te brengen, en er verder 
mede tc handelen, zoo als de raad zal vermeenen te behoorcn. 

(Zie Bijlage N ^ X V l l L ) 
Van het lid Jhr. Merkes van Gendt is eene nota ontvangen van 

den heer van liiemsdijk betrekkelijk dc bouwstoffen in het hertog-
dom Limburg. 

Daar dit stuk minder geschikt is ter voorlezing, zal er op de 
gebruikelijke wijze aan de bedoeling van den inzender gevolg 
worden gegeven. 

(Zie Bijlage XIX.) 
Er wordt vervolgens overgegaan tot de ballotage der lieeren, die 

in de vorige vergadering van 10 September 11. tot leden en buiten-
gewone leden zijn voorgesteld. 

Dc leden Hartz en öreve worden tot stemopnemers benoemd. 
De uitslag der ballotage i s , dat met algemeene en bijna alge-

meene stemmen worden aangenomen: 
Tot gewone leden: A. üaland, P. Verschwur en G. Moele, en 

tot buitengewone leden: J . AV. Witsen Elias, 11. lleynders cn C. T. van Westreencn. 
De stemopnemers worden door den president voor den verrigten 

arbeid bedankt. 
Het lid Glavimans geeft het denkbeeld aan om voortaan de bal-

lotage in eens te doen plaats hebben , door middel van gedrukte 
lijsten , bevattende dc namen van al de kandidaten. Elk lid ont-
vangt gedurende de vergadering eene dezer lijsten, en schrapt den 
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naam door van elk candidaat, tegen wiens aanneming hij wil stemmen. 
Nadat de briefjes door de stemopnemers verzameld en geopend 
zijn, kan daarna gedurende de vergadering daaruit gemakkelijk 
opgemaakt worden wie aangenomen, of wie verworpen is. 

De president zegt , dat de llaad dit denkbeeld gaarne in over-
I w^eging zal nemen. 

Tot gewone leden worden voorgesteld om in de volgende ver-
gadering van Pebruarij 1851 te worden geballoteerd de volgende 
personen : 

Tot gewone leden: S. II . ^Mossel, Jhr . G. D. Hora Siccama, 
A. E. André de la Porte, J . P. Ermeling, en Jhr. H. Mollerus. 

Tot gewone leden in Oost-Indië: 
P. J . B. de Perez 
J . L. 13. Engelhard 
W. G. C. Geil 
AV. L. Broex 
S. Dik Cz. 
P. van 13aak 
AV. Keulemans 
AV. C. van Schierbraud 
AV. E. H. Bisehoir van Heemskerek // Palembang. 

n Soerabaia. 

te Soerabaia. 
// Bezoekie. 
// Soerabaia. 
// a 
// Bezoekie. 
// Grissee. 
^ Soerabaia. 

ff 

ff 
tf ti 

H Batavia. 
// Soerabaia. 
tf ff 
ff Modjokerto. 
Êt Soerabaia, 
ff 
ff 

ff 
ff 

A. Bleckmann 
A. AV. Egter van AVissekerkc 
S. E. AV, lloorda van Eysinga 
C. llosemeicr. 
H. Kosemeicr. 
J . Schäfer 
M. A. van AValchrcn 
A. van Lakerveld 
Jhr . K. C. A. van Hogendorp 
J . AV, B. AVardenaar 
G. J . Stipriaan Luiscius 
S. L. Lindwurm 
Dc president zegt verder, dat hierbij ook waren opgegeven J . H. 

Hoyer, die reeds van buitengewoon lid tot gewoon lid is overge-
schreven, AV. J . A. Smith, waarvan de overschrijving thans zal 
geschieden, en S. Bennet , die reeds als gewoon lid benoemd is. 

Het lid van der Vinne, vervolgens het woord bekomen hebbende» 
stelt voor, dat de leden van het Instituut in de gelegenheid mogteii 
worden gesteld om gezamenlijk de groote tentoonstelling te Londen 
van IS51 te bezoeken, des geraden geoordeeld wordende, tegen den 
tijd des afloops, en dus in den nazomer, ten einde zoowel de hitte 
als den geweldigen aandrang van bezoekers zoo veel mogelijk te 
vermijden, waartoe eene stoomboot zou kunnen afgehuurd worden voor 
gezamenlijke rekening der leden die daaraan deel zouden willen nemen, 
laet de bedoeling om gedurende een verblijf van l tot 5 dagen te 

59 

Londen aan boord der boot te overnachten en aldaar het ontbijt 
en het middagmaal te nemen, zoodat het vaartuig voor den tijd van 
ß tot 7 dagen uitsluitend ter beschikking der deelnemende leden 
zou behooren gesteld te worden; Utr voorbereiding hiervan zou 
de raad van bestuur uitgenoodigd kunnen worden te willen on-
derzoeken op lioeveel de kosten van zoodanige huur voor gezegd 
t i jdvak, met inbegrip der verpleging, zouden te staan komen. 

Daar dit voorstel eene algemeene ondersteuning ondervindt, neemt 
de raad op zich het noodige onderzoek te doen naar de kosten, 
ea zal verder overwegen, op welke wijze aan dit denkbeeld verder 
gevolg zal kunnen worden gegeven. 

De president geeft eindelijk nog aan de vergadering kennis, dat 
hij het genoegen kan hebben mede te deelen, dat weder een der 
leden van het Ins t i tuut , het lid A. Grove, bij het bataafsch genoot-
schap van proefondervindelijke wijsbegeerte te liotterdam is bekroond 
geworden met de gouden medaille en eene premie van honderd gulden 
voor eene verhandeling in antwoord op eene vraag over eene ver-
betering van het Goereeschc zeegat. 

Daar geene verdere voorstellen meer aan dc orde zi jn, wordt de 
vergadering gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van Dingsdag 
den Eebruarij 1851. 

F . AV. C O N R A D , 
r rcs ideut . 

L. J. A. VAN D E R K U N , 
SMcrclaris. 
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HlJ I iAüE N^ X l l . 

's (Jraven/tage^ den 1 1 " Sept. 1850. 
De Uaad van beshiur van liet koin'nklijk Instituut van Ingenieurs, 

op het voorstel van een zijner leden het groote nut inziende, dat 
er zou gelegen zijn in het zamenstellen van eenen beredeneerden 
catalogus van kaarten, heeft gemeend bij de uitdrukking van zijnen 
wenscli tot het welslugen daarvan, aan de leden van het Instituut 
daarbij de middelen te moeten aanwijzen, waardoor men meent dat 
de bereiking van dien wensch bij de leden zou kunnen gelukken. 

Te dien einde zijn, door de zorg van een der leden van den 
Raad, in de hollandsclie cn fransche taal al de vragen gedrukt, 
welke men vermeent dat strekken kunnen, om eene kaart behoorlijk 
te doen kennen, alsmede in beide genoemde talen eene proeve van 
antwoord op die vragen. 

De Raad van bestuur neemt de vrijheid UEd. hiernevens een 
exemplaar daarvan te doen toekomen, met uitnoodiging de voor-
gestelde vragen zoo veel mogelijk in te vullen, cn uiterlijk voor 
1® Januarij van elk jaar aan den Raad terug te zenden, welke dan 
met April daaraanvolgende aan elk lid eene lijst zal doen ge-
worden , waarop de ingekomen stukken met den naam der inzenders 
worden vermeld. 

Wij bevelen u deze zaak dringend aan. 
Namens den raad van bestuur, 

E» W . C O N R A D , 
Presitlunl, 

L. J. A . VAN DEK. K U N , 
Secretaris. 

ï O P O G R A n i I S C l l E I N D E X . 

Naam van de kaart. 
V^ragen. | Anii(;oorde7i, 

Projectie. 
Verdeeling der graden. 
Schaal. 
Getal der bladen. 
Afmetingen der bladen. 
Nommering der bladen. 
Gegraveerd op. 
Prijs. 
Uitgegeven den, door enz. 
Naam van den vervaardiger, 

id. van den teekenaar. 
id. van den graveur. 

Algemeene 
aamnerk'mgen. 

4i 

K É P E R T O I R E T O P ( ) G R A P H I ( i U E. 

Demandes, 

Projection. 
Graduation. 
Echelle. 
Nond)re des feuilles. 
Dimensions des feuilles. 
Numérotage des feuilles. 
Gravée sur. 
Prix. 
Publiée le, par et ofi. 
Nom de Fauteur, 

id. du dessinateur, 
id. du graveur. 

Nom de la carte. 
licponses. Ile/narqnes 

génerales. 

lUJLAGE N^ X l l I 

Aa7i het bestuur va7i het koninklijk 
instituut van higenieiirs. 

Het zal w^aarschijnlijk het instituut van ingenieurs, en meer be-
paaldelijk aan hen, die het vak van den waterstaat beoefenen , niet 
onverschillig zijn, den indrukte kennen, welken een ingenieur van 
den waterstaat gevoelt, bij zijne aankomst in Indië , en zijne 
bekendmaking met den werkkring die voor hem aldaar is weggelegd; 
vooral, wanneer hij die zulks ondervindt, ecnigen tijd in het 
moederland is werkzaam geweest, en aldus in de gelegenheid ge-
weest is zich eenigzins a7h courant te stellen van de Avijze van 
werken bij den waterstaat in Nederland , en alzoo eenige praktische 
ondervinding ter zijde van zijne theoretische studiën kan stellen. 

Het doel, dat ik mij met dit schrijven heb voorgesteld, is geenszins 
in omslagtige beschouwingen en gedetailleerde beschrijvingen 
te treden; maar alleen om in losse trekken eenig denkbeeld te 
geven van het verschil in de wijze van w'crken, en over het alge-
meen het onderscheid aan te geven tusschen de verrigtingen van 
den ingenieur van den waterstaat op Java en in het moederland. 
Aan aiulere en aan ondervinding rijkere ingenieurs op Java, laat 
ik het over om meer gedetailleerd de onderwer}»en te behandelen 
die ik slechts even kan aanstippen. Stof om te schrijven bestaat 
er genoeg, en van welk een groot nut zouden al deze bijdragen 
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kuiineu ziju voor licu, die eenmaal hopen als ingenieur van 
den waterstaat op Java geplaatst te worden; ik zeg hopen ^ en 
voorwaar tot nu toe is deze hoop gering. A^olgens de bestaande 
organisatie is er een hoofd-ingenieur, een ingenieur klasse, een 
ingenieur klasse en 7 ingenieurs klasse. 

Op het oogenblik zijn er nu ü ingenieurs 3® klasse, waarvan 
twee bij de cultures en een in ambulante dienst , vier titulaire 
ingenieurs en drie onlangs aangekomen ambtenaren voor den water-
staat van de akademie van J)elft; zoolang derhalve geene nieuwe 
organisatie wordt bepaald, is er weinig hoop voor de overcompleete 
ingenieurs om eenmaal in te vallen; doch komen wij tot ons on-
derwerp terug. 

Ue ingenieur, die , zoo als boven reeds aangemerkt i s , zijne 
theoretische opleiding in Nederland genoten heeft, en die een paar 
jaren in actieve dienst is geweest, die daarbij de verschillende 
werken in het vaderland heeft bezocht, en zich dus cenigzins 
bekend waant met het praktische van zijne betrekking, gevoelt 
eerst bij zi/pic in-diensttreding het groote onderscheid, dat er in 
de wnjze van uitvoering, de jnaterialen en de hulpmiddelen bestaat 
die hem ten dienste staan, l ie t meeste nog gevoelt hij het, die 
dadelijk bij zijne aankomst geheel alleen in de binnenlanden wordt 
geplaatst , en belast wordt met de uitvoering van een of ander 
werk, iets dat door het groote gebrek aan waterstaats-ambteuaren 
dikwijls gebeurt. Geheel alleen, tot woning een bamboezen huis 
of kamer, niet gewoon nog aan het iulandsch voedsel, bestaande 
grootendeels uit rijst met sambal en kijipen, omgeven door inlanders, 
waarmede hij slechts gebrekkig kan spreken; gevoelt hij dan, dat 
liij al zijne krachten moet inspannen om zijn werk ten uitvoer 
te brengen. Spoedig bevindt hij zich op de hoogte, waarop hij zich 
reeds voor zijne aankomst waande, inaar het is voor hem een 
zure ap2)el om door te bijten , gevoegd bij de teleurstelling die 
hij ondervindt wanneer Iiij de ranglijst der ingenieurs van den 
waterstaat in handen neemt. 

In het kort zal ik trachten een overzigt te geven van de drie 
reeds bovengenoemde onderwerpen: namelijk de bomvstotfen, de hulp-
middelen en de wijze van uitvoering der werken, welke elk afzon-
derlijk, en voornamelijk het eerste, tot meer belangrijke artikels 
kunnen aanleiding geven. 

De voornaamste bomvstoflcn waarvan gebruik wordt gemaakt 
zijn: hout , gebakken steenen, kalk, bamboes, koraalsteen, pannen, 
atappen enz. enz. 

Onder de houtsoorten bekleedt het jat iehout , ook de indische 
eik genoemd, eene eerste en voorname plaats. Het jatiehout staat 
in hardheid en deugdzaamheid nagenoeg gelijk met het eikenhout; 
zijn soortelijk gewigt is 0,ö47. 

Voor alle gouvcrnemcntswcrken wordt bij uitsluiting hel jatiehout 
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gebezigd, of de kosten van vervoer moeten van dien aard zijn, 
dat zij het gebruik verbieden. 

Het is daarom niet bewezen dat er geen ander timmerhout op 
Java bestaat, maar de jatiehout-bosschen zijn meer aan een 
oplettend toezigt onderworpen. 

De andere houtsoorten zouden bij een meer geregeld toezigt 
vooral op den tijd van het vellen der boomen, en eene beredeneerde 
behandeling van het hout , welligt iu)g meer goede houtsoorten 
van tinunerhout doen kennen. Het nadeel, dat men bij dergelijke 
houtsoorten ondervindt, i s , dat na verloop van weinige jaren liet 
hout door den wurm wordt aangetast, of inwendig verrot of ver-
vuurt. A'eel heeft men in de laatste jaren dit nadeel voorgekomen 
door het bestrijken van het hout met eene oplossing van een 
gewigtsdeel sublimaat in honderd gewigtsdeelcn water. 

Jlet jatiehout wordt in dc bosschen gekapt en van gouvernc-
mentswege dc balken in stapelplaatsen opgelegd, waaruit zij tegen 
bepaalde tariefsprijzen worden verstrekt. 

Ceüak/cen steen. — De gebakken steen op Java verschilt in 
hardheid, kleur en vorm van de europesche. Even als in Nederland 
treft men verschillende soorten aan, naar gelang van de ovens en 
van de wijze van bewerken. iVIen vindt er onder die in hardheid 
met de hollandschc kiu\nen wedijveren. 

Sorteercn van de steenen is bijna ondoenlijk, daar het moeijelijk 
is steenen van dezelfde kleur en hardlieid bij elkander te krijgen. 
De vorming der steenen laat veel te wenschen over, waarom het 
ook niet mogelijk is om schoon werk te maken, en de muren altijd 
met eene dikke jdeistcrlaag worden overdekt, hetwelk ook onder 
de keerkringen verre te verkiezen is boven een muur met gesneden 
voegen. Voor waterwerken ziju de hollandsche steenen verre te 
verkiezen, daar de groote poreusheid der inlandsche steenen deze, 
wanneer zij niet met eene harde pleisterlaag bedekt zijn, hiervoor 
ten ecïiemalc ongeschikt maakt. 

Koraalsteen. — Het ontstaan der koraalrillen is genoegzaam 
bekend, zoodat ik daarover hie.r niet in nadere omschrijvingen be-
hoef te treden. Dc koraalsteen is voorzeker een van de nuttigste 
materialen, waarvan op Java gebruik gemaakt wordt. Gebrand zijnde 
levert hij een kalksteen, die gebluscht zijnde een van de beste vette 
kalken oplevert, terwijl dit materiaal verder voor funderingen en 
metselwerken boven den grond met vrucht gebezigd wordt. Als 
funderingsmiddcl wordt de koraalsteen in de laatste jaren veel 
aangewend, ter vervanging van de funderingen in gebakken steen 
of in beton. De koraalsteen wordt in ruwe gehakte blokken geleverd, 
in vademen van 400 teerl. rijnl. voet inhoud, welke f 25 zilver 
te Batavia kosten. 

Alvorens echter den koraalsteen in aanraking te brengen met 
den kalkmortel dient hij te worden gezuiverd van alle zoute 



deelen, die er in zijn achtergeblevcTi; liet beste middel om tot dit 
doel te geraken is dat men den steen in hoopen in de lucht op-
stapelt en alsdan eene regenmousson doet doorstaan. Koraalstenen 
uit de zee opgevischt of van de koraalrillen gehaald en dadelijk 
verwerkt, vereenigt zich nooit met de kalkspecie. 

In goede gronden waar men op staal kan funderen wordt eene 
laag kleine brokken koraalsteen in de fuuderingssleuf gespreid, en 
verder de tusschenruimten en de poriën in den koraalstecii met ver-
dunden mortel volgegoten; hierover komt eene tweede lang, tot zoo 
lang dat de fuiulering jnet den beganen grond gelijk is. Meestentijds 
worden de verschillende lagen nog met een heiblok vast in elkander 
geheid. ]n slappe gronden heeft men tusschen de paalrijen koraal-
steen geheid, tot zoo lang men een vasten grondslag verkreeg. 
Tn dikke muren maakt men van den koraalsteen gebruik door den 
buitenkant op te zetten met behakte blokken cn daarachter ruwe 
brokken volgegoten met mortel; verder wordt het buitenvlak met 
eene pleisterlaag bedekt. Het schijnt toch dat de koraalsteen beter 
voor funderingen, waar hij regts cn links door den grond opgeslo-
ten is , geschikt is dan voor werken boven den grond, alzoo het 
liier zoo naauw op een onverbreekbaar verband tusschcn den mortel 
en den koraalsteen aankomt. 

Yijf deelen kalk uit koraalsteen gebrand met drie deelen zand 
vormen eene sj^oedig verhardende metselspecie. 

De kaïksoorUm ^ die op Java worden aangetrollen, b(^hooren over 
het algemeen tot de vette kalken, die voor water-werken of voor 
werken onder den grond met gemalen steen worden vermengd. De 
mortel wordt bereid in mortclmolens, bestaande uit twee rollen die 
aan cene lange as bevestigd zijn , waarvan het draaipunt tusschen 
dc twee rollen is gelegen. Verder worden deze rollen door karbouwen 
in beweging gebragt. Dc inrigting is nagenoeg dezelfde als die 
van den mortelmolen, welke door den kapitein Saint-Jjcger bij 
het kanaal van St. IMartin is gebruikt. 

Het is zonder twijfel, dat er op Java betere cementen zijn dan 
de gemalen steen, maar het exploiteren dezer cementen, de kosten 
van vervoer , het gebrek nan deskuiulig personeel enz. maken het 
moeijelijk, zooniet ondoenlijk, om zich andere cementen te verschaflen. 
Voor werken waar het op goede cement aankomt, gebruikt men 
de gewone dortsche tras. 

Pan7ie7i, — De dakpannen zijn even als de europesche; ijzer, 
lood, zink, enz. wordt op dezelfde wijze gebruikt en aangebragt 
als in Euro])a bij den gewonen huishouw en de waterwerken; alleen 
heeft men bij het gebruik dezer materialen meer te kam2:)en met het 
klimaat, en is daardoor de duurzaamheid minder dan in Holland. 

Al deze materialen zoo als ijzer, lood, z ink, koper, enz. zijn 
voorhanden in gouvernements-pakhuizen, waaruit men zc tegen 
vastgestelde prijzen kan ontvajigen, en welke jaarlijks uit het moe-
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derland ruimschoots er van voorzien worden. 
Bamboes, Een van de hoofdvoortbrengselen van Indië, cn 

waarvan voorzeker het meest gebruik gemaakt wordt is de bamboe. 
Al de verschillende soorten van bamboe te beschrijven ligt geheel 
buiten het doel, dat wij ons voorgesteld hebben. De voorjjaamste 
soorten die gebruikt worden bij gouvernementswerken zijn bamboe 
peCoiKjy de hamboe Jdtam, dc bamboe jjoelio cn de bamboe andung. 
De bamboe petong wordt gevonden in lengten van. Ui tot 19 el , 
hebbende aan het stameindc S tot 12 ned. duim middellijn; deze 
soort van bamboe wordt gebruikt voor stellingen, zoo heistellingen 
als andere, stijlen enz. De andere bamboe, die in lengten van 4 
tot ruim (> cl voorkomt, wordt gebruikt voor spruiten, gordingen, 
spanribben; gespleten wordt zij gebruikt voor het maken van horden 
of pnggers, enz. 

De Javaan w^oont in een huis , dat geheel van bamboe is ver-
vaardigd. Zoodanige w^oning bestaat uit stijlen van bamboe petong 
lang 20 el en staande nagenoeg een half el diep in den grond, welke 
stijlen 1 tot 2 el uit elkander staan; deze tusschenruimte 
wordt gesloten door cene horde of pagger, insgelijks van bamboe 
vervaardigd. Het dok wordt op de gewone wijze zamengesteld; 
de pan.-lattcn blijven gewoonlijk weg, daar de woningen door 
(itapjicn worden gedekt. Als huisraad vindt men een zoogenaamde 
balle-hafie,, zijiule eene breede baid<, rustende op vier bamboezen 
pooten en waarvan het bovenvlak bestaat uitreepen gespleten bamboe, 
diirt teiifcn elkander aansluitende. Deze eenvoudii2:e bank, voor-O O ' 

zien van een matje cïi een kussen, strekt den Javaan tot rustplaats. 
Lucht en licht komt gewoonlijk door de deur, die ook geheel 
van bamboe is; hang- cn sluitwerk, alles is van bamboe of 
rott ing, met welk laatste de verbindingen onderling worden 
gemaakt. 

De bamboe ])etong kost 100 duiten het s tuk , dc kleine bamboe 
O tot 800 duiten de 100 stuks. 

Bruggen van kleine opening in de binnenlanden worden gemaakt 
van leggers van boomstammen, veelal klapperboomen, waarover een 
sassak of gevlochten horde van bamboe gelegd wordt. AV'annecr de 
overtogt over eene rivier door het wegslaan eener brug is gestremd, 
iets wat door havjerts of hooge watervloeden niet zelden gebeurt, 
legt de Javaan in een of twee dageïi ecTie noodbrug van bamboe, 
die in de behoefte van het oogeublik ruim voorziet. 

Bij zoodanige bruggen wordt veelal van liangwerken gebruik ge-
maakt, en de eenvoudige Javann vervaardigt eene brug, welke geheel 
overeenstemt met de beschrijvingen,die men van dc verschillende hang-
bruggen en liangwerken aantreft, zonder dat hij echter hiermede be-
kend zij. Eene dergelijke brug heb ik gezien, geheel in den trant der 
bcijcrsclie hangboogbruggen, van bamboe vervaardigd in den tijd 
van 2 of 3 dagen, en overspannende eene opening van 2 
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Uit beide oevers uitgaande wa? de boog gerormd door verscheidene 
zaamgebonden bamboezen, welker toppen iu het midden zamen-
kwamen cn waren versterkt met omwindingen en klampen van bam-
boe; aan de boog hingen de hangers, die aan de dwarsleggera 
waren verbonden, waarover streksche leggers cn hierover een 
De brug zelve had een zeeg, maar was voor voetgangers zeer ge-
schikt. Tot nog eene ontelbare menigte van doeleinden wordt de 
bamboe gebezigd, echter ter beschrijving te veel om in dit kort 
overzigt eene plaats te vinden. 

De atap wordt gebezigd voor dakbedekkingen; het zijn de bla-
deren van den kokos- of klapperboom, die, lang en smal gelijk een 
soort van bladriet, worden omgevouwen om een bamboezen lat en 
naast elkander gesj^rcid; zij worden geleverd in bladen van ruim 

lengte; zij schieten tot 75 over elkander, en bieden 
aldus eene goede beschutting tegen de zonnestralen en den regen 
aan. Zij worden op de spanribben bevestigd. Deze atappen kosten 2 
duiten het stuk, en eene dergelijke dakbedekking kan twee jaren duren, 

l ie t tweede gedeelte, dat wij ons voorgesteld hadden te behan-
delen, zijnde: de hulpmiddelen Avelke den ingenieur ten dienste 
staan, bij de uitvoering der werken, bepaalt zich voornamelijk tot 
het personeel cn de gereedschappen. 

Bij groote werken worden niet zelden den ingenieur een of meer 
europesche opzigters toegevoegd. In hoeverre deze menschen hun 
vak verstaan, hierover zal ik niet uitweiden; genoeg dat het 
personeel der 02)zigters veel te wenschen overlaat. 

l i e t werk wordt verrigt door inlanders en Chinezen. De am-
bachten zijn bijna uitsluitend in handen van Chinezen. In die 
residentie echter, waar geene Chinezen zijn, worden zij door de 
inlanders uitgevoerd, en vindt men onder hen even goede werk-
lieden als onder de Chinezen. 

De inlanders of koelies worden op de werken afgedeeld in ploegen 
van 10 tot 12 man, en bij elke ploeg is een w^Tir/ö^r of inlandsche 
opzigter, om hen aan het werk te houden. Goede mandoers te 
vinden, is niet zelden moeijelijk; zij worden ook beter betaald 
dan de gewone koelies. De koelies bij de gouvernements-werken 
verdienen 40 duiten daags, de mandoors 50 tot 100 en 150 duiten, 
naarmate zij mandoors over de koelies of over de ambachtslie-
den zijn. 

De Javaan is over het algemeen lui cn onverschillig, zoodat het 
veel moeite en toezigt kost om hem aan het werk tc houden. Voor 
die gevallen, waarin het op spoed aankomt, wordt niet zelden hier-
van als het ware een feest gemaakt, en het uitzigt op een goeden 
maaltijd, bestaande in rijst en droogen visch, geeft hem meer 
lust in het werk, dan bedreigingen en aansporingen om zijnen 
ijver op te wt»kken. 

])e ambachtslieden verdienen IZi) tot 150 duiten daags. J)e Chi-
nezen werken gewoonlijk bij aanneming; men moet hen echter 
alsdan goed op de vingers kijken, daar zij er steeds op uit zijn 
om tc bedriegen. De gereedschappen verschillen niet veel van 
de europesche, ja zelfs worden vele europesche gereedschappen door 
de inlanders gebruikt. Hunne eigene gereedschappen zijn eenigzins 
ligter dan de europesche. In vaste gronden voor aardewerken ge-
bruiken zij dc paljol of het enkele pikhouweel; dc grond wordt op 
})latte mandjes, ponkies genaanul, geladen en zoo van hand tot 
hand vervoerd. Voor verre afstanden gebruiken zij de kruiwagens, 
doch deze zijn kleiner dan de hollandsche, cn worden ook minder 
zwaar geladen. In slappe gronden ziet men hen den grond met de 
handen uithalen, cn zoo elkander overgeven. 

De Javaan is gewillig in het leeren. Dc Chinees is koppig en 
zal niet ligt zijne wijze van werken veranderen; hij is met eene 
kleine winst te vrede, en weet alles op het zuinigst uit te re-
kenen. De bamboe-werken worden alleen door Javanen verrigt, en 
zij zijn daarin buitengemeen handig; het eenigste gereedschap van 
een bamboe-werker is een (joUoJc of groot kapmes. 

Het derde gedeelte, zijnde de wijze van uitvoering der werken, 
blijft nu nog alleen ter behandeling over. Onder de voornaamste wer-
ken op Java, die tot het gebie(l van den waterstaats-ambtenaar 
behooren, moet men gewis het maken van waterleidingen, afdam-
mingen van rivieren, het maken van overlaten enz., rekenen, al 
welke werken meestal worden uitgeoefend ten dienste van de cul-
tures, en wel van de rijstcultuur in het bijzonder. Kijstvelden 
jnoeten onder water staan, en overal moeten rijstvelden zijn, alzoo 
de rijst bijna uitsluitend het voedsel van den inlander uitmaakt. 

Om nu alle terreinen, zoo hooge als lage, onder water tc kunnen 
zetten, worden somwijlen groote waterwerken vereisclit. l ie t water 
moet gehaald worden uit de groote en kleine bcrgstroomen, die 
men het digst bij die plaatsen aantreft. Deze bcrgstroomen hebben 
een sterk verval, en banen zich door diepe ravijnen, met groote 
rotsblokken als bezaaid, eenen Aveg. Hoog moet men tot den oor-
sprong dezer bcrgstroomen opklimmen, om op een gelijk of liever op 
e.cn hooger punt te komen, dan het hoogste punt van de te besproeijen 
velden. Op zulke punten w^ordt de rivier afgedamd, om het water 
op te houden en door dc waterleiding tc voeren. 

De hoogte van dezen dam is natuurlijk evenredig aan dc massa 
water, die voor de besproeijing noodig wordt geoordeeld, cn welke 
door het profil der leiding, de snelheid van den stroom cn de 
helling des bodems kan worden geregeld. Niet altijd wordt al het 
water uit de rivier gebruikt; het overtollige water kan van den 
dam loopcn, welke als overlaat moet worden ingerigt, wanneer meu 
i^eene gelegenheid heeft. in den oever der rivier of der leidinc: O w O 
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zelve üvcrliilcu te steken. \ eelal wordt jneer dan ton overlaat JiC-
maakt, omdat het water in de rivieren plotseling tot eene aan-
merkelijke hoogte kan aanwassen, en men alsdan gelegenheid moet 
hebben dit water ook in eens te kunnen lozen, daar men anders 
doorbraken zou te vreezen hebben. De spoed, waarmede de ont-
zettende massa van water bij zulke zoogenaamde banjeris wordt 
afgewend, is ijzingwekkend; met een donderend geweld komt liet 
water van de hoogte in eens aanstroomen , en rigt in zijnen loop 
ontzettende vernielingen aan. 

Bovenbedoelde dammen worden vervaardigd van steen of hou t , 
somwijlen ook van ruwe boomstammen, in verband met steen. AI 
deze werken worden uitgevoerd onder het toezigt der residenten 
en controleurs der cultures. Op Java zijn slechts tw êe ingenieurs 
van den waterstaat, die bij de cultures gebezigd worden voor het 
maken van waterleidingen e)iz., in één woord, voor die zaken, welke 
bijzonder, tot de waterbouwkunde in betrekkijig staan. 

Het ontwerpen en uitvoeren van bovengenoemde waterleidingen 
vereischt eene goede kennis van het terrein , goede uitvoerige kaar-
ten, en een goed oog om ten minste de verscliillcn inlioogtevan 
het terrein nagenoeg te kuinien bepalen, daar het somwijlen bijna 
ondoeidijk is eene geregelde waterpassing in te stellen, zoo door 
den langen duur van eenen dcrgelijken arbeid, als door de liindcr-
palen, welke den ontwer])er in den weg staan. Veel hulp heeft men 
in die gevallen van de inlandsche hoofden, die zoo bekeml zijn met 
liet terrein, alsof zij het geheel gcwaterpasd hadden. Nadat de 
rigting van de waterleiding aangegeven is , gaat inen tot de uitvoe-
ring over, waarbij niet zelden onbegrijpelijke omzettingen van grond 
moeten plaats hebben. 

IVIoesten deze omz(ittingcn gebeuren op de wijze, zoo als de 
aardewerken in Nederland worden uitgevoerd, dan was zulks on-
doenlijk om den langen duur en de onkosten, daar men ingra-
vingen cn ophoogingen van 18 tot 25 en 28 el aantreft, die nu 
zonder veel moeite en kosten worden uitgevoerd, alzoo het water 
en een bamboezen stok de ecnigste gereedschappen zijn, die hierbij 
woorden gebruikt. 

De grond, welken men bijna over geheel Java aantreft, is eene 
soort van roodcn kleigrond, die de eigenschap heeft van zich als 
het ware in het water op te lossen. Voor groote doorgravingen, 
wordt door een smal gootje het water van een digt bij zijnden 
bergstroom of beek oj) den top dier door te graven hoogte gebragt, 
de grond losgemaakt met een stok, cn alsdaii het water door dezen 
losgemaaktcn grond geleid naar' de lage jmnten, of daar waar de 
ophooging moet plaats vinden; op dit laatste punt worden losse 
struiken cn boomtakken gespreid, waardoor het water wordt op-
gehouden. Dit water neemt in zijnen loop den grond, die losge-
maakt is, mede; oĵ  die plaats, waar de gespreide boomst ruiken liet 
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water in zijnen loop hinderen, zal deze grond wederom bezinkent 
en zoo voortgaande, wordt al de grond van de doorgraving in de 
Ophooging teruggebragt. 

Deze bewerking heet s})oelen. Dc op deze wijze verwerkte grond 
voor ophoogingen pakt zich zoo vast, dat er bijna geen inklinking 
te bespeuren is. Het personeel, dat bij de aardewerken gebruikt 
wordt, is klein, en de Javaan is zoo bedreven in deze wijze van 
werken, dat groote doorgravingen in ongeloojlijk korten tijd ge-
schieden. Men ontmoet echter bij zulke ontgravingen dikwijls een 
harderen grond of liever eene rotssoort, zijnde de waddus^ die men 
dikwijls door kruid moet doen springen. Deze is eene soort 
van vulcanischen grond. Zoodanige werken, als hierboven beschreven 
zijn, worden door de inlandsche hoofden bestuurd en met de meeste 
zorg uitgevoerd, daar zij er zelf de vruchten van trekken, en de 
inlander met genoegen arbeidt aan die werken, die voor zijn nut 
zijn, en hem het vooruitzigt geven op eene groote vermeerdering van 
voor den aanbouw van rijst geschikt land. 

Men zal hieruit genoegzaam zien, dat de aardewerken liicr veel 
minder moeite en onkosten na zich slepen, dan in het moederland. 

Metselwerken daarentegen vereischen meer moeite en kosten. De 
chincsche metselaar is geww)n dikken mortel te gebruiken, ende 
voegen tusschen-de steenen een ned. duim dik te maken; daarbij, 
w anneer men niet oi)let, worden de steenen niet nat gemaakt, zoo-
dat de mortel droog tusschen de steenen ligt , wel verhardt, maar 
niet versteent en zich niet met de steenen vcreenigt. Iidanders 
zijn niet zoo stijllioofdig en nemen meer de voorschriften in acht. 
die men hun opgeeft. Onder de timmerlieden, smeden enz., die 
men hier aantreft, zijn zeer goede. 

De regelen, welke ik hierboven aan het bestuur van het neder-
landsch Instituut van ingenieurs aanbied, hebben weinig of geene 
waarde; daarvoor is de zaak te onvolledig behandeld; maar het 
doel waar merle ze gesteld zijn, heeft misschien meer waarde, door-
dien het in allen gevalle eenige punten o])geeft, die welligt som-
mige onzer indische leden de pen zullen doen opvatten, ten eiiuhï 
over bijzondere jmnten uit te weiden, en daardoor langzamerhand 
het moederland meer in kennis te brengen met de indische water-
werken enz., iets wat tot meerdere verbroedering eu grootere uit-
breid imr kan aanleiding geven. 

Batavia, 20 Julij 1850. 
De inccenienr van den waterstaat, O 

V . K VAN l l l J N r . V K l . U . 
K. InM. V. I. 
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Ann (le palen zelf waren de scliroeftlratlen 
gehakt; de eerste schroef had men genomen 
zoo als men gewoonlijk de ])unten aan de 
pahui hakt, doch in plaats dat de tapsheid 
hielp, bleek liet al spoedig dat zij zoo 
evcnwij(b'g mogelijk moest zi/jn, dewijl de 
paal nu zelf, boven den schroefdraad dikker 
zijnde, liet gat dat door den schroefdraad 
reeds was gevormd vergrooten moest. De vol-
gende twee ])alen werden gemaakt als lig. 1; 
de schroef weder onmi(hlellijk aan den paal 
zonder die tapser te maken, dan noodig was 
om den draad daaraan te werken, terwijl er 
van onderen eene ijzeren pen vverd ingeslagen 
om ten 1« ecnigzins voor te boren en ten 

geene ïnoeite te hebben, wanneer toe-
vallig een of ander voorwer]) zich oiider de 
pnnt bevond. Deze palen gingen volkomen 
goed in den grond; daar intusschen die ijzeren 
p e n n e n / 0 . 5 0 liet stuk gekost hadden, was 
deze bewerking uit een Ihiantieel oogpunt 
niet voordeelig; daarom liet ik de vier vol-
gende palen gelijk aan de vorige maken, maar 
tevens daaraan eene pen hakken in plaats van 
die van ijzer te nemen, hetwelk zeer goed uit-
viel. De volgende zes palen w erden even zoo 
gemaakt, en ook deze gingen zonder eenige 
moeite in den grond, zelfs de laatste paal 
welke tegen een gebouw kwam te staan, waar-
door de rondgaande beweging verviel, werd 
met halvee omgangen-er in geschroefd. 

Voor zoo verre men uit deze proef over 
het inschroeven van palen kan oordeelen, 
komt het mij voor, dat deze bewerking iu 
vele gevallen boven het hcijen zal te verkiezen 
zijn, want kan dit inschroeven met een derde 
der nu\nsehappen, die bij het hei jen benoo-
digd zijn.geschieden. Acht man hebben zonder 
merkbare moeite dez<̂  palei» ({|i(» (1 tot 7 el 
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lang en O'̂ ŜO en zwaar zijn) er in gedraaid en behoefden 
niet uit te rnsten, daar het oogenblik, dat voor het hooger zetten 
der kanthaken vereischt werd, voldoende was; 2® zal het inschroe-
ven vooral voordeelig worden, wanneer men werkt op een harden 
grondslag, want van de hier ingeschroefde palen kwamen er enkele 
op eenen zachten bodem, in welken zij, natuurlijk, terstond vrij 
diep indrongen, vooral toen eenige nmnschappen, even als men 
zulks bij het inheijen doet, den paal zoogenaamd inregen, maar 
toen men aan het draaijen ging was de zakking zeer gering en 
de terug- of uitdraaijing ging in het geheel niet, zoodat ik om 
de zakking te bevorderen ter wederzijde van den paal een gewigt 
van 50 ned. pond liet hangen, waardoor zij belangrijk vermeerderde. 
])e andere palen kwamen oj) een zeer vasten grondslag, daar op die 
plaats steeds een hoofd heeft gelegen ter hoogte van den b(ïganen 
grond, hetwelk tevens nog gebruikt werd tot bergplaats van zand, 
zoodat die grond steeds ineen gedrukt is gew^eest. Zij zakten 
geregeld en de acht man liepen bij deze met eene sneliieid zoo als 
gewoonlijk bij het kaapstand plaats heeft, terwijl men ook deze 
palen even goed er in als er uit kon draaijen; en ten is deze 
bewerking ook geldelijk voordeelig gewx^est, Avant voor de gewone 
heistelling, met een blok van ruim 500 ned. pond, zijn er met de 
spaakhouders enz. man benoodigd, die dagelijks (dagen zoo-
genaamd van vijf schoften) , / ' 2 5 kosten, wanneer er gemiddeld 
acht palen daags "worden ingeslagen, terwijl men rekent dat er 
later stellig twaalf stuks zullen wcu'den ingeschroefd, zoodat alsdan 
de kosten van het lieijen tot die van het ins(diroeven zullen staan 
als 3,125: 1,205, Dit wordt duidelijk uit dc volgende berekening: 

De S geheide palen kosten / 25. 
De 12 ingeschroefde kosten ƒ 8.50 
][et maken van eenen schroefdraad Ti y ' 0 . 5 0 . . . - 0.00 

Te zamen 
Voorts zal men bij 

. . ƒ 14.50 
het inschroeven onder andere voordeden 

Vio 



(l). V. het gemis eu alzoo ook het vervallen van onderhoutl eener 
lieistelling,) nog dit liebbeu, dat men bij ebbe langer zal kunnen 
doorwerken, daar dc vlotten, miiider belast zijnde, langer vlot zullen 
blijven. 

De inschroeving beeft in den aanvang plaats gehad door middel 
van vier zoogenaamde kanthaken en later, toen de kop van den 
paal bereikbaar was, door twee langere spaken met eene ketting 
aan dc paal te verbinden, terwijl men zich voorneemt om later de 
inschroevingen te verrigten met een ijzeren raani, voorzien van 
dc noodige spaken, waarmede onmiddellijk de inschroeving kan 
plaats hebben, want alzoo de inwendige afmeting van den beugel 
altijd grooter is dan de zwaarte der palen, zal meu het onmiddellijk 
om den paal kunnen doen, daar twee spiejen de ruimte tusschen 
den paal en het binnenw^erk van het raam zullen vullen en deze 
tegen den 2)aal geklemd houden, op de wijze als lig. H aantoont. 

Eindelijk moet ik nog opmerken, dat het mij onbewust is, van 
wanneer de uitvinding van deii heer Alcx. Mitcliel dagteekent, 
waarom ik vermeen te moeten kenbaar maken, dat er alhier aan 
den koning van een watermolentje, hetwelk in den jarc 178cS is 
afgebrand, later bij opgraving een schroefdraad werd gevonden, 
alsmede dat er hier in den omtrek nog meerdere kleine molentjes 
aanwezig zijn, waarvan de koningen, voorzien van eenen schroef-
draad , door een paard zijn in den grond geschroefd. 

Zwanenburg, October 1850. 
G . A . D E ( I E U S . 

B M L A G E X V . 

NOTA BETI IEKKEEIJK EEN N I E U W P A T E N T - R E I I . L O Ü D , 

J300U J . I .EIHIET. 

Het op de aangebodene teekening afgebeelde patent-peillood is 
zijn oorsprong verschuldigd aan den hoofd-ingenieur van den wa-
terstaat in dc provincie Zeeland, A. Caland, die liet grondbeginsel 
ontleende aan een voor zeer groote diepten bestemd engelsch werk-
tuig van dien aard. 

Naar aanleiding daarvan zijn, door de zorgen van den heer 
Kngelse, provinciaal opzigter van den waterstaat in Zeeland, peil-
looden vervaardigd, die sedert 1817 3net den besten uitslag aldaar 
gebezigd worden. 

l ie t hoolddeel vaii dit werktuig is eene glazen buis, bevestigd 
in een zwaar ondiulsel van geel koper, dal aan liet boveneind van 
eenen ring voorzien is, waardoor het aan een touw kan bevestiiid 
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\^orden. D j buis is van onder met eene kraan afgesloten, en ein-
digt van boven in eene duinie buis, die, na ongeveer loodregt op 
de as der groote buis, in eenen kring gebogen te zijn, voor een 
klein gedeelte evenwijdig aan de groote buis benedenwaarts is 
gerigt. Wordt nu deze toestel (nadat de glazen buis met lucht gevuld, 
en aan het ondereind afgesloten is) in het water naar bene-
den gelaten, zoo zal de vroeger niet de dampkringsdrukking even-
wigt makende spanning der hudit in de buis, niet meer in even-
wigt zijn met de gezamenlijke drukking van den dampkring en 
het water. 

Het gevolg hiervan is , dat het water door de dunne buis naar 
binnen dringt, eu alzoo de lucht in eene kleinere ruimte zamen-
perst, tot dat de spajming der zamengedrukte lucht evenwigt 
maakt met tle op die lucht uitgeoefende drukking. 

Deze zal, wanneer de dunne buis met water is gevuld, gelijk 
zijn aan de drukking van den dampkring vermeerderd met die 
eener kolom water, tot hoogte hebbende dc diepte van het hoogste 
gedeelte der buis, beneden het wateroppervlak. Wordt nu het werk-
tuig, iradat het lot eene zekere diepte is nedergelaten, in nage-
noeg regten stand o])gehaald, dan zal het ingedrongene water in 
het onderste gedeelte der buis blijven; de in het bovenste gedeelte 
der buis aanwezige lucht zal, ten gevolge van de nu verminderende 
drukking van het buitenwater, zich uitzetten, het water wegdrij-
ven, dat zich in het benedenwaarts gerigte gedeelte der dunne 
buis bcvoiul, en eiiulelijk zelve gedeeltelijk door die buis ontsnappen. 

^len vindt dus, wanneer de toestel boven water is gebragt, in 
de wijde buis de onveranderde hoeveelheid water, die zich daarin 
bevond op het o(^genblik, dat het werktuig zijne grootste diepte 
had bereikt. Kn daar deze hoeveelheid, bij overigens gelijke omstan-
digheden, alleen van dc bereikte diepte arhangt, zoo kan men eene 
schaal vervaardigen, welke, aan de buis bevestigd zijiule, voor 
iedere hoogte, die het water iu de buis bereikt heeft, dc overeen-
komstige die[>te aanwijst. 

de duïuie buis zonder kronkel en ondu)og gerigt , dan zou, 
wanneer hare w'ijdte eene bepaalde grens overschrijdt, de lucht 
langs het w^ater naar boven ontsnappen cn de groote buis geheel 
gevuld worden. I5ij de tegenwoordige inrigting evenwel is, zelfs bij 
eiken hellenden stand van het werktuig , die ontsnapping in den 
cvcnwigtstocstainl onmogelijk. 

Eene belangrijke opmerking ten aanzien van het gebruik des 
toestels is deze, dat de nedcrlating, voor dat het werktuig do 
vcreischtc diepte heeft bereikt, niet door eene helling mag ver-
vangen worden, en dat eveneens dc opheffing, nada t oogeublik, 
zonder tussche^iikomende daling moet plaats hebben. 

Gesteld namelijk, dat het w^erktuig zonder tegengestelde bewe-
ging gedaald zij lot eene diepte dan zal eene daarmede over-
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eeakomstige lioeveellieid water h ia do buis zijn ingedrongen; heft 
men nu het werktuig op, dan ontwijkt, zoo als vroeger is ver-
klaard, een gedeelte der in de buis aanwezige lucht, l.aat men nu 
wederom het werktuig tot dezelfde diepten nederdalen, zoo dringt 
op nieuw eenig water binnen, hetwelk, gevoegd bij het reeds aan-
wezige water k , eene hoeveelheid oplevert, die niet met de diepten 
overeenstemt. Het tot grondslag der schaal gelegde verband tus-
schen de hoeveelheid water in de buis en de bereikte diepte is 
alsdan verbroken en blijft verbroken, zoodat men verpligt i s , het 
werktuig op te halen, het water door de kraan uit de buis tc 
laten ioopen, en de waarneming te herhalen. Hat het ophalen 
van het werktuig eveneens zonder tusschenkomcnde daling moet 
geschieden, blijkt om dezelfde redenen. 

He indeeling der schaal dient met zorg tc geschieden. Behalve 
de diepte der peiling heeft ook de warmtegraad en het soortelijk 
gewigt van het water, benevens de baromctcjrstand aan de watcr-^ 
opi)ervlakte, invloed op de hocvecllieid van het indringende water. 

He invloed van den warmtegraad des waters kan gedeeltelijk ver-
meden wortlen , wanneer men (als de buis met dampkringslucht gevuld 
is) het gedeelte van het werktuig, dat zich beneden den mond 
der dunne buis bevindt, in het water dompelt. Daardoor bekomt 
ilie lucht ongeveer deuzelfden warmtegraad als het water, en wanneer 
(zoo als meestal het geval is) het water lagere tem])eratuiir heelt 
(hm de dampkringslucht en dus de lucht in de buis inkrimpt, 
zal de daardoor ontstane ruimte op nieuw met lucht worden aan-
gevuld. Zoo doende bevat de buis slechts lucht op het oogeublik, 
wanneer het uiteinde der dunne buis onder het wateroppervlak 
gedompeld wordt. Onderstelt men nu , dat dc benedenste water-
lagen denziilfden warmtegraad bezitten als die nabi/) de oppervlakte, 
dan zal dc warmtegraad verder zonder invloed zij'iu Is echter liet 
moeijelijk te be2)alen verschil in tem])oratuur der' bovenste cn be-
nedenste waterlagen bekend, en verlangt men groote naauwkeu-
riglicid in dc bepaling der diepte, zoo moet de invloed van dat 
verschil in temperatuur op de spanning der lucht en alzoo op de 
daarmede in verband staanc!e ingedrongene watermassa worden in 
rekening gebragt. Meestal zal men echter dezen invloed, als van 
ondergeschikt belnng zijnde, kunnen verwaarloozen. 

Voor het soortelijk gewigt van het water en den barometer-stand zal 
men , naargelang van de plaats, waar men het werktuig meer bijzonder 
wil gebruiken, gemiddelde standvastige waarden kunnen aannemen. 

De indeeling nu der schaal kan op twee wijzen geschieden. Zij 
kan namelijk vooreerst voortvloeijcn uit genoinene proeven op be-
kende diepten, als wanneer de bovengenoemde bijomstandigheden 
van de plaats cn den tijd der proeven voor het vervolg zullen geldi«-
blijven. Op deze wijs is de schaal vervaardigd van het werktuig^, 
Avaarnaar de tcckcning is genomen. 

De andere wijze van indeeling is gegrond op berekeningen, die 
uit de navolgende beschouwing zijn afgevleid: 

Zij de gemiddelde barometerstand, dien men als grondslag aan-
neemt = het soortelijk gewigt van het water dat van 
het kwik G y/^, de afstand van het hoogste gedeelte der 
glazen buis tot liet grondvlak van het werkuig = d e inhoud der 
buis (gerekend van de kraan tot het uiteinde der dunne buis) bij 
eene gemiddelde temperatuur van het water 1 en de inhoud 
der dunne buis , van den mond tot aan het hoogste gedeelte, = i. 
Gesteld n u , dat ile voet van het nagenoeg loodregt hangende 
werktuig eene diepte y onder den waterspiegel heeft bereikt, grooter 
dan de diepte Avaarbij de drukking van het Avater juist voldoende 
is om de dunne buis te vullen. 

De drukking, uitgeoefend op de lucht in de groote. buis, be-
draagt alsdan (gemeten door eene k w i k k o l o m ) / / - f - l i e t Avater 
dringt alzoo in de buis, tot dat de spanning der daarin aainvezigc 
lucht en alzoo haar volumen f X bedraaj^t. Het n " ^ V—P 

n 
volumen van het in dc buis ingedrongen Avater (dat als onzamen-

drukbaar kan beschouAvd AVorden) is alsdan 1 X ^ tcrAVijl 

slechts eene hoeveelheid 1 x ^ ^̂^ ^̂ ^ groote buis nc-(Xit [ • 
derstort, Avijl de hoeveelheid l dadelijk na het ophellen van̂  het 
Averktuig wordt uitgedreven. Zijn nu de Avaarden van l , , 
u en p bekend, dan zal men, voor elke diepte y , de hoeveelheid 
Avater kunnen berekenen, die daarmede behoort overeen te stemmen. 

Brengt men deze hoeveelheid in de buis cn teekent men aan , 
tot hoe hoog het Avater zich, bij cenen loodregten stand der buis, 
daarin verheft, dan zal ineii het merk bepaald hebben, hetwelk 
de diepte y aaiiAvijst en alzoo achtervolgens zooveel punten o]) de 
schaal kunnen bepalen als men goedvindt. Is de buis tusschen 
bekende grenzen iinvendig cilindriek, dan zal, Avanncer de middellijn 
van dien cilinder bekend is , het achtervolgcns ingieten dm* 
berekende hoeveelheden Avater kunnen vermeden Avorden, omdat 
alsdan uit de achtervolgende vermeerdering dier hoeveelheden, 
binnen de grenzen van het cilindriek gedeelte der buis, aanstonds 
de verhooging van den Avaterstand in de buis kan Avorden bepaald. 

I s men in de gelegenheid de berekening, althans gedeeltelijk, 
door proeven na te gaan, dan kan zulks tot vereenvoudiging en 
naauwkeurigheid aanleiding geven. Gesteld dat voor eene diepte 

ija het bovenvlak van het Avater in de cilindrieke buis aan flc 
schaal met cenig punt a overeenkomt, dan zal de met cene grootere 
diepte y overeenkomende stand van het Avater in dc buis zooveel 
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büvuii Jict puilt a zijn, als dc waarde bcdraa-'t der uitdrukkiii-r | Stelt uien = «1, dan zal de waarde van ^ (gerekend van 

y — V 
m^ -n I dn -^y dn + ya 

^dn y ^ y^ 
m ' 7r ((in 4 -2 / — p) (dn -f-^/a — ;?) (1) 

waarin 7/i tle inwendigen middellijn van het cilindriek gedeelte 
der buis aanwijst. Heeft men bovendien nog eenen stand proef-
ondervindelijk bepaald voor eene liefst groote diej^te ys, waarbij 
het water in de buis nog niet overschreden heeft het als cilin-
driek beschouwde gedeelte, dat ŵ  tot middellijn heeft, en waarbij 
die stand is waargenomen op eene hoogte k boven het genoemde 
punt a , dan is 

4 d n I 
m» TT X 

yb — yi 
= ( H ) (dn -hl/z^ — p) (dn + ya — p) 

uit welke vergelijking de waarde van m kan afgeleid worden. 
Het is ten slotte bijna onuoodig Iiier te doen opmerken, dat 

het beschrevene werktuig het gewone i^eillood, en niet de peil-
stang, met voordeel kan vervangen. Daarom begint de aanwijzing 
van het exemplaar, dat voor de teekening tot grondslag heeft ge-
diend , eerst bij eene diepte van ;3 el. 

A'oorts zal de juistheid der aanwijzing er w-einig door lijden, 
wanneer de rigting van het touw, w\aaraan men het werktuig neder-
laat , cenig-zins van den loodregten stand afwijkt; ook zal op 
tamelijke diepte onder een golvend watero])j)ervlak de drukking 
eener weinig afwisselende overecjikomstige waterkolom plaats grijpen, 
zoodat dc waargenomene diepte nagenoeg zal overeenkomen met 
die onder een middelbaar waterpas oppervlak. 

Als ecne toepassing van de boven aangewezene berekeningen, 
volgt hier de bepaling van eenige vaste punten d(U' schaal van 
het op de teekening voorgestelde werktuig. 

Zij (1 — Ocl,7(;, (j — lel,(l;i, G = n(j — alzoo da (dat 
is de hoogte eener kolom water, waarvan dc drukking gelijk is aan 
die van den dampkring) = l()cl,0;j3; p zzz: de lengte der 
dunne buis = Oei,12 en de biinicn-middellijn Oei,00-3 ; de lengte 
der groote buis n z 0<^1,20S, en de biiuien-middellijn r=: Oei,0125; 
de inhoud van het gedeelte tusschen den oinlerkant der groote buis 
eïi de kraan gelijk aan dcji inhoud van eenen cilinder wijd 0el,007, 
eji lang Oel,0 tö. Dan is 

( / 0.007 / 0 .003 
- ( — ) ^ i X + 0 . . 3 X \ 

0.0125^ 7X X 0.289:u 

^ _ 

het merk der 3 el) wezen als volgt: 
10.035 X 0.28934 X 

Voor y = 15 el ^ = 24.67 X ~ (ge l . 0«Ml25 ) 

Voor y = 30 el 5 = O'̂ MSO ajeteekend O'-MöSS) 
Voor f/ = 50 el ;; = 0«M805 ({jeteekeiul 0'i,l845) 

Het blijkt dat de waarden van berekend naar dc bovenstaande 
gegevens , een weinig minder zijn dan de door proeven bepaalde. 
Aangenomen, dat die proeven volkomen juist genomen z i jn , zoo 
moet het verschil, dat trouw^ens niet groot is , hoofdzakelijk gezocht 
worden, 1°. in het aannemen van standvastige grootheden, die, 
of niet volkomen juist z i jn , of niet strooken met de omstan-
digheden welke de proeven vergezelden ; 2''. in het verwaarloozen 
van den invloed eener meestal lagere temperatuur op den bodem 
dan aan de oppervlakte van het water. Gesteld bijv. dat de binuen-
middellijn der groote buis ware 0'^',0il5 in plaats van 0«^',0125 , 
1 1 ' 1 1 0.0115=^ TT dan zal men vinden 1 — 

4 
wederom ^̂ ^ 3 e l , dan is 

voor y 15 el c voor y 30 el rr 
voor y = 50 cl = 0^'',1820 , 

welke uitkomsten veel nader dan de vorige met dc teekening 
overeenstemmen. 

Om den invloed van het bovenbedoelde verschil in temperatuur 
bijv. voor een verschil van cc"" G., te bepalen , heeft men voor het 
volumen der lucht in de buis , op eene met die verlaagde temperatuur 
overeenstemmende diepte y , 

I X — ^ ^ X (1-0,00300 cc) 
dn^y-p 

in plaats van T x 

X 0,20321 ; neemt men nu 

0^1,113 

dn-^y-p' 

het iuMdrongen water bedraagt alsdan 

1 X 
y ^ p + 0.00300 oc.dn 

dit + y-^p 
Hierdoor vindt men voor i? , WMuueer de temperatuur van het 

water op de diepte ya overeenstemt met die nabij het wateroppervlak 
^ X 0.00366 ccdn ?/a — p ^ 

' dn -f- y—p dn ya — p^ m* TC 
4 l dn y—ya + 0 00360 a (dn + ya—p) ^ 

m-T. (dn + y—p) {da + ya—p) ^ 

waaruit volgi-, dat wanneer de waarde van gevonden zonder in-
achtjicming der correctie voor de veranderde temperatuur, door q 

I 
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wordt aangewc'/on , de waarde dier positieve eorreetie zul worden 

0.0030(> [dn i/a—p) 
aangewezen door de uitdrukking 

q X 
y-Vc 

Neemt men ^ = 5 , ^̂ a = 3 en y 
dan is de correctie + O '̂.OOOü. 

5 0 , dus q = 0.1805, 

Onderstelt men, dat liet door aangewezene verschil in tem-
peratuur beneden de diepte ya regelmatig toeneemt, of dat ^ zr: 

c is , zoo wordt de verbeterde waarde van z gelijk aan 
q il ^ 0.003GO c (dn + ^a—p ^ dat is gelijk aan q vermenig-

1 Ê I • • f» ' I vuldigd met eenen standvastigen factor. 
Wil men, in de behandelde toepassing, dc door proeven gevondene 

merken voor de diepten 3 el en 50 el als volkomen goed beschouwen 
en behouden , en de tusschengelegenc merken interpoleren , zoo kan 
daartoe de vvaarde van nt gewijzigd worden. Deze handelwijs is 
tevens geheel overeenkomstig met den aard der gevonden correctie 
voor de temperatuur. 

Neemt men in ons geval de waarde van 1, die het veiligst door 
werkelijke vulling der buis gevonden wordt , even als vroeger rz: 
0.0125- , . . . 

X 0,28031 = 0,00003551, dan is , door substitutie in 
•t X 10.035 X 0.00003551 x 17 dc vergelijking (11), —' 0.1815 , 

m- TT X 50.07 X 12.07 
waaruit m = 0.1230 t of tt = 0 .00012000, waardoor de 
formule (1) in ons geval, voor //^ = 3 en voor waarden van y 
tusschen 3 el en 50 el zal worden 

y+<i.07 
10.035 X 0.00003551 x {y—i) 

0.00012000 X 12.07 X (y + 0.07) 
= 0.23121 X 

lUJLAGFi N^ XVI. 

linht, den 20"" October 1850, 

Nevensgaande stukken betrekkelijk de opstuwing van den Aijl 
zijn mij onlangs ten geschenke gezonden door mijnen vriend den 
heer L. W"̂. Beijerinck, kapitein bij het O. 1. leger. 

Ik vermeen aan de wenschen van dezen begaafden ingenieur, om 
zoo veel mogelijk de kennis die hij zich in verschillende opzigten 
en ook onlangs bij zijne ovcrland-reis naar Indie verwierf, ook 
door anderen te doen benuttigen, op geene betere wijze te kunnen 
voldoen dan door deze handschriften met bijbehoorcndc schcts-

Citadelle. 

nu 

teekening aan te bieden aan het koninklijk instituut van ingenieurs, 
in de verwachting dat de inhoud zal worden waardig gekeurd , om 
te Avorden oi^genomen in de drukwerken, die van Avege dit instituut 
aan de leden worden verstrekt. Ik heb de eer met gevoelens van bijzondere onderscheiding tc 
zijn van U 

Wel Edel Gestrenge Ifeeren 
de dicnstAV. dienaar, 

B. P. VAN Dir;(;KLKN. 
Aan den raad van bestuur 

van hel koninklijk in<s(iluut 
van ingenieurs. 

Note des '/jwnu7nents et des cnrlositén dv Caire el de ses environs. 

Nouvelle mos(iuee. 
Palais du vicc-roi. 
Puits de flosepli. 
iMos(|Uec dc Holoh-ed-din. 
]^ab-el-azim ou porte de Roumelie (epoque d<r 

•Soloh-cd-din. 
Souk"' silach — (des armes). 
Gourieh (des étoffes). 
Kaukalil (habits, cbrdes, ete.) 
lihamzaoui (soieries). 
Sultan ' l lakim. 
llactoun. 
Kalaoun. 
Sultan Earkouk. 
Sultan Gourieh (mosquée et tombeau). 
Sidtan Hassan. 
El azar (collcgie des Ulemas). 
Cronefich. 

^ Dab el Nossr (de la victoire). 
) Dab cl foutour (des conquetes). 

Hors dn Caire, 

Tombeau des kalifes et des sultans j\lamelouks. 
llaid Iky . 
Sultan Darkouk. 

^ Acheva lleh. 
s (jourielu 
1 i\lolek adel. 

Iman et eholfy. 

Bazars. 

Moscpies. 

Eabricjues. 

Portes. 

Au nord. 

Au sud. î Mosquée irAmrtMi. 
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vieiia- Caire, 

Mckkias (Nilomètre). 
Rabyloue, et dans cette enceinte la grotte de 

la vierge. 

Tourak. 

Carrières d'où l'on a extrait les pierres ])our 
la constructien des pyramides de (TYSCII. 

. T ( lI(flior)olis (obélisque). Au nord \ ^r ^ - P I i i 
l iMoterie, 1 arl)rc de la vierge. 

Toret pétrifiée. 
Pyramides de Gysch. 

id. de Zakara. 

Hôpital des aliènes. 

li Test . . , . 

Au sud ouest. 

à Boulaq, 

Fabriques . . . . ( 
jMabiad. 

Jardin de plaisance.^ ( il l i le dc Koudlia celui d'ibraliim pacha. 

Kcole 

Kcole 

ICcole 
llopii 

Fjcoles, 

des langues. Place dc rEsbequieh dans le local où fat assas-
sine le General Kleber, Nombre des élèves 
400. Directeur ]lefat-13ey éleve en france. On 
enseigne dans ,cette école Tarabe, le turc 
et le français. 

Polytechnique, à Jkmla([, ancien palais dMsmaël-pacha. Nombre 
des elèves 125. J)irecteur M. Lambert Lev. 
Dans cette école sont formes des jeunes gens 
pour le genie civil et militaire et pour les 
mines. 

A Ivaserlain près du ])alais d'Ibrahim-pacha. 
Lors de roccupaticn française, sur le meme 
emplacement excistait la ferme d'Ibrahim-Pey 
dont les Erançais firent un hôpital. Directeur 
iVL Cliolly. Dans cette ecolc sont formes des 
medecins, des pharmaciens et des chimistes 
pour Findustric; il existe des cabinets de 
])hysique, de chimie, d'histoire naturelle 
laboratoire de la pharmacie centrale et jardin 
botanique; contign à IVcole sc trouve le grand 
hôpital militaire où se font les etudes ]n'ati([ues. 

rhement. Snr la place de rEsbrquieh. Ce local à Te-
, |)oqu<' de roer.n])aiion fnuK-aise fut habite 

École de medicine. 

d'aron 
al eivil 

Ecolc de cavalerie. 

École d'artillerie . 

Ecole d'infanterie. 

École des princes 

Ecole primaire . 

par le general ih^naparte et fut la j)remière 
jnaison qu'habita le Vice-Roi en Egypte. 
Nombre des elèves de la maternité 00. Ce 
sont des tilles arabes aux quelles est enseigne 
leur langue, qui étudient les elements dc 
l'anatomie, de la medecinc de la chirurgie, 
de la pharmacie et spécialement les mahulies 
des femmes et l'art des accouchements. Se 
trouve annexe h cet établissement riiopilnl 
des femmes et la maternité où se font les etu-
des pratiques, 

ù Gysch, nombre des elèves 000. Directeur 
le colonel Varin-]3ey. J)estinee a former des 
ofliciers de cavalerie, 

à Tourah, nombre des eleves 150. Directeur 
Air. Prinstant. Destinee ù former des ofliciers 
d'artillerie. 

îi Abbou-Zobel où fut le premier hôpital fonde 
en Egypte ù repo([ue de rorganisation do 
l'armee. Nombre des eleves 400 , pour former 
des ofliciers d'infanterie, 

ù Kanka, sur remplacement où était l'état major 
général de rarmée lorsque le camp d'instruction 
s'y trouvait de 1824 à 1835. 

à Setti Zéiiab dnns le local ou fut l 'institut 
d'i^gypte lors dc l'occupation fraïu/aise. En-
seignement des langues turque, arabe et fran-
çaise par la méthode liancastre. 

•^sxTT.-y 

P.IJLAGE No. X V l l . 

nr.UTGT OMTUKNT DE VEllWEX, WAAKVAN ZINK IIKT lïOOFD-
BESTANDDEEL UITMAAKT, EN DTE HEKKOMSTIO ZIJN UtT 

DE VAIUUEK DEU SOCIÉTÉ ANOXYME DE m . A S C DE 
ZING ET DES COULEURS U BASE DE ZINC TE 

PARIJS; EX TE BRUSSEL. 

Omtrent het deugdzame en voordeeligc dezer verwen, leest men 
op bl. 371 van het 5® s tuk, 5^jaargang (1849) der Ncderlandsche 
Jioinvkimdige Bijdrayen : 

//Er zijn voor eenigen tijd in de werkplaats van eene zinkkom-
])ngnic tc ïjondcu ])roeven genomen, béln^Hendc de hocdnnighoid 

ïii'i 
••)•;, I 
• 11 •.. 1 
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vau zink- cu looilwitverw, door beide bloot te stellen aan eenen 
stroom van gezwaveld waterstofgas, waardoor liet met zinkwit ge-
verwde onveranderd bleef, terwijl daarentegen het met loodwit ge-
schilderde gelieel zwart was geworden. Tevens werden eenige monsters 
vertoond van dergelijk schilderw^erk, dat aan den invloed der buiten-
lucht gedurende eenige maanden was onderworpen geweest. Het met 
zinkverw geschilderde had zijne oorspronkelijke kleur behouden, 
terwijl bij het loodwit eene groote verandering werd waargenomen.// 

(Jp bladz. t)5 van het stuk G« deel (l<S-i<)) dier Bijdragen, 
leest men bctrcfrende proeven van Jauuiard, in de heete-zwavelbatl 
inrigting te Enghien , met in dit badwater gedompelde gevcrwdc 
plankjes, het volgende: 

//De uitslag der proefneming voor het gedeelte, dat met loodwit-
verw^ was beschilderd, was als volgt: l ie t wit was loodgraauw 
geworden ; het licht-groen , donker-bruin; het geel , violetachtig 
donker-bruin ; het donker-groen , groenachtig zwart; het nankin^ 
chocolaadkleur; het l i la, licht chocolaatlkleur; het menierood , 
donker van J)ijk''s bruin en het licht-blaauw^ donker-grijs. 

// J)e kleuren van het met zinkverw bcscliilderde hadden weinig of 
niet geleden. 

//Het geel was min of meer vuilachtig groen en het rood met 
ongelijke bruine vlammen. Het licht en donkergroen hadden een 
meer blaauwen gloed verkregen, terwijl het wit , nankin , lila en 
licht-blaauw veeleer frisscher eu schitterender van kleur waren 
geworden,/' 

Op bladz. 5 9 , G1 cn van het G^'stuk (1819) der 
nlt vreemde tijdschriften., ten dienste der leden van het honinldijk 
instituut vau ingenieurs^ leest men: 

//Het is thans uitgemaakt, dat zinkwit met groot voordeel kan 
worden gebruikt voor loodwit-vcrw^ of schilderwerk cn tot andere 
doeleinden, waarvoor deze stof gew^oonlijk Avordt aangewend; want 
het zinkwit heeft dc nadeelen niet van het loodwit, welke stof niet 
alleen in de lucht donker Avordt, maar ook het verwerskolyk eu andere 
ongemakken veroorzaakt, die dikwerf noodlottige gevolgen hebben. 

//Huitcndien men heeft bevonden, dat zinkwit onveranderlijk is, 
deze daadzaak is buiten allen twijfel gesteld door menigvuldige, 
wel gestaafde proeven , doch het lioofdbczwaar tegen het zinkwit 
lag steeds in de moeijclijkheid, die stof te bewerken. 

/'Dit is voornamelijk een gevolg hiervan, dat arbeiders, gcwcinl 
aan eene zekere routine-praktijk, in gebreke blijven als eene nieuwe 
stof hun voorgelegd wordt ; zij trachten zc te gebruiken volgens 
de hun bekende bewerking cn als dit niet goed uitvalt, wordt de 
stof dadelijk als nutteloos veroordeeld. Hoezeer overtuigd van de 
heilzame gevolgen, die het gebruik van zinkw'it hebben zoude, 
willen dc vcrwersbazcn de moeite niet nemen de zaak zelf tc oii-
(h^rzoeken , maar verl rouwen in hunne werklieden; en zoo wordt 
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het publiek diets gemaakt dat de aanw'ending der stof onuitvoer-
lijk is 

//De natuurlijke kleur van het zinkwit is melkw^it, minder helder 
dan die van loodwit van de beste hoedanigheid , welke blaauwachtig 
is , maar veel schooner dan die van gewoon loodwit; men kan dus 
het zinkwit beschouwen als eene middelstof tusschen hetkrcmswit 
(het allerlljnstc zuiverste loodwit) en het gewoon loodwit, dat 
algemeen bij binnenverwingen in gebruik is. Zinkwit zal dus in 
zeer vele omstandigheden het loodwit kunnen vervangen, Avaarvan 
het de nadeelen niet heeft. 

//Als groote oppervlakten geverwd moeten Avorden , kunnen de 
verwborstels zeer zacht en moeten zij niet zeer digt zijn , opdat 
de kleur gelijkmatig verspreid kunne AVorden; en als de eerste laag 
behoorlijk bestreken i s , zal het opbrengen van de tAveede geene 
zwarigheid opleveren. 

/'De ondervinding heeft doen zien, dat men goed dekken kan 
met eene hoeveelheid zinkAvit, niet grooter dan ruim dc helft van 
die van het loodwit van de 2« kwaliteit Avelke daartoe benoodigd 
zou zijn.// 

Op bladz. 100 , 101 en 109 van het berigt van het verhandelde 
in dc vergadering' der leden van het koninklijk instituut van 
ingenieurs van deu Eebruarij 1850 , leest men in een daarbij 
gemeld Aderslag, aan den minister van oorlog gerigt cn door dezen 
aan het instituut gezomlen, omtrent eenige door deu kolonel der 
genie J . Kraijenholl' te Amsterdam gedane j)roeveu: 

//Bij de beschouwing van dc jdankjes valt het dadelijk in het 
oog, dat de zinkwitverAV veel helderder en glanziger i s , dan dc 
looilwitverw. Het aanmaken vau het zeer fijne zinkwit tot verw 
heeft slechts een derde gedeelte van den tijd vereischt, die A'oor 
het aanmaken vau het loodwit benoodigd A v a s . Dc ziukwitvcrw laat 
zich zeer gemakkelijk uitstrijken, zoodat bij de verwing zeh^e mede 
tijdwinst is. 

//Eene proef op groote schaal zou zich bijzonder tc Amsterdam 
aanbevelen, Avaar de Axrwstolfen , die met loodwit gemaakt zi jn, 
zoo zeer door de uitdamping vau het zw%aA^el-waterstofzuur te lijden 
hebben, hetwelk, vooral in het Avcstelijk gedeelte der stad, de Avitte 
cu gele kleuren bruin en zelf bruin-zwart doet Avordcn. 

//Op het plankje gemerkt n®, 3 is eene proef genomen, ten 
aanzien van dc uitwerking A'an het zwavel-Avater-zuur op de beide 
meer gemelde A'crwstoHen. Die uitAverking is gebleken uiterst gering 
te zijn op dc zinkverwen. 

//Welk voordeel voor de gezondheid der personen, die zich met 
de bereiding of verwerking der loodverAven bezig houden, de ver-
vanging door zinkwit-A'crw oplevert, is eenigzins af te leiden uit 
de volgende opgaven: 

//In de hospitalen te Parijs zijn in de laatste ] O jaren alleen 3143 
5 

m 
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personen, aan ioorlkolyk lijdende, behandeld geworden en daarvan 
112 aan deze ziekte bezweken. Onder deze zieken bevonden zieh 
1898 arbeiders in loodwit- en menie-fabrieken, 712 sehilders en 
verwers, G3 veiwwrijvers, 10 arbeiders in fabrieken van gekleurd 
papier. 

//De zinkverwen zijn in dit opligt geheel onschadelijk, ten minste 
in de fabrieken, waarin werklieden dagelijks met zink-oxyde te 
doen hebben , waren evenmin ziekte-gevallen op te merken als bij de 
verwers, die reeds sedert jaren dit praeparaat als verwstof verbruiken.// 

Eindelijk leest men op bladz. IGl en 102 van dit berigt, als 
opgave van den eerst-aanwezenden ingenieur tc Vlissingen, omtrent 
het zinkwit: 

//Deze üjiihcid van dc stof maakt dat men met dezelfde hoeveel-
heid verw^ meerdere oppervlakte bedekt dan bij het loodwit plaats heeft. 

//Twee malen verwen met deze stof maakt metalen voor vele 
jaren onvatbaar voor de werking van regen of van andere nadeelige 
luchtgesteldheden.// 

De beste aanprijzing van dc zink-vcrwstoffcn , ter vervanging 
van de loodverwen, is overigens die, dat zij in Erankrijk, Engeland 
en Delgie met goed gevolg iu toenemeiule hoeveelheid gebezigd 
worden en reeds hier te lande, na vvxtenschappelijk onderzoek, 
bij de dienst der genie in gebruik zijn; en zoo men bedenkt dat 
zij roestdckkend zijn en niet aan het aanslaan, even als de lood-
verwen, zijn blootgesteld en daardoor fraaijer blijven, en dus minder 
spoedig eene nieuwe dekking vorderen, dan zal men zich gemak-
kelijk van het voordeeligc der zinkverwen overtuigen. 

Ter plaatse waar juen zwavel-waterstofzurc uit dampingen te wachten 
heeft, zoo als uit de grachten van Amsterdam en andere plaatsen, 
uit moeras en vecjistrcken, uit geheime gemakken, uit rioolen, 
enz. zijn de zinkverwen vooral te verkiezen; dit is mede in het 
algemeen in kotlljzalcn , schouwburgzalen enz. het geval. 

Vooral ook tot de verwingen op de schepen zijn dc zinkverwen 
zeer te verkiezen, zoo als zulks dan ook reeds buitenlands op vele 
stoombooten plaats heeft. 

Men kan volgens het gemelde, op grond der ondervinding, veilig 
aannemen , dat de zink-verwstoffen van het schadelijke der lood-
verwen bevrijd zijn, zoo ten opzigte van het verh'es der glansrijk-
heid , als van het ongezoiule voor de schilders en bewoners van 
versch geschilderde vertrekken. 

Het zinkwit dekt even goed als de overige verwen en vordert 
geen meerdere deklagen dan men bij de andere verwen gewoon is. 
Bij gelijk gewigt, dekt men met zinkwit ^O^o oppervlakte meer 
dan met loodwit. 

Zinkverwdekkingen houden stand op al die plaatsen, waar lood-
verwe)! aanslaan. Zinkwit is witter dan het in gebruik zijnde 
loodwit en geeft frisscher uiterlijk. 

Het bereiden en dekken met zinkverwen levert geene meerdere 
zwarigheid op, dan de in gebruik zijnde verwoon. Men handelt 
daarmede op gelijke Avijze en bespaart daarbij in de bereiding veel 
arbeid, wordende dc zinkverwen in zeer lijn poeder afgeleverd. 
Men heeft slechts te zorgen, zuivere vaten en kwasten te gebrui-
ken, de verw lijvig doch niet al tc dik tc houden en de kwasten 
minder dan bij loodverwingcn aan te zetten. Voorts zijn zachte 
kwasten te verkiezen en moeten alle in gebruik zijnde zuiveringen 
der te dekken oppervlakten behoorlijk plaats hebben. 

Het vordert geen betoog, dat, zoo men zinkverwen met verwen 
mengt , Avaarvan lood het hoofdbestanddeel vormt , of kwasten 
bezigt, die tot venvingen met loodvcrw hebben gediend, dit voor 
de zink ver Aven schadelijk moet zijn. 

;Hij de aanmaking Avordt het zinlcAvit op den steen met de 
lijnolie tot een \^ast deeg bereid; men neemt voor ecu pond verwstof 
een vierde van eene kan olie; en daarna wordt het deeg, naar 
gelang van de bestemming, met eene voldoende hoeveelheid olie, 
gcAvoonlijk op 10 pond deeg kan olie, aangelengd, even als 
zulks met de in gebruik zijnde verwen plaats heeft, l i e t eenvou-
digst is , de bereiding in dc gcAvonc verwmolens te doen, 

i leeft men behoefte aan spoedig droogen, dan kan men er de 
daarvoor bestemde droogolie bijvoegen. Op 100 pond zinkAvit is 
des zomers een poiul droogolie voldoende en des Avinters het dubbele. 

De bij het zinkAvit te bezigen lijnolie moet zuiver zijn en door 
geene zuren gebleekt wezen. Zoo met lijnolie aangemaakt zinkAvit 
zich ccjn'gc lU'cn na dc bereiding niet verdikt, dan is de olie 
zuiver. 
F I U J S - C O I J K A N T VAN V E R W E N , AVAAHVAN H E T Z I N K UET Ï I O O F D -

B E S T A N Ü Ü E E L U I T M A A K T , TK BEKOMEN BIJ V I E R V A N T & E I N D . 

Zinkwit sneeuAvwit / m\ MÏ ^ I 
rr 
// 

tt 
/ / 

1 
// 2 
// 3. . , ' • 

tot kantberciding. 

Ulc 100 ncd.ptUUle ned. pd. 

-20,00 
- IS,00 
- 12,50 

- 40,00 
- 3(),00 
- 25,00 

de 25 ned. pd, ƒ 
- 11,50 
- 10;00 
- 7,00 

Droogolie Dc kan / 1,25 

VELLWEN WAALLVAN, ZINKAVIT H E T H O O F D B E S T A N D D E E I . IS . 

Geel, gekleurd als het chineescli geel 
// goudkleur 

N®. 2 Cromaatkleur 
" // 3 

citroenkleur 
// blank 

Uict ned. pd. 
ƒ 5,70 
- 2,80 
- 2,55 
- 1,70 
- 2,0 
- 2,00 
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Geel, gekleurd als liet mineraal geel | / " ï ^ l j ' 
" italiaansch // . . . ' / / // // 

" " " » napelseli 
n Schitterend 

van antimonium . . . 

» 

n 
Groen 1 

" 2 . 
// 3 . 

" " 4'. 

- 1,15 
- 1,1-5 
- 1,15 
- 1,45 
- 4,10 
- 3,20 
- 3,00 
- 0,80 

NB. Voor comptante betaling geniet men een aanzienlijk rabat. 

B I J L A G E , XVITJ. 

NOTA, TEU KKANTWOOUDIXG DER KüHTE BEMERKINGEN OP UE 
^MKDKDKEI.ING AANGAANDE DE BEMATJNG DEIl POT.DERS GOOI. 
('. A. ENZ. VOORGEDRAGEN DOOR DEN HEER P. SCl füLTEN IN 
DE VERGADERING VAN DEN SEPTEMBER 1 8 5 0 . 

In dc vergadering van den 10®" September lieeft een onzer ge-
achte medeleden, de heer P. Scholten, eenige aaïimerkiiigcïi mede-
gedeeld op de door mij vroeger o])gcgevene aanteekeningen omtrent 
de bemaling van de polders Cool, Schoondcrloo en lienkelsdijk; 
en ook ons geacht medelid, de heer Storm-lkiysing, heeft bij die 
gelegeidieid eenige opmerkingen gemankt omtrent de bij de waar-
nemingen gedane berekeningen, die mijne aandacht en belangstel-
ling voorzeker in eene hooge mate moesten opwekken. 

Gij zult het mij moeten toestemmen. Mijne llceren, dat het niet 
mogelijk was, om op de toen gemaakte aanmerkingen op cijfers 
dadelijk te antwoorden, zonder een en ander herzien en vergeleken 
te hebben ; te meer daar dc bewuste aanmerkingen gemaakt werden 
door mannen van crkeiule ervaring in de bemaling van polders , 
waarbij ik mij niet vermete mijiie iiog sints zoo korten tijd op-
gedane kennis eenigermate te vergelijken. 

De raad van bestuur heeft toen de goedheid gelmd de bedoelde 
aanmerkingen aan mij mede te deelen ; ik ben daardoor in de ge-
legenheid geweest een en aiuler iiaauwkeurig na te gaan , en het is 
mij na aandachtige overdenking der gemaakte aainnerkingen voor-
gekomen , dat liet noodzakelijk was om in eene nadere uitlegging 
te treden van de door mij medegedeelde cijfers, de overtuiging 
voedende, dat het mij, bij eene erkenning van sommige misslagen 
in berekeningen, ook geoorloofd zal z i jn , met enkele beschou-
winrren in de tremaakte aanmerkincren te verschillen. 

GT 

Met de medcdeeling der waarnemingen heb ik niets anders 
beoogd, dan eene eenvoudige opgave te doen van daadzaken, 
waardoor de uitwerkiiig dezer stoommachine kon worden gekend ; 
de gedane waarnemingen moeten dus beschouwd worden als de 
grondcijfers , waaruit een ieder zijne gevolgen zou kunnen trekken 
of zijne berekeningen zou kunnen maken, zoodat ik dan ook niet 
mag noch kan erkennen, dat er in de opgav^e der waarnemingen 
zelve een opzettelijke misslag begaan is , maar het daarentegen 
ook geenszins ten kw^ade ŵ il duiden, wanneer er misslagen in 
mijne berekeningen worden aangetoond ; en ofschoon ik het voor 
mij wenschelijker had gevonden, dat de gemaakte aanmerkingen 
vooraf aan mij waren medegedeeld, waardoor ik in staat zou 
zijn geweest om sommige misslagen naar aanleiding van die aan-
merkingen te herstellen , zoo moet ik echter ook nu mijne ge-
achte medeleden dank weten voor de gemaakte aanmerkingen, 
dewijl ze ons allen meer tot eene gewcnschte waarheid zullen doen 
naderen. 

De berekende oppervlakte van dc polders Cool , Schoonderloo 
cn Deukelsdijk voorkomende in Dijlage n'*. XXTï van de notulen 
der vergadering van O April 1S50 , cn op blz. van het P . 
stuk der Verhandelingen, is gevolgd naar de o])gaven van het 
kadaster, w^elke opgaven ik daarom ook gemeend heb gerust tot 
grondslag mijner berekeningen te kunnen aannemen. 

Ik neem de vrijheid hierbij over te leggen eene naauwkeurige 
tabel van dc grootte der wateringen , molentogten, sloten , zoo 
oude als in'enw^ gegravene, afscheidingsvaarten , putten cn vijvers, 
in het algemeen van alles wat als w\T,teroppervlakte van de polders 
Cool c. a. kan worden aangemerkt; alsmede van de inhouds-
grootte, die als land in die polders is opgegeven ^ waarop de 
gehcele grootte is gegrond , en waarvan het totaal dan ook; met 
mijne opgaven overeenkomt. Ofschoon misschien ook op de be-
rekening der oppervlakte van den heer Scholten eenige aanmer-
kingen zouden te maken zi jn , is het onuoodig daarbij stil te 
staan , daar er in de totale oppervlakte van land en water eigenlijk 
geen noemenswaardig verschil gevonden wordt, zoodat het bij 
dat zeer geringe verschil van 7 roede en 05 el over de gehcele 
oppervlakte van ruim 400 buiuler , veiliger is zich te houden aan 
de legale opgaven van het kadaster (zoo die niet door dadelijke 
meting op eene even legale wijze wedersproken worden) dan wel 
aan andere opgaven. 

AVat nu aangaat de oppervlakte der polders die geacht kan 
woorden blank te hebben gestaan, zoo erken ik een misslag te 
hebben begaan, door die opgegevene geheele oppervlakte te be-
schouwen als zijnde geheel onder water geweest; deze misslag w âs 
echter zeer onwillekeurig, cn zonder eenige bedoeling om daar-
door de uitwerking van de stoommachine schijnbaar te willen 
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vergrooteii, eii waimocr ineii mij daarop opmerkzaam liad kunneü 
maken, zoodat ik dezen misshig door eene nadere opgave had kun-
nen herstellen, dan zoude ik daarvoor voorzeker zeer dankbaar zijn 
geweest. 

33e 02)i)ervkakte der polders, voor zooverre die blank hebben ge-
staan, kan dan bij nader inzien inderdaad niet zoo groot zijn 
geweest, aks die in gemelde Bijlage N®. X X I I wordt opgegeven. 
Ik kan echter ook niet geheel toegeven dat alle de door ons inedelid 
Seholten opgegevene oppervhikten daaraf getrokken moeten worden. 
Immers zulks is onzeker met de gehcelc op])ervlakten van dc Üelf-
havensche Schie en llijweg, de Singel, llotterdamsche Schie, tuinen 
en bleekerijen, enz. In de eerste plaats hangt dat af van de juiste 
grenslijn der polders, cn hoedanig'zulks bij dc berekening van het 
kadaster is aangenomen. Wat het stationsplein van den spoorweg 
aangaat, zoo kan daaromtrent geene kwestie zijn, of dit had bij 
de onderwater geweest zijnde oppervlakte niet medegerekend moeten 
worden , maar ik kan niet geheel toestemmen dat de ruim 59 bunder 
groote oppervlakte geheel droog zou zijn gebleven; zulks is met 
genoemd stationsplein, dc baan des spoorwegs en de gebouwen 
zonder eenigen twijfel het geval, doch verreweg de meeste tuinen, 
bleekerijen, enz. of een groot deel daarvan, de bermen van den 
spoorweg tot digt aan den kruin, en dus ook de glooijingen van 
de baan, stemden onder water. 

Ik kan mij ook niet geheel vercenigen met dc beschouwing van 
ons medelid Scholten, alsof de landerijen in de polders zooveel 
gunstiger of hooger zouden gelegen zijn, met uitzondering van 
eenige perceelcn onder Schoonderloo, zoodat i k , hoewel volkomen 
erkennende, dat ik den misslag begaanheb, om de als onder water 
geweest zijnde oppervlakte tc groot aan te nemen, echter ook te 
regt meen te mogen aanvoeren, dat ons medelid Seholten in een 
anderen misslag vervallen is , en van de gehecle oppervlakte tc veel 
heeft afgetrokken, zoodat hij de onderwater gestaan hebbende ge-
deelten tc klein heeft aangenomen. 

Het schijnt thans niet meer doenlijk, om tot eene wiskundige 
juistheid te komen van de oppervlakte die onder water is geweest, 
dit toch zou alleen door verklaringen van ooggetuigen, of door 
eene zeer juiste waterpassing van de landen der polders, vergeleken 
met den tocnmaligen stand des waters , kunnen blijken. 

Geen van beiden is (voor althans ten jninste) doenlijk, en ik 
meen mij daarom te moeten be2)alen, tot de mededeeling der tabel 
en der beschouwingen, die tot grondslagen der berekening hebben 
gestrekt; en het overigens aan verdere berekenaars te moeten over-
laten, hoedanig ieder naar zijn gevoelen de oi)gegevene oppervlakten 
wil beschouwen, ten einde daaruit die gevolgen te trekken , die 
men inecnt dat voor de i/i rekening te brengen oppervlakte kunnen 
worden gemaakt. 

Ons medelid Schollen geeft op, dat de omslag geschiedt aU 

volgt: Jn Cool over 232 bunder 95 roede 
V Schoonderloo 85 // 15 
// Beukelsdijk 63 87 

Tc zamen . . . . 381 bunder 97 roede 

Hij neemt verder aan, dat de 
onder water gestaan hebbende opper-
vlakte slechts is i^eweest . . . . 274 ff 84 h 90 cl. O 

Er zou dus boven zijn gebleven . 107 bunder 12 roede 10 el, 
of, naar die beschouwing meer dan één vierde van den geheelen 
polder! Waarlijk cene oppervlakte, die wel voor het oog zigtbaar 
kon zijn. Zij , die deze polders in het bedoelde tijdvak hebben 
gezien, cn den staat der landerijen, enz. hebben gadegeslagen, zullen 
daarover, meencn Avij, een ander oordeel vcllcïi. 

Wanneer ik dc legale grootte voor den geheelen polder aanneem 
op 408 bunders 90 roeden 20 el, en daarvan volgens dc opgaven van 
ons medelid Seholten, aftrek: l ^ Hc Helftshavenschc Schie. . 2 bunder 11 roede 70 e l 

2®. De rijweg aldaar O n 80 // 90 « 
3". Schieiaiidsdijk 2 // 88 // 54- •> 
4®. ])e stadvest tc llottcrdam . . 1 w 80 « 00 // 
5». De stads-singcl 1 00 // 00 
G®. De rottcrdamschc schic en kade. 1 // 10 f 00 n 
7®. Tuinen, bleekerijen, lanen, sta-

tionsplein, gebouwen, spoorweg, enz. 
door den heer Scholten aangenomen 
geheel droog, tc zamen 59 bunder 
32 roede 51 el, doch waarvan wij 
inoetcn uitzonderen een zeer groot 
gedeelte der tuinen, bleekerijen, enz. 
die zeker onder water zijn geweest; 
dc bermen, bermslooten en gedeelte-
lijke glooijingen van de spoorweg-
baan , hetwelk wij daarom zullen 
stellen op dc helft, of 29 // 06 // 25 // 

Dan verkrijg ik te zamen . . . 39 bunder 37 roede 39 el. 
Deze op])ervlaktc , afgetrokken zijnde van de 408 bunder 96 roede 

20 e l , blijft 309 bunder 58 roede 81 cl, hetwelk door den heer 
Scholten geschat wordt op slechts 339 bunder 84 roeden 90 el. 
Doch, zegt ons medelid Scholten, ook deze oppervlakte heeft niet 
geheel onder water gestaan, want er zijn ongeveer 05 bunder onder 
Schoonderloo drooggebleven. Ik mag niet tegenspreken dat deze 
opgaven hem alzoo geworden zijn, doch ook van mijne zijde mag 
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ik verzekeren, dat de aan mij geworden berigten geene melding 
daarvan maken, en de bedoelde boven gebleven oppervlakte als 
uiterst gering moeten doen beschouwen, zoodat ze (immers bij het 
begin der bemaling) niet in aanmerking moest genomen worden. 
Ik zal dit echter eens voor V^ der geschatte oi)pervlakte of ruim 
20 bunders toestemmen eu de oppervlakte waarover de bemaling 
heeft plaats gehad, om in ronde getallen te spreken, aannemen op 
350 bunder. 

Ik voor mij geloof, dat men de reden van het groote verschil 
in de opgebragte massa's water van mijne o})gave met die van den 
heer Scholten, niet zoozeer moet zoeken in de meerdere of miiulerc 
uitgebreidheid der oppervlakte, welke onder water heeft gestaan, 
als wel misschien in de aanteekeningen zelve der waargenomen 
waterhoogten. Volgens die waarnemingen, begonnen den 25«»» l e -
bruarij, des morgens ten ure, daalde het Avater: 

in het uur 0,01 1 el. 
// // 2« // 0,008 // 
// // // 0,005 // 
// // // 0,003 // 
// // 5« // 0,002 // 

Verder blijft Jict altijd 0®',002 en een geruimen tijd 0'-i,001; 
nimmer komt er in een uur eene afmaling voor van meer dan 0«',00(); 
en dit nog maar eene enkele keer, den 20®" rebruarij , van 2 tot 
3 ure. AVij zouden hieruit bijjia het gevolg moeten trekken, dat 
de persoon, met de opneming der waterhoogten belast, bij het begin 
der bemaling, hetzij uit ongewoonte of uit onoplettendheid, niet 
met die naauwkeuriglicid heeft waargenomen, welke het belang der 
zaak vereischte, en welke de latere waarnemingen kenmerken. Nemen 
wij dus, om zekerder te zijn, die vier eerste uren weg, eu eindigen 
wij in de onderstelling dat, zoo als ons medelid Scholten aainnerkt, 
de landerijen in de polders mecreinleels gunstiger gelegen zijn, en 
dus eerder van water bevrijd zijn geweest, den 27«" Februarij, des 
avons ten O ure; dan verkrijgt men dat dc machine, gewerkt heb-
bende van den 25®" Tebruarij, ten 1 ure, toen het water stond 
0® ,̂30 boven het zomerpeil, tot den 27®", des avonds ten O ure, 
toen de peilschaal teekende 0^',285 boven het zomerpeil, in den tijd 
van 55 uren heeft afgemalen O®', 105. De in 55 uren afgcmalcji 
w^itermassa van de oppervlakte van 350 bunders, bedraagt dus 
307500 teerl. el, of in liet uur 0082 en in het minuut 111 kub. el. 

AVat de uit mijne vorige berekening, bladz. 205, voortgevloeide 
oj^gave aangaat van 113 teerl. el water in dc jninuut voor een el hoog, 
zoo neem ik de vrijheid op te merken, dat daarbij eene rekenfout 
moet hebben plaats gehad, die later door mij niet is gezien; want 
daar mijne berekejiing, bladz. 205 , 103 teerl. el in de minuut geeft , 
en de gemiddelde hoogte van opmaling geweest is zoo is 
het klaar dat de gereduceerde opbrengst tot een el had moeten zijn 

103 X 1,11 = 234,72 of ongeveer 235 teerl. e l , en goenszins 
113 teerl. el zoo als daar vermeld wordt, welke font door ons 
medelid Storm Buysing mede te rcgt is opgemerkt. Dat het wer-
kelijk niet amlers dan eene onwillekeurige fout is, blijkt nog nader 
uit hetgeen twee regels later volgt, namelijk, dat het eilcctief 
vermogen in paardenkrachten bedroeg 52, terwijl die 52 met 4 J/̂  
teerl. el vermenigvuldigd, juist 23 L kub. el uitmaakt. 

AVat betreft de opmerking, alsof uit dc aanteekeningen zou blij-
ken, dat de werking der stoommachine negatief zou zijn geweest; 
dit is eenvoudig hierdoor te verklaren , dat de bemaling is begomien 
bij een oostelijken wind en stil weder, en geëindigd bij westelijke 
zeer hevige winden, die ecne zeer belangrijke opstuwing van het 
])olderwater naar dc peilschaal ten gevolge had, welke opstuwing 
veel aanmerkelijker is geweest, dan men dit bij eene oppervlakkige 
beschouwing zou denken. 

Overigens moet ik hier ook nog de opmerking maken , dat toen 
ik de lijst van w\aarnemingen uit de van uur tot uur gedane 
opnemingen opmaakte, ik deze had opgemaakt zoo als ze bij 
eene onafgebrokene bemaling van 25 Pebriuu'ij tot en met 1 jMaart 
waren aangeteckend , cn zoo als ze eigenlijk in verband tot elkander 
behooren beschouwd te worden. Ik maakte echter later daarin 
de afscheiding tot aan het oogenblik, dat het polderwater binnen 
de oevers der slooten w âs getreden, ten einde zulks in verband 
te kunnen brengen met de oppervlakte water, die voor den 
gehcelen polder was aangenomen. Daar nu de stoommachine 
op den 28®" Pebruarij , des avonds ten 12 uur , eigcidijk niet 
ophield te werken , maar door bleef w'erken tot en met den 1®" Maart, 
ten G uur 40 minuten des avonds , zoo is het klaar, dat men 
voor eenige andere berekeningen, die men zou willen instellen , 
de waarheid meer nabij zal komen, door de bemaling als onafge-
broken te beschouwen , zoo als werkelijk gebeurd is. 

AVat verder aangaat de beschouwing als of het uitgemalen water 
dat door de waarnemingen kan worden berekend , bijna meer zou 
bedragen dan de polder op de aangegevene waterhoogte zou kunnen 
bevatten, zoo moet ik daaromtrent aanmerken, in de eerste 
plaats , dat het gedurende de bemaling van tijd tot tijd sterk 
geregend heeft , dat de kwel van onderscheidene zijden water heeft 
aangevoerd, dat men niet geheel zeker is of de naburige polders 
geen gebruik hebben gemaakt om zich op de eene of andere wijze 
van water te ontlasten, dat een zeer groot aantal duikers en 
buizen van bleekerijen, enz. gelegenheid geeft om de polders met 
w^ater te bezwaren ; dat dit alles gedurende de bemaling plaats 
heeft , en daarin vele redenen gelegen zijn, om de mogelijkheid 
te oiulerstellen, dat het uitgemalen water meer kan bedragen, dan 
berekening aangeeft dat de polder w^erkelijk kan bevatten. 

Ons medelid Scholten zegt eindelijk van oordeel te zijn , dat 



men bij liet gebruik van tafelen , berekend naar de formule ( i ) , 
voorkomende op blz. 10 van het P' stuk der V'dr/ia?uJelhi[/e7i, dm 
inhoud geveiule van de waterkrul of eenen omgang van het schep-
rad , met de grootste omzigtigheid inoct le werk gaan. De onder-
linge vergelijking van de hoeveelheden water, oj)gebragt volgens 
het bijgevoegde rapport, bij de bemalingen op den 13®" en 
14®" Maart , geven aan deze onderstelling inderdaad veel waar-
schijnlijkheid , en men zou daaruit misschien het gevolg kunnen 
trekken , dat die tafelen niet meer met genoegzame zekerheid te 
gebruiken zijn , zoodra de waterstand in den polder hooger rijst 
dan de bovenkant van de vertikaal staande schoep. 

Rotterdam, October 1S50. M. C. J. P I E P K K S . 

L. K. Tnst. I, 
(1) Dc heer SclioUeii spreekt van ecncn zekeren co(jfficienl, waarschijnUjk 

bedoeU Inj daarmede deze formule. 

ÏABEL 

VAN DE (yPPEU^^l-AKTO WATKK 

CKLKGKN !N 1>K l'Ol.DKUS 

COOL. SCHOONDERLOO es BEUKELSDIJK. 
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B I J L A G E N ^ XTX. 

£EXIGK ornAVEN EN NASPOllINGEN BETllEKKEMJK BOUWSTOFFJ;S, 
WELKE IN HET HEIlTOaDOM LlMBURG GEVONDEN WOUDEN, 

OF WAARSCHIJNLIJK TE VINDEN ZIJN. 

l . Geölofjische gesteldheid van het hertogdom Lirnhurg, 
w.et betreJcJcing tot lontvstojfen. 

Volgens dc gcologi'sclie gesteldheid' van het hertogdom Limburg, 
kunnen aldaar, behalve de klei en het zand, overal boven de 
krijtgronden genoeg voorhanden' gevonden worden de volgende, 
bouwstoüeu. 

I. iN'atuurlijke steenen. 
IL Kalk. 
f. De natuurlijke stecnen zijn: 
ii. Zandsteenen. 
h. Kalkstcencn. 

a, Zandsteenen, 

JJe eigenlijke zandsteen wordt alleen gevonden op eene kleine 
uitgestrektlieid aan de steenkolen-formatie te Kerkraede. 

Hij komt daar voor in banken van niet aanmerkelijke dikte, l iet 
is de Kohlen-Sandstein, Grès Ilotiiller, Millstone grit, die met 
de Kohlensehiefer, eene leirots, en dc koollagen afwisselt. 

Steengroeven van dezen steen worden niet gevonden, wijl de rots 
nergens bloot ligt. Aan de kolenmijnen aldaar wordt hij in ge-
ringe hoeveelheid uit dc mijn opgevoerd en kan gebruikt worden: 

Voor kei- of straatstecnen: echter is hij daartoe minder ge-
schikt dan de zandsteen, die van de steengroeven langs de Ourthe 
uit de provincie liUik komt, wijl hij door den invloed van den 
dampkring langzamerhand verw^ecrt en afschilfert. 

Voor bouwsteenen is hij alleen bij zeer ruw metselwerk en bij 
fundeeringen te gebruiken, wijl de steeneu daaruit te behouwen 
niet dik kunnen uitvallen, en dus meer uit platen bestaan. 

Te Maastricht zijn dc oude walsmureu hoofdzakelijk uit Kohlen-
Sandstein opgebouwd, die denkelijk uit de provincie Luik is aan-
ijevoerd s-eworden, als ook een ^yedcelte van de St. Servaas- en Onze O O ' O 
Lieve Vrouwe-kerken. 

V ôor slijpsteenen, zoowel voor vlakke als ronde of draai-
jende stecnen. 

Si 

h, Kalksteenen. 

Deze worden in eene zeer groote hoeveelheid gevonden. Van den 
St. Pietersberg bij Maastricht tot dc lu'uissische grenzen (van het 
westen tot het oosten) van JJeerlcn tot Eysden (van het noord-
oosten tot het zuidwesten) van jMcerssen tot Vaals (van het noord-
westen tot het zuidoosten) bestaat de grondslag of bodem van het 
hertogdom uit kalksteen of uit rotsen, welker hoofdzakelijk be-
jstanddeel koolzure kalk is. 

Op zeer vele punten ligt dc rots bloot, en is voor exploitatie 
vatbaar. — Overal is hij niet van gelijke hoedanigheid. — De 
geologen verdeelcn deze kalksteenen, die zij tot krijtgronden 
{terrain critacé, Kreide-Gruppe) brengen, in : 

1®, den steen van den Pietersberg, {Tnffkreide,, Maastricht-
schichten, Kreidetnjf, Zerrie-hlocher kalk von Maastricht, Calcaire 
de Maestricht, TvJ}'ean de Maestricht, Craie Tnffeiisé). 

3®. den' steen van Kunraad cn Vaals [Kreide-Merg el, mergelige 
oder sandige Kreide, grobe Kreide, craie grassiere, macigno crageujp) en 

3°. den stecn van Slenaken en Noorbeek [ober Griinsand, grüner 
Sandstein, glauconie sablevse, greensand snpcrleitr), 

1°. de steen van den Pietersberg is van een korrelig weefsel, 
cn heeft dus de zamenstelling van zandsteen, ofschoon hij niet onder 
den eigenlijken zandsteen kan gerangschikt v»wden, Avijl men gewoon 
is alleen zandsteen tc noemen die rots-soort, welke hoofdzakelijk 
uit afgeronde kwarts-korrels bestaat. Dc korrels van den steen 
van den Pietersberg, met een sterk vergrootend microscoop gezien, 
bestaan uit stukjes van schelpen, stecnpolijpcn cn raderdicren, 
waarvan sommige afgerond zijn, cn andere nog hunne scherpe 
kanten hebben. Oc korrels zijn wit , en sommige hier en daar 
door ijzcr-oxyde-hydraat gevleid, zij zijn door geen merkbaar 
cement aan elkander verbonden, of het moest het ijzcr-oxyde-
hydraat zijn, aan welk bindmiddel ook dc steen zijne gecle kleur 
te danken heeft. Aan het gebrek van een algemeen bindmiddel (1) 
is de stecn, vooral bij de grof-korreligc soorten, zijne poreusheid 
de eigenschap van het water op te zuigen, cn zijne groote breek-
baarheid of broosheid verschuldigd. 

De korrels liggen in zeer dunne horizontale lagen, die men 
moeijelijk kan zien, doch op het gevoel zeer ligt kan bemerken, 
wijl de steen evenwijdig met die lagen, dus in waterpasse rigting, 
met de toppen der vingeren gewTCven, veel zachter is , dan wan-
neer dit in loodregte rigting geschiedt, als wanneer de kanten der 
lagen tc voorschijn komen. 

Door deze gesteldheid van den steen is he t , dat dc blokken, 

( \ ) AliTcnicen bindmiddel, noem ik een zoodanig, betwelk al de korre s 
onderVing vcreenißt, doch hier worden slechts enkele korrels verceni(jd, 
naraelijk die , welke, mei het mioroscooi) (jezien, ccclc vlekkeu verloonen. 
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die er uit gehouwen zijn, steeds in dezelfde stelling moeten geplaatst 
worden, als zij in de natuur voorkomen, als ook dat de steen 
harder wordt, wanneer hij uit de vochtige groeve aan dc lucht 
blootgesteld en droog geworden is. 

De steen van den Pietersberg kan men, als bouwsteen beschouwd, 
verdeden in twee soorten: den groikorreligen en den üjnkorreligen 
steen. 

Dc grofkorrelige, meer losse steen, komt het meest voor en is dc 
slechtste bouwsteen, l l i j wordt gevonden in de groeven van St. 
Pieter, van Gronsveld, l ieer . Keer, Bemelen, Meersseu, Genlem 
cn Valkenberg. AVegens zijne broosheid kan hij niet in groote blok-
ken behandeld en vervoerd worden. 

Den tijnkorreligen meer vasten steen vindt men hier en daar wel 
in de groeven van Gronsveld cn Heer , doch voornamelijk in dc 
uitgebreide groeven van Silbi. 

Deze is door zijne digthcid cn sterkeren zamenhang van eene 
veel betere hoedanigheid en kan in groote blokken verzonden worden. 

Voor beeldhouwwerk is hij zeer geschikt. In Aken maakt men 
er veel gebruik van, als ook thans nog in de St. Jacobskerk te 
Lu ik , die geheel inwendig met dien lynkorreligen steen ver-
ineuwd wordt, waarin dc fijnste gothischc versieringen worden 
uitgesneden (1). 

Doven dc gangen in al deze stecngToeven bevindt zich een dig-
tere steen, die gewoonlijk de zoldering dezer gangen uitmaakt, 
cn rijk is aan polypen, voornamelijk ook aan fungiten en daarom 

fungitenhanlc kan genoemd worden. 
Deze fungitenbank, waarschijnlijk wederom dc vorige korrels, door 

gekristalliseerden koolzuren kalk of kalkspaat innig verbonden, heeft 
eenen sterken zamenhang, zoodanig, dat hij niet meer door pik-
houwcelen en zagen kan bewerkt worden, zoo als de steen in de 
gangen er onder, maar even als dc gewone hardsteen behouwen 
moet worden, wil men er steenen van vervaardigen. 

Deze bank heeft gemiddeld ecne dikte van 50 tot GO ned. 
duim; op sommige plaatsen echter zag ik hem in lagen van 2 tot 3 
ned. el. 

l i e t eenig gebruik, hetwelk er , zooveel mij bekend is , van ge-
maakt wordt, is voor slraatsteencn bij het kasteel van Blankenberg, 
onder Keer gelegen. Ik weet niet hoe de straatweg aldaar, voor een 
twintigtal jaren gelegd, zich gehouden heeft. Men zou dit dienen 
te onderzoeken. 

(O Dc steensoort, in de St. Jabobs-kerk Ie Luik gebiuiki, koiut eclitcT 
niet van Silbi maar van tle Roosbinger steen[;roif, op ilen linkcr-nuasoever 
(België) gelegen, tusschen de gemeenten Sichem en Sassen. De fijne versie-
ringen laai men met gekookte lijnolie doortrekken. 

'Zo. De steen van Kunraad en Vaals. 

Het is mij niet stellig bekend, of men den steen van Kunraad, 
dien men aldaar tot kalk brandt, ook voor bouwsteen gebruikt, en 
herinner mij niet, toen ik een twintigtal jaren geleden de steen-
groeven bezocht, of de rots geschikt i s , om er bouwsteenen 
uit te breken; maar dit kan ik met zekerheid j^cggcn, dat hij 
daartoe hardheid en zamenhang genoeg bezit. Het is eengraauw-
achtige geele steen, met eene aardachtige breuk, die tot eene 
schelpachtige overgaat, l l i j is lioogst lijnkorrelig, tot het kristal-
achtige naderende, en kleeft aan de vochtige lippen. De tecrling-
vormige steenen, ter grootte van ecu voet, waarvan al de woningen 
in dc omstreken van Kunraad, b. v. te Klimmen en V^oercndaal, 
oi)gcbouwd zijn , behooren tot de steensoort van Kunraad. Men heeft 
mij verhaald, dat de iinvoners ze op vele plaatsen onder hunne 
akkers vinden, cn na ze ruw behouwen te hebben, tot den op-
bouw' huiuier huizen gebruiken. 

De kerk te Heerlen bestaat uit groote, glad behakte, en als ik 
het w êl heb, zelf gefrijnde steenen, van eene groote hardheid en 
v.an kristalachtig weefsel, veel overeenkomst daarin hebbende met 
den gewonen liardsteen, dat is, met de Namenschc cn Escausijnsche 
steenen; de kleur is echter graauw geel. 

Deze steenen behooren naar alle gcdachtcu ook tot dc steensoort 
van Kunraad en zijn, volgens ingewonnen berigten, gebroken uit 
twee verlaten steengroeven, gelegen bij de bouwhoeven Keverberghof 
cn Eemsterahof, tusschen llccrlcn en Simpelveld. Het zoude zeer 
der moeite w^aard zijn deze steengroeven te bezoeken, wijl men 
mij verzekerd lieeft, dat men daar goeden bouwstöen in alle grootten 
kan vinden. 

Naar men mij verzekerd heeft , zijn ook nog de kerk van Bocholtz 
cn eenige huizen in die gemeente uit dergelijke harde steenen o])-

ebouu'd. < »* D 
3®. De steen van Slenahen en Nuurheek. 

Deze lieeft veel overeenkomst met den steen van Kunraad, zijn 
aardachtig weefsel is echter minder fijn cn hij is zandachtiger, de 
zamenhang is geringer, de kleur ligter grijs. 

Het is mij onbekend of hij tot bouwsteenen wordt gebroken. 

I I . Bestanddeelen der kalksteenen die tot kalkhranden 'in 
aanmerkiyig kumien kowen. 

Daar de steen van den St. Pietersberg en dergelijke steenen uit 
de bovengenoemde steengroeven, zoo als wij hier boven zagen, 
geheel en al uit korrels van schelpen, steenpolypen en raderdiereii 
bestaan, zoo zou men hieruit al dadelijk kunnen besluiten, dat 
men door hem te branden, kalk zal bekomen, welk vermoeden 
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nog meer bevestigd wordt, indien men hem aan een sclieikundig onderzoek onderwerpt. 
Dit (jualitatief onderzoek is door mij op de volgende wijze in 

liet werk gesteld: ik overgoot een klein stukje van dien steen met 
verdund zeezout/uur; er ontstond eene sterke opbruising en ont-
wikkeling van koolstofzuur. 

l i e t stukje loste zich bijna geheel op, slechts kleine vlokjes 
bleven in het vocht zweven. 

Ik verrigte dezelfde proef met sterk salpeterzuur en de o^^lossing ^vas nog vollediger. 
l̂ i j de salpeterzure oplossing gaf nUras argenii eene zeer ilaauvve 

troebeling, die door toevoeging van ammonia verdween, dus een 
zeer gering spoor van chloor. 

Bij dezelfde oplossing, met water-v-erdund, voegde ik c/î or̂ r̂̂ ?̂ ?̂ ?;̂  
Jiarj/e en zag geen i)raecipitaat, dus geen zwavelzuur. 

Jüij ecu gedeelte der zeezoutzure oplossing voegde ik chloridnyiL 
Jerri^ en ilaarjia ammonia.^ er ontstond een praecipitaat, hetwelk 
zich geheel oploste in azijnzuur, dus geen phosphorzunr. 

Bij dc zcezoutzure oplossing voegde ik anihionia^ er ontstond 
een luiauwelijks merkbaar bruin praecipitaat, Axx^ almnina; na 
bijvoeging van zcezoiitzuur en ferro-eyanaretiim ])otassii zag ik een 
gering spoor van ijzer-oxydc. 

Met aeuhim oxalicnm en ammonia otitstoud in dezelfde oplossing 
een rijk praecipitaat van kalk; na verwijdering van dit prae-
cipitaat door lilt reering gaf pfiospkas sodae geen praecipitaat van 
magnesia. 

Le steen van den >St. Pietersberg bestaat dus uit koolzuren kalk, 
verontreinigd door eene zeer geringe hoeveelheid ijzer-oxydc en ecJi 
S2)oor van eoi silicaat. 

De kalk, hieruit te branden, zal naar alle gedachten veel ov^er-
eenkomst hebben met den kalk, in Holland uit de zeeschulpen 
voortkomende, zoo niet het voorhaïulen zijn van chloor-sodium en 
chloor-calcium in de schelpen van onze stranden, volgens de ana-
lyse van elohn, hieriii eenig onderscheid aanbrengt, dat zeker ten 
iiadeele van den schelpkalk moet verstrekken. Dc ijzcr-oxyde in 
den rietersberg-kalkstccn zal echter door branding aan den kalk 
eene graauwe kleur geven, en dezen dus minder geschikt maketi 
om er mede te witten. 

De zamenhang der korrels zal door dc branding geheel verbroken 
worden, zoodat ik geloof, dat men van dezen steen geen kluit-
maar pocderkalk zal bekomen, die op dezelfde wijze als dc schelp-
kalk zal moeten gebluscht en beliandeld worden. 

Van de fungitenbank echter is het hoogst waarschijnlijk, dat 
men kluitkalk zal bekojncn. Van deze bauk heb ik ook eene 
scheikundige ontleding gemaakt, en dezelfde uitkomsten verkregen 
als l)ij deu grof korrel igen steen. Beide steensoorten zullen naar 

alle gedachten vetten kalk opleveren, en dat wel om de zuiver-
heid van den koolzuren kalk waaruit zij bestaan. 

Meerdere vette kalken geloof ik niet dat men in het hertogdom 
zal aantreflen, wijl cic overige steensoorten geen zuivere kalksteen 
zijn, maar uit koolzuurkalk bestaan, gemengd met zand en in zuren 
onoplosbare silicaten. 

Ik heb die steensoorten insgelijks scheikundig onderzocht en 
wel van drie verschillende plaatsen, te weten van Kunraad, Wylre 
en Slenaken, welke mij nagenoeg dezellde uitkomsten hebben o})-
gcleverd. 

Met zeezoutzuur overgoten bruischten zij sterk op en ontwik-
kelden koolstofzuur. Zij losten zich niet geheel op, maar na koking 
bleef een graauw onoplosbaar poeder over, hetwelk, door een sterk 
vergrootend microscoop bezigtigd, hier en daar doorschijnende 
korreltjes vertoonde, denkelijk lijn kiezelzand. 

Dit poeder voor de blaaspijp met nitras cobalti gegloeid zijnde 
werd blaauw, en duidde dus alumina aan. 

l iet in zeezoutzuur onoplosbaar poeder was dus naar alle waar-
schijnlijkheid kiezelzure aluin-aarde of klei. 

In de geiiltreerde oplossing gaf ammonia ecu ligt geel, ecnigzins 
gclatineus ju'accipitaat en alzoo sporen van alumina en ijzer-oxydc. 

Ik vond in er op de vermelde wijze geen magnesia in. 
Deze drie steensoorten bestaan derhalve uit koolzuren kalk, ge-

mengd met meerdere of mindere hoeveelheden klei en behooren dus 
lot tle mergelsoorten. l ie t kw âm mij voor, dat de steen van Kun-
raad de geringste hoeveelheid klei bevatte, en die van Slenaken 
de meeste; de eerste wordt door de duitschc geologen te regt 
Kreide merg el ^ mergelige oder sandige Kreide genoemd, de laatste 
steensoort, die van Slenaken, noemen zij Urïmsand\ het is ook in 
dezen waarin ik het meeste zand meen opgemerkt te hebben. 

De steen van AVylré l igt , wat de hoeveelheid klei aanbelangt, 
tusschen deze beiden. 

111. Steenen ivelke hydranliselten Jcalk schijnen tc zullen 
oj^leveren. 

l ie t is hoogst waarschijnlijk , ja bijna zeker, dat er onder de 
genoemde steensoorten , hetzij van Kunraad, hetzij van AVijlre , 
hetzij van Slenaken, of wel van andere plaatsen, er eene of meer-
dere gevonden zullen worden, die door branding hydraulischen 
kalk opleveren. 

Dit gevoelen steunt op het volgende: 
hl het 82® deel van het Folyteehnisehes Journal van Dingler , 

blz. 363 vind i k , dat het de Oberbergrath en hoogleeraar Tuchs 
in Älunchcn is , die tot dien tijd t o e ( l S i l ) de beste en degel ij kste 
w'aarnemingen gedaan heeft, over hydraulischen kalk, en dat men 
zijne onderzoekingen daarover ver boven die van den Transchen 



iugeiiiciir V'icat te stellen heeft, en deze is he t , die, volgens blz. 
van hetzelfde deel, het eerst den mergel (een natuurlijk mengsel 

van koolzuren kalk met klei) verklaard heeft liet beste materiaal voor 
hydraulischen kalk te zijn. 

Verder lees ik Otto Graham's Lehrhuch der Chemie^ deel I I , 
blz. 425, dat kalksteenen, welke omtrent 20 ten honderd klei be-
vatten , hydraulischen kalk opleveren. 

In het Teehnisches Wörlerhuelt van Dr. Ure, bewerkt en in het 
hoogdnitsch vertaald door Karmarsh en Heeren , 11® deel, blz. 454, 
(1813) wordt de mergel insgelijks voor den besten steen opgegeven, 
en de volgende vereischten daartoe opgenoemd : 

l«» dat de hoeveelheid van de bijgemengde klei juist 25 ten hon-
derd moet bedragen. 

dat de hoedanigheid van deze klei in aanmerking moet ge-
nomen worden, en wel dat hij rijk moet zijn aan hoogst lijn ver-
deelde kiezelaarde. 

3® dat deze klei met den koolzuren kalk in zeer gelijkmatige 
vermenging moet voorkomcji. 

Deze vereischten zijn alleen door een quantitatief scheikundig 
onderzoek te vinden. 

i.V. Op ïvelJce wijze, zonder ie groote hosten, proeven zouden 
kunnen genomen worden. 

Steeueu van den St. Pietersberg en stukken van de fungitenbank, 
als zijiule bijna zuivere kalksteen, zou men dadelijk kunnen brau-
dcji, den daardoor verkregen kalk blusschen cJi tot mortel bereiden; 
doch de mergclsoorten zouden eerst quantitatief scheikundig on-
derzocht nu)eteu worden , om juist te kunnen weten hoeveel klei 
djiarin gevonden wordt cn welke hoedanigheid de klei bezit. Be-
draagt die hoeveelheid klei 20 tot 30 ten honderd, en vindt men 
veel lijn verdeelde kiezelaarde er in, dan is het der moeite waard, 
verdere proefnemingen te doen , door eenige stukken van den steen 
aan eene juatige gloei-hitte tc onderwerpen , daarna die tot poeder 
te brengen , dit poeder met water tot brei te maken, en onder 
water te leggen. Wordt deze brei na eenige uren, of ook na eein'ge 
dagen , hard , zoo kan men den kalk als brnikbaar aanmerken ; 
blijft zij integendeel week, zoo zou men daaruit nog niet kunnen 
besluiten , dat men geen hydraulischen kalk gevonden had , want 
van den graad van branding hangt zeer veel af. 

De eerste branding kon bf te zwak bf te sterk geweest zijn; 
men doet derhalve onderscheidene proeven van brandingen , zwakkere 
en sterkere dan de eerste, enz. enz. 

Dc proeven met den St. Pictersbcrgkalksteen zouden eenigzins 
in het groot , die met de mergclsoorten in het klein kunnen ge-
nomen worden. 

Ik moet hier echter opmerken, dat liet allezins noodig zou 
zi jn , om zich van vele verschillende plaatsen mergelsteenen te 
bezorgen. Ik bezat slechts in mijne verzameling van rotsen de 
mergelsteensoorten , die ik hierboven beschreven en. ontleed heb ; 
maar op eene groote oppervlakte van terrein zal men in het Her-
togdom mergel vinden, die w^aarschijnlijk overal in hoedanigheid 

zal verschillen. 
Een onderzoekingstogt, het liefst te voet, door deskundigen in 

het mergelterrcin te doen, is dus zeer aan te bevelen, niet alleen 
tot het vinden van hydraulischen kalksteen, maar vooral ook om 
de goede bouw^steenen op tc sporen, zoodanige als er bijv. aan de 
kerken van Heerlen cn Bocholtz gebruikt zijn. 

De eenige plaats in het Hertogdom, w\aar thans nog kalk 
gebrand wordt, is aan dc steengroeve van Kunraad; de overige 
kalkovens, op de kaart van van Gorkum aangeduid, zijn verlaten 
of worden niet meer gevonden. 

Dc kalk van Kunraad wwdt aldaar algemeen gebruikt, zelfs op 
de dorpen tot nabij Maastricht; het is kluitkalk, die, zoo ik wel 
ben onderrigt, weinig door blussching uitzet, of in omvang 
vermeerdert. 

Dc mortel daarvan vervaardigd behoeft weinig zand, en moet 
schielijk gebruikt w'orden. Ik ben niet te weten kunnen komen 
of hij hydraulische eigenschappen bezit. 

Dc Avijze van branding is dezelfde als die van den luikschen 
witten kalk; hij Avordt dus naar alle gedachten te sterk gebrand 
om hydraulische eigenschappen tc kunnen bezitten. 

Maastricht, den 25«̂ " Ai)ril 1840. 
{loas get.) A . W . G . VAN R I E M S D I J K » 



VERGADERING 

V\S HFT KONINKLIJK nSTITURT VAN ÜSGEMEUPS , Gf'HOUDE!« l^i 
flET LOKA\I. VAN [»E KOMMvLIJKE AKADEMIE TE DEUT , OP 

DiNGSDAG DEN FEBUÜAUIJ 1851. 

Tegenwoordig: F. W. Coiirad, president; G. Simons, C. T. van 
Meurs, D. J. Storm ]Uiysing en A. Greve, leden van den llaad. 

De leden : dhr. d. G. W. iMerkes van Gendt, J . Lebret, 1\ Schmitz, 
IMeekrode, l ienlher, A. (J. lienther, J . Glavimans, J . P. van 
den Herg Jz . , A. J . Heiionten, J . T. ]\runnich , A. J . II. van der 
Toorn , D. A. Sehretlen , \V. N. llose, J . C. Singels, van der Vinne, 
J . ]>. Alaxwils, J . G. W. Eijnje, l inr tz , J. G. Enthoven Lz., 
E. AVenckchach, d. van der iMey, R. Lobatto, Staring. 

De bniliMigewoiHï leden : 11. de NeulVille, P. ]\laas Geesteranus Cz., 
J . W. 11. Coinad, d. van der Toorn, P, J. jMouthaan, J . van 
Stralen, J . \V. iM. van de Tol l , M. E. C. Plemp, van Diesen, 
L. A. Heuvens. 

Bij afwezigheid van den secretnris, neemt het lid van den raad 
Storm Bnysing, o]) verzoek van den i)resi(h.'nt, zijne f'unctien waar. 

De notnhin der vorige vergadering (Dingsdag 12 November 1850) 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De president geeft de vergadering keiniis, dat de volgende ge-
schenken ontvangen zijn: 

a. Van den beschermheer: eene nieuwe drilboor met vliegwiel, 
volgens de uitvinding van J , Eden Macdoual; een exemplaar van 
het nieuwe ])lan van licyden, door den landmeter van Campen, 
1S50, en het 1 deel van het Tijdschrl/Ï ter bevordcriiKj der 
nijverheid. A'oorts 2 deelen van de A7ivales des travaux pnhlies de 
JBelrjique, V U , Vl. l i ; En 111® deel van Turniiuj and mechanical 
7nanipnlatlon: alsmede ter bezigtiging: model van een toestel tot 
meerdere veiligheid op spoorwegen, 

b. Van het lid baron Eorstner van Dambenoy: Albiini digemme 
archiiecton iche, 111 deelen. 

c. Van het Piataafsch genootschap van proefondervindelijke wijs-
begeerte te llotterdam: Nieuwe verhandelingen, deel J X , 2c stuk 
en deel X. 

d. Van het lid G. C. W. Pij tak: 4c aflevering van zijn Bmm-
kundig v:oordevboek, 1850. 



90 
e. Van het lid G. J . Verdam: Verkandel'mg over de methode der 

kleinste qnadraten. Eerste afdeeling. Eerste gedeelte, door G. J . 
Verdam, hoogleeraar aan de universiteit te Leiden. 1850. 

f . Van het honorair lid Seelig: ArtiUerie-cnrsus^ 1® deel, tech-
niek door den luitenant O. II . Kuijek. Idem, deel, taktiek 
door den kapitein van Overstraten, (in Jlandleiding bij het onderwijs 
in de scheikundedoor den kapitein van der Meulen, 1« deel. 

g. Van den minister van biniienlandselie zaken: llapi)ort aan den 
Koning door de kommissie tot de zaken der rivier-aileidingen, in-
gesteld hij hesluit van den Julij 1828, n ^ 47. 

h. Van het lid AV. Staring: Een exemplaar van het door hem 
gesehreven werk: Be Belgische Kempen. 1850. 

i . Van liet lid G. A. de Geus: Model van eene glazen peilschaal. 
h. Van den iieer J . ^L van 't llaaff: Twee nommers van het 

Tijdschrift voor den handwerksman en het ƒabrij hoezen in Nederland^ 
sints den aanvang van dit jaar uitgekomen, met aanbeveling. (Zie 
n®. 280). 

l. Van het lid A. J . 11. van der Toorn: Caarte (met pnpülot) 
van de rivieren omtrent Schenkenschans met de gecoueipieerdc 
doorsnijdinge over 't Spijk, door G. Tassavant (17()0), en Kaart 
voorstellende het project van den heer IMartinus van liarneveld, 
175 1, betrellende den l?aardwijkschen overlaat. 

Van den president: Keuren van den Alblasserwaard, Over-
waard, Kijnland, Schieland, mitsgaders ecne ingebonden kaart van 
llijnlaud. 

Van het onder a vermelde ca ter bezigtiging gestelde model, 
w^aarvan dc beschrijving ter bcoordeeling aan den llaad is toege-
zonden, verklaart de president de inrigting, en merkt daarbij 
op, dat de inzender zich, behalve in eenige andere beschouwin-
gen , in een voornaam jmnt schijnt vergist te hebben, namelijk 
dat hij van het denkbeeld is uitgegaan, dat dc wielen der rijtuigen 
van eenen spoorweg om de assen draaijen, en de assen stilstaan, 
zoo als bij gewone rijtuigen, iets wat niet overeenstemt met hetgeen 
op alle spoorwegen gebruikelijk is. De bevestiging van de weerhaken 
aan de assen, zoo als in het model, zou dus daardoor alleen geene 
toej^assing vinden bij de rijtuigen, die op de spoorwegen loopen. 

l ie t model eu de teekening worden bezigtigd, en daaromtrent 
door de leden eenige verdere opmerkingen medegedeeld, waarvan in 
<le gevraagde beoordeeling gebruik zal worden gemaakt. 

Omtrent het onder X-vermelde geschenk van de heide uitgekomen 
nommers van het Tijdschrift voor den handwerksman en het fobrijk-
w^ezen in Nederland, zegt de president, dat deze nommers hem zijn 
toegezonden met verzoek, om daarvan eene aanbeveling te doen iii deze 
vergadering, l l i j meent echter, dat aan dit laatste verzoek niet 
anders dan op de gewone wijze door eenvoudige aankondiging kan 
worden voldaan. De raad znl zieli onledig houden dit te onderzoeken. 
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De president brengt ter tafel het voorstel van de leden Steuer-
wald. von Delitzsch en Vreede. 

(Zie Bijlage XX. ) 
De vice-president leest den ilaaromtrent ingekomen brief, en dc 

])resident zegt vervolgens, dat wat het eerste gedeelte van dien 
brief aangaat (de ballotage der nieuw voorgestelde leden) dit in 
den regel tot het laatste gedeelte der werkzaamheden van deze 
vergadering behoort, doch dat hij thans in beraadslaging zal brengen 
het tweede gedeelte, namelijk het voorstel tot oprigting eener ai-
deeling van het Instituut te Soerabaya, zoodanig als dit voorstel 
in den zoo even vermelden brief is vervat. 

Hieromtrent hebben eenige beraadslagingen plaats, waaruit bli jkt , 
dat over de twee voorname afdeelingen van het voorstel zeer 
verschillend wordt gedacht. 

De vice-president stelt voor, het voorstel te splitsen en dus 
in omvraag te brengen: 

lo. Het vestigen van eene afdeeling van het Insti tuut te Soerabaija. 
2o. De magtiging te verleenen tot het aannemen van leden 

ouder homologatie van het Instituut. 
De vergadering gaat hiertoe over. 
Het eerste voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
Omtrent het tweede voorstel worden door de leden Eijnje, van der 

Vinne, Staring eu anderen eenige bedenkingen gemaakt, terwijl 
door eenige leden van den llaad de zienswijze van den liaad van 
bestuur nader wordt opengelegd en toegelicht; dit geeft aanleiding 
tot vele woordenwisselingen. De president eindelijk de zaak genoeg-
zaam toegelicht achtende, brengt het voorstel in omvraag. 

De uitslag der stemming is , dat 13 stemmen zich voor, en 11 
stemmen zich tegen het voorstel verklaren, zoodat het is afgestemd. 

Het lid llose oppert daarna het denkbeeUU om dc afdeeling te 
Soerabaya desniettegenstaande te Vix'^'^iv^Ktw., afdeelivgsledcnxxww te 
nemen, die geen leden van het Jnstituut zouden zijn, voor dat zij 
hier in den gewonen vorm en volgens het reglement zouden zijn voor-
gesteld, geljalloteerd en aangenomen, en dus voor dien tijd ook geene 
boekwerken, enz., vanhier zouden ontvangen, doch intusschen bij 
de afdeeling in Oost-Indië nuttig werkzaam zouden kunnen zijn. 

De president meent, dat dit denkbeeld welligt in het huishou-
delijk reglement der afdeeling zou kunnen worden opgenomen. Het 
lid llose is van gedachte, dat zulks aan de afdeeling kon woorden 
medegedeeld. A^ersehillende overwegingen worden daarover in het 
midden gebragt, die tot geen bepaalden uitslag leiden. 

Het lid (jllavimans stelt eindelijk voor, om de verdere regeling 
dezer zaak over te laten aan den Haad van bestuur, wxdk voorstel 
met algemeene stemmen wordt aangenomen. 

De president bvengt vervolgens verslag uit omtrent het door 
het lid van der Vinne in de vorige vergadering gedane voorstel 



tot het afliuren v̂ aii cene stoomboot om de Tentoonstelling tc Londen 
tc bezoeken, cn leest den brief voor, die daaromtrent door ons 
medelid van Oordt is toegezonden. 

(Zie Jhjlage m XXT.) 
J)e president zegt daarna, dat dc raad deze opgaven overwogen 

heeft, doch van meening is , dat het aanbod wegens dc kortheid 
van den ti jd, gedurende welken de stoomboot ter beschikking zou 
zijn, niet annncmelijk is. l ie t lid van der Vinne gelooft ook dat 
de tijd tc kort is, en zegt dat hij daarenboven meerdere inlich-
tingen heeft bekomen, die dc zaak bezwaarlijk maken, waardoor 
hij tot het beslnit gekomen is om zijn voorstel in tc trekken. 

De president deelt mede, dat van de leden van llooff, j\t. II. 
( 'onrad, van liimborch van der Meersch, A. J . II. van der Toorn 
en J . Strootman, verschillende ijigcvulde topograjjhische iiulexcn 
zijn ontvangen voor den catalogus van kaarten, en dat de kom-
missie voor dien catalogus hare werkzaamheden ijverig voortzet. 

Na behoorlijke overweging heeft de llaad gemeend, het voorstel 
van het lid Glavimans, omtrent de wijze van ballotage, in dc vorige 
vergadering gedaan, volkomen tc kimnen goedkeuren; (h't voorstel 
wordt alsnu aan de beslissing der vergadering onderworpen en met 
algemeene stenmicn aangenomen. 

De president deelt verder nog juede: 
I)at de laatst benoemde leden dc gewone toetreding hebben 

ingezonden, en daarna de Ijoekwerken van het loopeude instituuts-
jaar , mitsgaders de di2)loma's, zijn afgezonden. 

Dat eenige exemplaren van de vroeger uitgegeven boekwerken, 
tegen den daarvoor vastgestelden prijs, aan nieuwe leden, die zulks 
hadden aangevraagd, zijn verkocht. 

3®. Dat de verzendingen van boekwerken naar Oost-Tndie, langs den 
gewonen weg, door het ministerie van koloniën zijn bewerkstelligd. 

4®. Dat de geologische kommissie, bij de vorige vergadering 
(10 September 1850) gemeld, verslag heeft uitgebragt op het door 
den minister van Oorlog medegedeelde stuk van het lid van Panhuys, 
behelzende aanteekeningen omtrent het maken van eene geologische 
kaart van het koningrijk der Nederlanden, en dat de voorname 
inhoud van dat verslag aaii gemeld lid is medegedeeld. 

Overgaande tot de mededeeling van ingekomen stukken, worden 
de meteorologische waarnemingen van het lid van der Sterr ter ta-
fel gebragt, en leest de president, bij eeiie korte afwezigheid van 
het lid JUcekrode, vooraf eene door het lid G. A. de Geus ge-
geven verklaring van de door hem ingezonden model-glazen peilschaal 
(l)ijlagc X®. XXII ) en vermeldt daarbij de door hetzelfde lid in-
gediende nota's over een doelmatig gebruik van oud hout, en het 
maken van schoeijingen in den omtrek van Halfweg. 

De president geeft daarna het woord aan het lid Bleekrode, ter 
)neiledceling van zijne opmerkingen omtrent de stukken over dc 
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putboringen, en de middelen om Amsterdani van versch water tc 
voorzien, uitgegeven in het zesde stuk der Verhandelingen van 
het Instituut. 

(Zie Bijlage N®. XXIII ) . 
De president bedankt het lid Bleekrode voor de gedane mede-

deelijig, en vraagt daarvan afstand voor het Instituut, en tevens 
zijne toestemming, om daarvan een afschrift aan het lid van Maurik 
mede te deelen. Het lid Bleekrode geeft daartoe zijne toestemming. 

De beraadslagingen over het gehoorde worden geopend, en de pre-
sident zegt daarbij, dat aangezien het welligt voor het oogeublik 
moeijelijk is daaromtrent iets te zeggen, de volgende vergaderin-
gen daartoe de gelegenheid zullen aanbieden, en het dan voorzeker 
aangenaam zal zijn, daaromtrent verder te hoorcn hetgeen men 
zal meencn der zake luittig te kunnen zijn. 

De president geeft daarna kermis van de ontvangst eener ver-
handeling over dc droogmaking van den Zuidpias, door het lid 
J. A. l^eijerinck, met kaart en verdere teckcningen. 

De kaart en teekeningen worden bezigtigd. 
Daar echter de verhandeling zelve te uitgebreid is , om in eene 

vergadering te worden voorgelezen, deelt dc president daarvan 
slechts den korten inhoud mede (Zie ^Bijlage n^ XXI V,) en zegt 
dat de verhandeling waarschijnlijk door het Instituut zal worden uit-
gegeven , en alzoo van zelve in haar geheel ter kennissc zal komen 
van al de leden. 

Het lid J. C. Singels draagt vervolgens voor, cene beschrijving 
van de ijzeren brug over de X êwa te St. Petersburg, en heldert 
zijne beschrijving op door eene teckening van deze brug en een 
plan van St. Petersburg. 

(Zie Bijlage N®. XXV.) 
De president bcdaiikt het lid Singels voor zijne bijdrage. 
Alvorens aan de leden ^ïmniich en Grevc het woord tc ver-

lecncn tot het doen van mededeelingen, wordt er, uithoofde van 
den reeds ver verloopen t i jd, eerst overgegaan lot de ballotage 
der in de vorige vergadering van 12 November 1850 tot leden 
voorgestelde personen. 

Nadat de leden van ^Eeurs cïi l lartz tot stemopnemers benoemd zijn, 
geschiedt de ballottage op de door het lid Glavimans voorge-
stelde, en door deze vergadering goedgekeurde wijze. 

De uitslag der stemming is, dat al de voorgestelde kandidaten 
tot gewone leden zijn aangenomen. 

Alzoo zijn tot gewone leden benoemd: A. E. Andre de la Porte, 
P. van Baak, W. P. K. Bischofl' van Ilecmskerck, H. Bleckmann, 
AV. Ïj. Brocx, S. Dik, Cz., A. W. Egter van AVissekerke, J . L. B. 
Engelhard, J . P. Ermeling, W. G. C. Geil, Jhr. K. C. A. van 
Hogendorp, Jhr. D. G. Hora Siccama, AV. Keulemans, A. van 
Lakervcld, J. L. Lindwürm, Jhr. 11. M. Mollerus, S. 11. Mossel, 
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P, J . Ji. de Perez, S. E. W. lloorda van E>^singa, C. Kosemeier, 
H. llosemeier, J . Sclulfer, AV. C. van Seliierbrand, G. J. Stipriaan 
Luiscius, M. A. van Walcliren, J . W. 13. Wardenaar. 

Uc president geeft verder kennis, dat , in den voorgeschreven 
vorm en behoorhjk ondersteund, de aanvragen zijn ingekomen, 
om tot leden en buitengewone leden te worden benoemd van de vol-
gende personen, die tlians woorden voorgesteld om iu de volgende 
vergadering van April va)i dit jaar geballoteerd te worden: 

Tot gewone leden de heeren: L. Ph. de LanneedcBetrancourt, Jhr. 
M. Snoeck, P . A. van Aken, I I . J . A. Verduchcne CJI 11. J. Koenen. 

En tot buitengewone leden de heeren: J . Kallf, A. A. van 
Teylingen , A. C. l^orcntz , K. L. Pfeiffer en C. L . de IJruyn Kops. 

Verder wordt kennis gegeven, dat het lid I I . \V. JSchokker 
voor het lidmaatschap heeft bedankt, en dat het lid H . J . Har-
des naar ()ost-l.ndic vertrokken is , doch zijn verlangen heeft te 
kennen gegeven om het lidmaatschap aan te houden. 

Het lid Munnich bekomt nu het woord, en spreekt over de 
windmolens, dc rigting der wieken enz. 

(Zie Pijlagc iV. XXVT.) 
Hij tracht daarbij de noodzakelijkheid aan tc toonen van een 

nieuw onderzoek omtrent deze voor ons vaderland zoo hoogst be-
langrijke zaak. Hij meent dat hiertoe tluins meer dan vroeger de 
middelen voorhamlen zijn, en beveelt dit onderwerp dringend aan 
de belangstelling van het Insti tuut aan. 

De president maakt de opmerking, dat de middelen door den 
spreker bedoeld, wel voornamelijk zullen bestaan in het vinden 
der kosten tot het nemen van proeven, en vraagt of het zijne bedoeling 
is dat het Instituut die kosten zou dragen. Het lid jMunnich 
heeft zich voor deze zaak nog geen bepaalde middelen voorgesteld 
en wenscht juist die middelen aan do overwegingen van het Insti-
tuut aan te bevelen, waarna het lid Simons voorstelt, dat de llaad 
eene kommissie benoeme om onderzoek te doen omtrent de wijze 
en bekostiging der voorgestelde jn-oevcn. 

De vergadering neemt daarmede genoegen. 
Het lid Greve leest vervolgens zijn verslag omtrent de te Bre-

merhaven gebouwd wordende groote sluis, welk verslag door den 
minister van binnenlandsche zaken aan het Instituut is toegezonden. 

Dc beschrijving dezer sluis wordt door vele teekeningen opge-
helderd. 

Daar er niets meer aan dc orde is , wordt de vergadering gesloten. 
Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van Dings-

dag deu April 1851. 
F . W . CO:NRAD, 

President. 
Ij, 3. A. VAN DEU KUN, 

vSccrelaris. 
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Soerabaya, den Aug. 1850. 

De wensch, om de belangen van het koninklijk Inst i tuut van 
ingenieurs te bevorderen, en om in deze gewesten den lust voor dc 
beoefening van nuttige kunsten en wctcuschappen op te wekken en 
daaraan meer voedsel te geven, heeft ons aangespoord de ingezetenen , 
die in aanmerking komen om lid te worden van geuoemd Inst i tuut , 
opmerkzaam te maken op de belangen van deze nultige inrigting voor 
Indië en voor de hier zijnde leden in het bijzoniler, als middel 
tot wetenschappelijke bijeenkomsten en zamenwerking. 

Aanvankelijk hebben wij ons met dit doel gewend tot het hoofd 
van deze residentie, van wiens ijver cn belangstelling, voor alles 
wat ten nutte dezer kolonie kan strekken, wij reeds overtuigd 
waren, en tot de hoofden van wetenschappelijke vakken en inrigtingeu, 
die ons konden teregtwijzen, omtrent de ingezetenen, die in de 
omstandigheid zijn van tot lid van het Instituut te worden voor-
gedragen. 

Bij deze vergadering, in Maart jl. ten huize van den resident 
gehouden, beloofde Z.lI.Ed.G. ons zijne bijzondere belangstelling 
en medewerking in onze onderneming, en betuigde ons, dat het 
Z . l I .Ed .G. aangenaam zou ziju, de leden van het Insti tuut te 
zijnen huize te ontvangen, telkenmale wanneer zij mogten wenschen 
eene bijeenkomst te houden. 

De uitgebreidheid dezer residentie, de soms moeijelijkc middelen 
van gemeenschap en dc tijdelijke afwezigheid van eenige personen, 
die wij wenschtcn tot lid voor te dragen, alsmede andere omstandig-
heden hebben eene groote vertraging tc weeg gebragt in het doen der 
voorstellen, welke wij bij deze de eer hebben'UwAV.Ed.G. te ver-
zoeken aan de directie van het Insti tuut voor te leggen. 

In dicji tusschciitijd is ons eerst het in 1810 gearresteerde nieuw 
reglement voor het Instituut bekend geworden, en wij hebben alzoo 
vermeend, ter voorkoming van verdere vertraging, thans ecnigziiis 
te mogen afwijken van de vormen, bij dit reglement voorgeschre-
ven, door alle voor te stellen leden op eene zelfde voordragt te 
brengen, en niet op eene afzonderlijke verklaring van dengcne, die 
verlangt aangenomen te worden. 

Het vertrek van den eerst ondergeteckende en van andere leden 
van het Instituut uit Batavia, alsmede het overlijden vaii een der 
nieuw aangenomen leden, heeft het schier onmogelijk gemaakt, 
daar ter plaatse over te gaan tot vestiging eener afdeeling van het 
Inst i tuut , waartoe de magtiging verleend is bij missive van den 
llaad van bestuur van het Ins t i tuu t , van den oO®" April 1819. Wi j 
nemen alzoo de vrijheid, onder de aandacht van het bestuur te 



96 

brengen, dat te Soerabaya, door hare technische inrigtingen en 
uitgebreidere industrie, veel meer personen gevonden worden, die 
belang hebben bij de beoefening van kunsten en wetenscliappen , 
in welke er over het geheel ook meer belangstelling bestaat dan te 
Batavia; en verzoeken wij vergunning, om ook hier ter stede eene 
afdeeling van het Instituut te mogen vestigen, waartoe wij ver-
trouwen, dat steeds een genoegzaam aantal leden en voldoende 
middelen aanwezig zullen zijn. 

Wi j zouden alsdan een jn-esident, een secretaris en een pcïining-
meester kunnen benoemen, welk bestuur der afdeeling Soerabaya 
(oosten van Java) zich met die van Batavia (westen van Java) in 
verbinding zou kunnen stellen, en eene geregelde briefwisseling 
onderliouden met het hoofdbestuur te Delft. Ook zoude het ons in 
het belang der zaak nuttig toeschijnen, dat de afdeelingen op Java 
gemagtigd werden om, onder latere homologatie van het hoofd-
bestuur, leden te kunnen aanncMuen. 

AVij bevelen verder onze belangen als leden van het Instituut in 
de medewerking van UW.Ed.G. aan, cn verzoeken UW.Ed.G. de 
verzekering tc ontvangen van de gevoelens van hoogachting, waar-
mede wij de eer hebben tc zijn 

UW.Ed.G. D\y. Dienaren, 
S T E U K U W A T D , 

L. K. Inst. I. 
C . G . VON D E N Ï Z S C H , 

L. K. I nst. I. 
P . 1. C . V N J I E D E , 

L. K. lust, I. 
Aan flcn Heer Secretaris tan 

het Instituut van Ingenieurs te 
's Gravenhage, 

B I J L A G E X X [ . 

Rotterdam, den l?"-'® Januarij 1851. 

WelEdel Gestrenge l i ee r ! 

Ter voldoening aan de uitnoodiging van TJWEd. om op tc geven 
op welke conditiën dc ncderl. stoomboot-maatschappij genegen zou 
zijn aan eenige leden van het koninklijk Instituut van Ingenieurs 
bij gelegenheid van de tentoonstelling te Londen, eene stoomboot 
af te staan, zoo tot de heen-en terugreis als tot verblijf aan boord , 
heb ik de eer UAVEd. daaromtrent te berigt en, dat de uederL 
stoomboot-maatschappij als varende in eene geregelde vaart tusschen 
llotterdam en Londen, met het bekende stoomschip de Batavier, 
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zeker het sterkste schip dat in die vaart is , tot eene geheele af-
huring niet wel kan overgaan, doch gaar3ie voor een bepaald aantal 
hceren de Batavier in zoo verre wil afstaan, dat die hceren bijv. 
Dingsdag van llotterdam vertrekkende om AVoensdag te Ijonden te 
komen, dc gelegenheid hebben om Donderdag, A^rijdag of Zaturdag 
de Tentoonstelling te bezoeken,om verder Zojulag weder luiar llotter-
dam terug te gaan. De Batavier biedt de gelegenheid aan voor 
30 heeren om te slapen, en ik kan voorstellen, zoo geen minder 
getal dan 25 zich daartoe aanmelden cn verbinden wil, de heeren 
voor £ ö o f / ' 72 ])er hooftl tc geven: 

1®. De passage heen cu terug. 
2°. Twee of drie dincs, naarmate dit met de reis uitkomt, met 

engelsch bier, zonder wijn. 
Logies aan boord, dat is derhalve voor zes nachten. 
Zes ontbijten op de engelsche wijze. 

5«. Zesmaal thee des avonds, met brood, koud vlccsch, visch, enz. 
De fooi aan den hofmeester en de bedienden is onder de £ G 

begrepen. 
Jk kan hier bijvoegen dat de Batavier, wat bediening en eten 

betreft, zich steeds boven alle andere booten gunstig ouderscheiden 
heeft. 

Eindelijk moet ik als eene conditie stellen dat ik twee weken 
vooruit gewaarschuwd moet zijn, omdat ik anders de slaap])laatsen 
niet open kan houden, en dat eens bepaald de kosten voor rekening 
van de partij blijven. Voor dames bestaan er daarenboven l i ^ i i l - l 
slaai)plaatsen. 

Meenende met deze opgave aan de intentie van UWEd. voldaan 
tc hebben, heb ik de eer met hoogachting tc zijn, 

\VelEdel Gestrenge l ieer , 
U AA^Edel Gestr. dienstv. dienaar. 

De direkteur der nederlandsche 
stoomboot-maatschappij 

VAN {)oilDT. 
Den ^yelKddg, Heer F, IV. Conrad, 

President van het h'uninktijk Instituut 
van Ingenieurs te *s liage. 

B I J L A G E No. X X l l . 

EENE GLAZEN PEILSCHAAL. 

Daar de invloed van het water op de op hout geverwde peilschalen 
belangrijk is, en deze, vooral bij afwisselende waterstanden, al zeer 
spoedig haar helder uiterlijk en daardoor (waar het in de eerste 



nnnnnmncuu 

jiSSBfll 

S i s W f ® ^ 

IBHCS 

plaats op aankomt) de duidelijke aanwijzing 
van het peil verliezen, zoo kwam ik op 
de gedachte om ze achter een glas te 
plaatsen, hetwelk zoodanig op de peilschaal 
was gelegd, dat het geverwde geheel van 
het water bleef afgesloten, welke proef-
neming zeer goed is uitgevallen. 

In het najaar van 1819 stelde ik zoo-
danige peilschaal, die den geheelen winter 
door, en wel hier, waar het verschil soms 
belangrijk kan zijn, dc beste dienstdeed. 

Intusschen ben ik voornemens deze 
schaal later, naar ik vermeen, nog doel-
matiger in te rigten; daartoe wenschte ik 
haar te doen bestaan uit twee strooken 
glas, op eene vaii welke dc peilschaal ge-
schilderd wordt, zoo als die hiernevens is 
voorgesteld, in de nationale kleuren (1) 
afgezet op »/so der natuurlijke grootte; de 
letters worden op het glas verkeerd ge-
schreven, ten einde bij het omkeeren regt 
te staan; daarna bedekt men het geschil-
derde, wanneer het goed droog is , met 
eene dikke laag witte verw, legt er de 
tweede strook zuiver vlak passende op, 
terwijl die laag verw nog nat i s , en zet 
het geheel in eene houten kast , tc weten: 
van boven, van onderen en van ter zijde 
in eene glassponning, die gestopt wordt 
met eenige spoedig verhardende stopverw, 
terwijl liet van achteren bedekt wordt met 
de plank, waaraan eene sponning is. 

Zwanenburg, November 1850. 

G . A . DE GEUS. 

Omtroit de glazen peilschalen, door mij 
in de maand jS^ovcmber jl. gezonden, ver-
meen ik nog tc moeten medcdeelen, dat ik 
heden geheele glazen peilschalen heb ver-
vaardigd, en dat zij bijzonder voldoen, want 

lo wordt de peiling terstond met een 
oogopslag juist waargenonen. 

( l ) In de afl)ceUruig» helcekencn de looilre(;lc 
strepen rood en de n(j(jende blaauw; het ovcri{;c 
is wit. 

V. ' i 

o> 

JLH 

i /oo 

-V 

j c e } 

/ o f . 

taa. 

2'». Is het onderscheid tusschen kosten van 
glazen en houten peilschalen als volgt: Twee 
stel peilschalen voor buiten, waarop een el boven 
en een cl onder A l \ gepeild wordt, en ecu 
dubbel stel peilschalen voor bi)men, waarop een 
el onder AP. wordt waargenomen kost: 

Van 
Hout. Glas 

Aan hout (wa- Aan glas , . . / 7 50 
genschot) . • / c 60 Arbeidsl. voor 

// 12 Arbeidsl. voor den verwcr. . // 12 
50 do timmerl. . // 8 40 Verwwaren . . // 0 50 

Idem verwcr . //15 // Aan hout . . . // 1 50 
Verwwaren . . // 1 50 Arb. timmerl. // 2 50 

te zamen 50 te zamen / 2 4 . // 

De bovenstaande berekening is voor beide 
peilschalen in dubbel berekend, dewijl men 
voordecligheidshalve zoo om de eerste uitgaaf, 
als later bij ongelukken aan de schalen, de 
glasstrooken ter lengte neemt, zooals die uit 
de glastafels kunnen gesneden worden. Deze 
tafels heeft men aangekocht te Amsterdam bij 
de heeren Burlett en Pierson 1°. kwaliteit half 
wit glas lengte 1.05 en breedte 0.81 el. Uit de 
drie tafels kwamen alzoo twaalf strooken of zes 
schalen, dus twee van een el boven en een cl 
onder AP. en twee van een cl onder AP. 

/ l O 
// 5 
// 8 
n 4 

50 
25 
00 
00 

Eene liouten peilschaal voor buiten 
kost alzoo 

Eene dito voor binnen 
Eene glazen peilschaal voor buiten 
Een dito voor binnen 

Terwijl om de drie maanden zeker de hou-
ten peilschaal moet vernieuwd of verwisseld 
worden en daarentegen de glazen, zonder bij-
zondere ongelukken, jaren lang met dezelfde 
duidelijkheid den waterstand zal aangeven. 

Om n u , met de strooken glas, ter lengte 
van een el boven en even zooveel onder 
AP. tc peilen, laat men een el boven en een 
el onder AP. werken, terwijl de vijf duimen 
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voor elkander voorbij schieten, en zulks, indien het noodig is, 
zoowel va]i boven als van onderen kan worden voortgezet, zooals 
de figuur hiernevens aantoont. 

Zwanenburg den 17 Januarij 1151. 
G . A . DK G E U S 

L. K. 1. 

B I J L A G E N^ X X I I I . 

OPMEHKINGÊ  OVER DE STUKKEN, DJE filJ HET K. IVSTITUUT VAN 
IXGEMECnS ZUN INGEKOMEN, liETr.EKKULIJK EENIGE PUTBORKNGEN 
IN NRDEULAND, EN OVEK HET nAPPOUT VAN DEN HEER J. VAN MAUUIK 
ENZ,, VOOUKOMENUE IN JIET ZHSÏ)E STUK DEU VEUIIANÜKLINGEN , 
DOOK D^ S. BLEEKUODE, UOOGLEERAAll TE DELFT. 

1. Geschied kundig gedeelte. 

Het koninklijk instituut heeft , buiten twijfel, in het belang der 
wetenschap en met het oog op de ])raktische toepassing, de slukken 
bekend gemaakt over de putboringen in X'ederland. Ik heb die 
s tukken van hetzelfde standpunt uit gelezen, en kan dientengevolge 
niet nalaten mijne opmerkingen jnede te deelen, welke alleen — 
en ik zeg dit uitdrukkelijk — zaken en geene personen betrellen. 

Hoe is het mogelijk, dat men, na op blz. 71—76, of liever 
van blz. 6S af, zeer vele onnaauwkcurigheden te hebben publiek 
gemaakt, deze besluit met een verhaal van het Cirknitzer vieer'wx 
XB. Katalonie (zegge Krain), cn wel met een verhaal van Yal-
vasor, van 1687 daterende, die 7iit de onder aar dsehe kanalen van 
dit 7neer EENDEN LAAT M T S P U W E N , DIE WEL ZWEMMEN, MAAR VOL-
STREKT BLIND EN VEUEHLOOS ZI JN , TERWIJL IIET NOG 2 OF 3 WEKEN 
DUÜRT, ALVORENS HUNNE VEDEREN GENOEGZAAM GROEI HEBHEN OM 
WEG TE VLIEGEN!!! Het is tAvee eèuwen geleden, dat zonderlinge 
dingen er van verhaald Averdoi, maar Avie herhaalt die in 1850? 
Men leze het Fhysikalisehes Wijrterhneh in voee SEE. S. 711) of 
Leonhard's Lehrbnch der Geognosie und Geologie'Z^ Aujl. S. ^ 
indien men niet Aveet, dat hier niets anders voorvalt, dan dat in 
het droogc saisoen, Avanneer dc bergen, die de kom van het meer 
omringen, geen Avater meer leveren, dc Avateren afnemen cn eindelijk 
AVĉ iTzinken in den Jura-kalk-steo]i, Avelkc den bodem A^ormt en in 
allerlei rigtingen door kloven gescheurd is (1). Doch genoeg hiervan. 

(I) Ilif.T, zoo als elders in Fstrie en Illyrie , zijn de bekende Ralabolliiia, 
van welke de Grieken reeds zulk eene i;elukki|;e toepassing; lol waleraflcidin^; gemaakt hebben. 
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Wanneer men de tabellen van blz. 68 af aanstaart, met allerlei 
kolommen, dan zoude men verAvachten, dat daarin belangrijke zaken 
Avorden opgegeven; cn welk een opsehrift! Het boren van putten 
dagteekent reeds van vroege ti jden, en wen is daarmede gelukkiger 
geslaagdy dan binnen Amsterdam, het geval gezoeest is. De tabel 
zal ons dit mislukken niet ophelderen. 

AVfiilr zijn dc landen van Tyrin welke dc putten A'an Jerusalem 
ten tijde van Salomo geboord zijn? De heilige schrift spreekt ner-
gens van Tyr , maar allecJi van Tyrns, en deze stad Avas in Bhenicic 
gelegen, dus zeker AVCI Avat ver van Jerusalem. 

AVelk cene zonderlinge aanmerking a<dUer de opgave van den put 
te Lillers in Artois? Namelijk een verhaal van (Hympiodorus, van 
putten, die in de Oasis of vruchtbare plekken der Avoestijn NB. tot 
2 0 0 , 300 en zelfs 500 cl GEGRAVEN zijn, en die nog tot heden 
blijven springen; althan.s naar het opschrift, BIJ MIJ BEKEND, heeft 
de heer vaii Maurik dit gezien. De hier bedoelde Avoestijn is Gobi, 
en tot nadere leering verAvijs ik tot ]>erghaus of l^uddingh (1). 
AVaarschijidijk heelt de oorspronkelijke schrijver in het oog 
gehad dc Oase van Thebe: zie Comptes Jlendus de VAead, 1 8 l i , 
no. 21. 

i\lcn ]iocmt C'assini dc oude bij dc boring van den put , cn 
men leze Henricart dc Thiery, Paris 1820. J)e auteur, hier be-
doeld , is 1 lericart dc Thury (maar zoo verkeerd is de naam in de 
geheele verhandeling gespeld) die in 1820 uitgegeven heeft: Considé^ 
rations géologicpies et physiques sur la canse da jaillissement des 
eaux des puits Jorés enz. En Avat heeft Dominique Cassini v^errigt ? * 1 1 1 •• ir/̂ »-» H'nll'r» lilT 

II. — gebruikelijk) 
en later door ]3elidor [Science des Ingénieurs,, Par. 1731, p. 82) 
beschreven. De bron van het St. Andries-klooster is op cene halve 
mijl afstaïids van Aire in het graafschap Artois gelegen. 

Lord Füoting moet zijn Tooting, zijn lordschap is een dorpje 
bij Londen, en de bijzonderheid, in de omschreven, 
geldt niet dezen put , maar cenen anderen in de nabuurschap; 
deze brengt niet het Avater door middel Â an het rad ZEER IIOOG, 
maar tot de derde verdieping van het hnis; zoo berigt Hericart 
de Thury. EA'CU onvolledig is Hericart dc Thury naverteld over 
den put aan de barrière van Eontaineblcau. Is die put tot 120 voet 
geboord? neen. Er bestond daar in eene brouAverij een put van 60 
voet diepte, die geen Avater meer gaf; men boorde toen 57 voet, 
waarna de boor in eens 21 voet diep neerstortte, enz. 

(1) In de Natuurlijke Aardrijksbesckrijmng van laalst^enoemden, blz. 23« 
van bet l ' deel. vindt inen eene <lo(»rsnede van hel terrein, waardoor allu't 
vicenide van het verschijnsel wejjvall. 
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Tuin van den heer Jirook nabij Parijs \ die heer Broek woonde 
te llammersmilh bij Londen. 

Wat zal ik van het berigtje over de Chineescheputten zeggen? 
l ie t berigt van linbert wordt in te vele werken naauwkeurig beschre-
ven, orn hier herhaald te worden. Zonderlinger nog klinkt de 
aanmerking in deze woorden: V^olgens den heer Imbcrt is het 
maken der Chinesche puntten lanjioijlig en zoo onkostbaar niet 
als men denkt] drie jaren zijn er noudig om een put te boreyi^ 
die 8000 frank kost. Op de Nieuw-markt te Amsterdam heeft 
men twintig-duizend gulden besteed in vijf jaren voor eene diepte 
van 171 ned. ellen. Maar vervolgt men, hoe die rots-blokken al-
léén 7net die punt hoven kwamen is wij niet duidelijk gebleken, 
Eene zonderlinge nitdrukkii\g, alsof bij dc vrijvallende boor NB. 
door bamboespijpen rotsblokken boven komen. Imbcrt verhaalt in 
duidelijke woorden, dat de Chinezen houte7i kokers maken (de 
bamboespijpen dienen voor het adeiden van gas, dat zich uit deze 
zoutbronncn ontwikkelt); dat dc vrijvallende boor, van oOO tot 400 
pond zwaarte, 2 voet dikte vergruist in de 24 uren , en dat men door 
aanhoudenden arbeid de diepte van 1500—1800 voet bereikt; de steen 
wordt zoo fijn vergruisd, dat het gruis met het water verwijderd kan 
worden, zonder dat men de boor uithaalt enz. enz. (1). 

Behoort de negative bron nabij S». üenis ook tot de artesische 
putten, die het onderwerp der verhandeling uitmaken? Tot narigt 
diene, dat de fabriek was tot bereidimg van aardappelmeel. 

Maar aan den heer van Maurik waren putten bekend, van 
welke llericart de Tliury niet spreekt, en welke? die van Vulliamy 
op Norland House (Landgoed Norlandhause!) Doch de put is aan-
gelegd in 1701. Men groef dezen naar de gewone wijze tot 2o6 
voet, hierop werden 24 voeten geboord en ecne koperen buis van 5 ŷ  
duim ingebragt, door welke het water 243 voet hoog oprees; 
in 1704 gaf de put 40 gallons wnter in de minuut. 

Er is GEENK FAinuEK vaii Maudsley te Londen althans in deze 
betrekking bekend, maar wel die van Munday te Chelsea. 

En nu zou men verwachten, dat er eene opgave volgde van 
artesische putten, die in Engeland of elders met goed gevolg uit-
gevoerd zijn, maar neen, men wijst op gewone putboringen door 
Worsincroft (of AVorseneroft) uitgevoerd (2): en waarom? omdat 
AVorsencroft een ruw eenvoudig man is (zie bladz. 94 der verhan-
deling), van beroep lierbergier enz. — en omdat men in dien 

( 1 ) Z i e o v e r i g e n s ! i e t Jaarhonhje van JVetensr/iappen en Kunsten ^ 1 8 4 8 , 

M z . 2 : J 8 . H e t v e r s l a g v a n J ( » l ) . ' i r ( l i n h e l lUcucil Polyfcr/iniquc o f D i n g ! e i \ s 

Pofyt. Journal, C V , S . 1 4 , (»V(M- t l e i n B c l g i e u p n i e u w i n g e v o e r d e c l j i n e s c h e 

I ) O O f n i e l h o d e , d o o r ( i o i d e t C o i d l e l . 

( 2 ) l i i i c k l . ' w i d , e e n h e r n e i n c i g e l e e i ' d e , z e g t : dat van de 2 5 0 — 3 0 0 zooge-
naamde artesische putten te Londen^ er niet ÉÉN wclhe dien naam verdient; 
eu ook in eenen onttrek van 3 eny. mijlen rondom do St. Pauluskerk wordt 
er GKKiy gevonden. 
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persoon eene bevestiging vindt van het gezegde van wijlen Prof. 
Moll: 31en behoeft geen geleerde^ geen qeoloog te zijn om ar-
tesische pMen te boren enz. (1). Ware de heer van Maurik niet 
stil gebleven bij de litteratuur tot het jaar 1830 of hoogstens 
naar de geciteerde Natnurkmidige en Bouwkundige bijdragen tot 
het jaar 1835, — hij zoude deze woorden niet herhaald hebben. De-
zelfde put van Gvenelle, die zoo dikwijls genoemd wordt, was 
geen werk van schranderheid cn voorzigtigheid — neen veeleer 
van geologische toepassing, zoo als een ieder weet, die niet op-
pervlakkig de geschiedenis van dien put beoefend lieeft. Waarom 
is in Amsterdam met zooveel succes geboord? 

Vergeefs zoekt men naar een w^oord (oin slechts bij Engeland 
te blijven) over de geboorde putten van de Trafalgar sqtiare te 
Londen, namelijk voor de National gallery en in de Orange-street^ 
die van de Jlampstead-water-Cowpany enz. Uit deze berigten zou 
men nog al iets geleerd hebben. Er kon geen zonderlinger slot 
komen dan de Geyser bron van IJsland en de put in het achter-
huis van ceneu boer to Aengwierum in Eriesland: hoe rijmen die 
bij elkander cn met artesische putten? 

Nu volgen er nog twee bladzijden. 
Wat beteekent de mededeeling van den invloed van eb e7i vloed^ 

zoo als zij daar staat? en is dit de eenige plaats? het merkwaardige 
van het verschijnsel is vergeten; wa7it het zoute water deelt zij7ie 
beioeging aan het zoete water der bronne7i 7nede^ zo7ider vermenging. 

Waartoe de verhalen omtrent de zoettvaterbronnen in zee?^ en 
deze n^ct onnaauwkeurigheden: dc golf van Spiiia, zegge Spezzia; 
van ^lilos, — alle voorbeelden van heet- of zoetwaterbronnen, en 
wel NATUURi.ijKE iu de vulkanische formatiën, — of in het kalk-
gebergte van Morea, dat in alle rigtingen door kloven verdeeld 
of eigenlijk vulkanisch uiteengerukt is (zie Annales des 7nines lY ^ 
99 en Poggeudorlfs Annale7i X X X V I 1 , S. 202, berigt van Bo-
blaye). Men w^erpe eenen blik in het Lehrbuch der chei7i.tmdphys. 
Geologie van Bischoff, I IW. erste Alnheil. om een gezond denk-
beeld omtrent deze zaken te verkrijgen. 

En dan die verhalen va7i Uchtgas-ovttoikkeling — deze is immers 
eene eigenschap van de zo7dicater''putte7i! AVaar zijn de dorpen van 
Noord-Amerika, die oj) deze wijze eene algemeene verlichting be-
zitten. Noord-Amerika is zoo groot (2). 

( 1 ) E e n p r a k t i s c h m a n , F r . J . v o n G e r s l n e r , z e g t i n h e t 2 « d e e l v a n z i j n e 

Mechanik^ S , 7 2 : Da jedoch das Bohren artesischer iirimnan auf der yeo-
gnostischen Kenntniss und Untersuchung des Badens vorzuglich beruht, so muss 
diese nothwendig vorangehen , weil man sonst Zeit und Geld auf nutzlose Ver-
suche verwenden würde; e n a l d e b o r i n g e n h i e r l e l a n d e z i j n d e g e t u i g e n . 

( 2 ) 3 1 e n h e e f t w a a r s e l n j n l i j k b e d o e l d d e g a s o n t w i k k e l i n g u i l d e zoutwater^ 
putten h i j d e Bocky IJill, O h i o , n i e t v e r v a n d e K r i e - S e e — o f l e M a r i e i t a , 

O h i o . S i l l i m a n , Amer. Journal, X , S . 5 . 
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U het waar, i/uC arteaische (en natnurlijhe) bronnen niet op-
droogen, maar de onder aar dsc/ie kanalen na eeuwen even mild blijven 
als bij kunne geboorte? Keen! de gescliiedenis der putten,en\vel 
der geboorde i)utteii te Tionden, leert het tegengestelde. 

jMen leze het verslag van Buekland in het Civ. Ji7ig, and Arch, 
Jonrnal 1S19 p. 30 k K. Davison verklaarde in het Mining 
Journal 1819 p. 518 [Jaarboekje van Wetenschappen en Kniisten 
1850 blz. 303) : dat gedurende dc laatste 2 8 h e t water in ge-
boorde putten, jaarlijks twee voeten, en bij enkele zelfs t̂ î 'r voeten 
lager werd. Plaats in het bekken der Seine 50 putten, als die van 
Grenelle, eii de mildheid is verdwenen. 

Wat beteekent dus die gestrenge zekerheid der berekening, door 
een voorbeeld van Arago oj)gehelderd P 

Doch genoeg hierover. Een' waardigen tegenhanger leveren de 
scheikundige oyiderzoeJclngen, welke in die verhandeling zijn op-
genomen. Men zoude het niet gelooven, dat in eene hoofdstad vau 
Nederland zoodanige zaken scheikundige o7iderzoekingc?i genoemd 
worden. 

]L 1^0 scheikundige zamenstelling der wateren en 
beoordeeling der geleidingsbuizen, 

A. ]>. A. van Doorn als scheikundige verklaart naatavkeurig 
scheikundig te hebben onderzocht het water van den i)ut van dc 
Nieuwmarkt, blz. (>1. Hij w^erpt iu het water eenige reagentia en 
besluit: dat in gezegd water alleeii zoutzure kalk aanwezig 
in zulk eene geringe hoeveelheid, enz. Ziet daar op de Nieuwmarkt 
te Amsterdam de NIKUWK ontdekking van eene chlorcalcium-bron!! 
Jammer dat de put gedempt i s ! Op welke gronden ? geene andere, 
dan omdat salpeter-zuur zilver: Chlore, en zuring-zuur: kalk-aarde 
aanwees. Eu wat beteekent het neerslag met sal])eterzuur-lood — 
let wel — dat er loog of aardachtige zovten in aanwezig zijn. 
Doch genoeg van deze scheikundige verwarring; wij gaan voorbij 
blz. ()5, waar de heer van Doorn zijne autoriteit stelt tegenover 
die van deji Stads-kcurmeester van het bruine water van deu put 
der Ijouise-bewaarschool, tot blz. 103, alwaar weer eene scheikun-
dige analyse voorkomt. De heer van Doorn verklaart al de boven-
staande loatersovrten zijn vrij van metaaldeelen. Zij bevatten echter 
aardzouten in mindere of meerdere hoeveelheden enz. en dan in de 
noot: de aardzoute?t in het rivier- of welwater zijn de oorzaak van 
zijne zoogenaamde brakheid. Bestaat er wel water op aarde, waarin 
aardzouten ontbreken? hebben organische innicngsels geenc be-
teekeuis P moet men de mechanische troebelheid voorbijzien? Is 
dit een verantwoordelijk qnalitatief en (juautitatief onderzoek? 

J3. Ook het betere onderzoek vau deu heer Deelemau kan den 
toets der ivetenschap niet doorstaan. ]V[en zie de opgave der anor-
gaïiisclie bosIcTuddceloii: aan welk :'.uur waren de vier bases gc-
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gebonden? bevatte dit water geen koolzuur, dat nergens gemist 
wordt? Hoe kwam de Magnesia voor, zonder eenig zuur, zoo als 
onderstaande berekening der analyse leert (1)? Is Chlor-maguesiuui 
ontbonden cn is daardoor Magnesia overgebleven ? men mist dan 
nagenoeg 0,12 chlorine. 

C. Wij kunnen niet buiten opmerking laten (2), hetgcne bij de 
bcoordeeling der verschillende soorten van gelei-buizen, bladz. 80 
en volgg., aan de scheikunde ontleend wordt. 

ö.) Fijpen van lood worden afgekeurd, omdat zij vooral bij 
eene flaamve en zeer lange of horizontale rigting spoedig koolzuur 
onttoikkelen en aanzetten (bladz. 81 boven). En dan sommige schrij-
vers (onder anderen V. Regout ) beweren dat het water de looden 
pijpen sterk aangrijpt enz. 

Doch ik behoef slechts tc noemen de onderzoekingen van l lors-
ford, welke met het oog op de LOODEN water-geleibuizen van 
Croton te New-York — en van Eairmount tc Philadelphia in 
't werk gesteld zijn, — en zoo geheel iets anders leeren, dan 
deze denkbeeldige scheikundige reactie. Zie Dinglers Bolyt. Journal 
CXIV S. 298 (3). 

&.) Pijpen van geslagen ijzer, en ook gegoten jiijpen worden 
afgekeurd, want de zuurstof^ in hei ivater aanwezig, heeft met 
het ijzer meer verioantschap dan met de AvatersUf! de zuurstof 
wordt daardoor ontbonden!! enz. — en alweder dc getuigenis van 
P. Ilegout over de ondeugdzaamheid van gegoten ijzeren pijpen ( t). 

Hoe onvolledig heeft men hier Combes nagevolgd. 
De proeven van deu heer Ilegout (op bladz. 81 gemeld) betce-

kenen weinig, omdat 1°. staan laten van water gepaard gaat met 
het bederf van het waler, en dit toch bij eene waterleiding het 
geval niet zijn kan. 2^ la het onbegrijpelijk, w^aarom )nen de 
ijzeren buizen van tijd tot tijd zoude moeten gloeijen, daar het 

(1) De regef i s , dat het zwavelzuur het eerst aan kalk {jebonderi w o r d t , 
(zie Freseii ius, Analyt, Chemie, S. 397) dus 

500 zwavelzuur : 350 kalkaarde c r : 0,059 : 0 .084 ; derhalve waren deze als 
(jips verbonden. Er blijft dus (jeen zwavelzuur vr i j . 

287,17 n a t r i u m : 443,20 eldore = 0,135 natrium : 0,208 chlore. Deze na-
t r ium is b i j de analyse als natron bepaald en dus : 1 Na O : 0,741 ISa = 0,18 : 0 , IS5 . Daar nu nalron en kali bijeen bepaald 
zijn , zoo veronderslellen wi j dal deze f^ctallen sluiten. 

(2) Daar n)en hel hoofsluk van Combes zoo op den voet 
het heler {geweest zijn , dit in onze laai i;cheel over te brenjjen. 

(3) Zie ook hel Jaarboehje van Wetenschappen en Kunsten, 1850, blz .950, 
waar in het oorspronkelijke vershqj gevolyd is, voorkomende in de Proceedings 
of the American Academy for 1849. 

(4) Wat op blz. 82 fjeze(;d word t van het verzinken van ijzeren pijpen en 
de beoordeelin^; van het {jatvanisme, bew i j s t , dal men met dit zot)|jenaamde 
Galvaniseren niet bekend is. Zie over hel galvanisch verzinken met zwakke 
Mtroomen f iu plaats van GROOTE HOEVEELHEID ELECTIUEFLI: KRACHT, het veialajf 
van Eisner in Dingler's Journal, CIX , S. 480 en Jaarboekje van IVctcnsch. 
en Kunsten, 1849. blz. 515 eu blz. 143. 
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toch bekend is , dnt aan gietijzer geen grooter nadeel toegebra^-t 
kan worden, dan door een herhaald gloeijen. ^ 

Maar genoeg, overal (jebniikt vien ijzeren gegolene watergelei-
dings-buizen Eene twintigjarige duurzaamheid is ook niet over 
het hoofd te zien, tenzij men een eeuwig bestaan wenscht. Dc 
qualiteit van het ijzer en de bewerking veroorzaken de nadeelen, 
die men ook bij de gasgeleiding opmerU. 

Ik zeide straks, dat het eene zonderlinge loijze van reinigen is ^ 
vjel/ce men zoude in het werk stellen bij ijzeren pijpen. 

Tot bevestiging van dit gezegde dicne de geschiedenis der 
wijze, waarop d'Ar eet te Parijs eene verstopping der geleibuizen 
eenvoudig door zoutzuur opgeheven heeft, zonder dat men de stra-
ten behoefde op te breken en waardoor aan de stad cene som van 
25000 franken bespaard werd. Die lecren wil, hoe men geleibuizen 
sdioon houdt, leze in het Handhieh der Meeha^iik van Pr. I. von 
Gerstner I I , S. 235 u. w. s. — G. beschrijft daar de waterleiding' 
van Praag, en andere. ^ 

d) In het laatstgenoemde werk, bladz. 248 kan men leze: Seit 
mehreren Jahren werden aueh„„ festgebrannte thonerne Rohrenmit 
gutem Erfolge verwendet, 

e) Onverminderd de verdienste van de heer Ilegout betrekkelijk 
de glazen buizen moet toch de ondervinding beslissen over de 
duurzaamheid oiuler den grond. Is het glas zoo onveranderlijk P is 
het volstrekt onoplosbaar in water? de ondervinding heeft reeda 
lang met neen geantwoord (1). 

Terwijl de heer Regout zegt : dat glazen buizen niet wel eene 
grootere wijdte dan 2-i nederl duim kunnen verkrijgen (of zooals 
eenige regelen verder 3 palm, bladz. 88) — bemerkt dc heer van 
Maurik (bladz. 1)0): het spreekt tvel van zelf, dat de j^fjl^en voor 
de waterleiding onzer hoofdstad meerder zullen kosten, als heb-
bende eene grootere middellijn, Jiamelijk 0,35 — 0,10 daim (zegge 
waarschijnlijk el.) Wie zal' die grootere pijpen leveren; de W 
Regout stelt tot grens 2 i duim; — in Engeland waar de fnma 
Coathuppe en Co. bi,] 1^'istol {Nailsee glassworks) bekend is , 
vindt men ze niet boven 12 eng duim d. l 25 ned. duim. 

f . ) Over de gatta pereha buizen wil ik slechts opmerken: 
1". Komt de driehoekige doors7iede overeen met den vorm van 

gering sten tegenstand? zoo niet dan verliest men op den dimr 
meer door grootere beweegkracht en het moeijelijk reinigen bij het 
sterker aanzetten in de hoeken, dan door de* besparing bij den 
eersten aaideg. 

2^ Is de inhoud van eenen cirkel van 40 duim middellijn 
gelijk met een gelijkzijdigen driehoek van 00 duim? De geome-

( l ) Mnn noemt daar aïs uUzonderin,- Ptorcinzuur (\)\z, 85]; dit rnoK zek'»r 
fluoniunzniir of vloeispaaUi-zinir zijn. 
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trie leerde mij voor den inhoud van den cirkel = y X 400 rr : 
1257, voor dien van den driehoek = 1557 , want de loodlijn 

' in den gelijkzijdigen driehoek is ~ a y/ 'ó — 30. 1,73 = 
51,9 en dus 30 x 51,9 de inhoud. 

I I I . De geologische grondbeginselen. 

Op bladz. 95 ontmoeten wij eene reeks vrageii. Ik zal ze 
woordelijk overnemen: 

//Hoezeer nu deze proefnemingen (namelijk de putboringen in 
//Amsterdam) geene gewenschte uitkomsten hebben gehad cn daar-
//door groote sommen zijn o})gcoirerd, moet zulks echter niet van 
//het nemen eener nieuwe proeve afschrikken, want wie kan met 
//zekerheid bepalen of ook onder Amsterdam de krijtlaag niet 
//bestaat? Immers men verwachtte die even weinig te Parijs, zooals 
//blijkt uit de geologische kaart, en evenwel de putboring van 
//Grenellc heeft zulks anders bewezen.// 

Eenige regels later : //dat dc krijtlaag er niet zijn zal! ? en dat 
g(-ene artcsisclie putboring mogelijk is ! ?// enz. 

Wat bedoelt toch de heer van Maurik, met zijne krijtlaag. 
I's de krijtlaag in de geologie bekend als eenige waterbron. Im-
mers bij den put van Grenellc onts])ringt het water uit de grocne-
zandsteen lagen, onder het krijt gelegen. Het vraagstuk bij den 
put van Grenellc was niet afhankelijk van eene beslissing over 
het krijt — maar of men, na de kosten aangewend tc hebben, 
om die dikke krijtlaag door tc boren, water^ cn dan nog goed 
water, in rnhne hoeveelheid zou verkrijgen , dat van zelf zich 
boven de oppervlakte verhellen zou. \Vaar het krijt tot heuvels 
zich verheft, daar vindt men in het dal aan den voet der heu-
vels water — dit is vooral in Gallicie het geval (Zie Leonhards 
Geognosie., 2'' uitg. blz. 378) — maar daar leest men ook: die 
Versuche^ tvelche 9nan in Dieppe ^ im Nieder-Seine-De par tenient ^^ 
gemacht., in der Masse des Kreide-gebildes Artesische llrunnen 
zu erbohren, haben hls jetzt keinen günstigen lirfolg gehabt; das 
jrasser war iyi Menge vorhanden., aber auf einem zu niedern 
Niveau. Te Rouaan moet men door het krijt breken tot in de 
jura-formatie om eene springbron van 20 voet te verkrijgen. 

Iloe is het met het krijt in Engeland gesteld? 
P>ij den put van de 

National gallery te Londen, bereikte men op 248 v. krijt, geb. op 395 v. 
Orange street (1) id. rt // // 250 // // // // 300 // 
Xentish town der llamp-

stead water Company . . t» n 320 // // // n 370 // 

(1) Beide putten Vi^f^en op hetzelfde plein, TrnfaUjar square. 
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Camden Station 
Hanwell, krankzinnigen-

huis (1). 

Hampstead Heath van de 
Hampstead water - com-
pany 

H n // 234 // // ff ff 400 f* 

^ // // NIET hot 
krij t be-
reikt. 

// A. 290 // 

n ff / / in het krijt tf tr t/ 
GEEN water, 

maar er boven. 
i n het TetUobitrger woud geeft het krijt geen water, maar juist 

de daar onder gelegene groene zandsteen. Zie Hisscholfs schoone 
veriiandeling in Schweiggers Jahrb. der Chemie 1833 S. 249 — 
en de gevolgtrekking voor het boren van artesische putten in 
de Vrov. Westphalen (Leonhard t. a. p. blz. 383.) 

]3ij de weinige kennis, die men schijnt te veronderstellen, dat 
er hier te lande is van den aard der artesische bronnen buiten 
's lands, zal ik woordelijk overnemen, hetgeen Burat in zijne 
Geologie appliqnee leert. Na de afhankelijkheid der onderaardschc 
wat er verzamelingen van dc afwisseling der doordrivgbare en on-
doordringbare lagen bewezen te hebben (zie mijne mededeeling aan 
het Koninklijk Insiiiunt van Ingenieurs in de Notulen, October 
.1848) zegt Burat blz. 301: 

//De tertiaire fonnatiën zijn meer dan andere geschikt tot den 
aanleg van artesische putten, omdat men bijna altijd beneden aan-
treft zandlagen, die door ondoordringbare kleilagen overdekt zijn, 
en omdat zij niet even als de oudere formatiën aan verplaatsing 
onderhevig zijn, waardoor de onderaardsche waterloop in zijne 
regelmatigheid verstoord wordt.... Om eene artesischen put tc ver-
kri jgen, moet men eene komvormige formatie [bassin) hebben, 
waarin voor water doordringbare en ondoordringbare lagen met 
elkamler afwisselen, en deze boven de plaats der putboring in 
verschillende hoogten in den dag uitkomen.... In vele gevallen 
kunnen lagen, die van nature geen water doorlaten, bijv. dekalk-
lagen, ten gevolge van velerlei kloven en spleten, rijk aan water 
worden. Bij het krijt wordt dit dikw'ijls gevonden; en Artois dient 
tot voorbeeld. Maar in .he t IJepart. du Nord moet men door het 
krij t heen breken tot in dc stcenkoolvorming, om de onderaardsche 
wateren te bereiken.// 

l i e t bassin van Parijs is bijzonder geschikt voor artesische 
putten, omdat de doordringbare laag van zandsteen ingesloten is 
tusschen twee ondoordringbare, namelijk er boven ^ die van het 
k r i j t , en er beneden^ die van de Jura. Wat getuigt nu meer tegen 
den heer van Manrik, dan deze zinsnede: 

//Ces couches, placees entre les depóts Jurassiques et au dessous 
(1) Deze (jeefi waler lot 26 voet hoo{;lc opspringende. 
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'/de IOO à .jOO Jiiètres d'épaisseur de depots calcaires et marneux, 
//presentent des conditions très favorables à nftablissement de puits 
//artcsiens. Ces conditions avaient été appréciées par MM, Arago 
//et Elie de ]3eaumont, lorsque le forage du puits de Grenelle fut 
//entrepris, on traversa les depots tertiaires et les deux formations 
pcrétavees^ et Teau artésienne fut rencontrée la profondeur de 
ffoiS métrés dans les sables verts jdacés sous les argiles de gaultj^ 

Heeft nu krijt water geleverd? Heeft geologische onkunde of 
toeval den arbeid bestuurd? 

In de vallei van de Marne in r/̂ V rfer ontspringen de ar-
tesische putten uit dc zand- en Ugnite^i-lagen der plastische klei. 

Doch ik meen reeds genoeg gezegd te hebben, om het kersen-
fichimmige der krijtlaag aan te toonen, al kent men ook de geolc-
gische gesteldheid van den grond van Amsterdam op 500 tot 000 
ellen diepte niet. Niet in de formatie als zoodanig^ maar in hare 
betrekking tot den vorm^ der oppervlakte en in hare inwendige gesteld-
heid is het bestaan van onderaardsche wateren gelegen. 

Maar wacht eens; Degoussée en Héricart de Thury worden om 
bijstand aangeroepen. 

Laten wij nu de getuigenis van Degoussée naar waarde onder-
zoeken. D. zegt , men zal moeten tot 200 el diepte boren, 
avant d'arriver a la couche de craie^ qui DOIT exister h Amster-
dam, de même ([u'a Paris et ii Jjondres, et qni recouvre les 
grandes couches d eaux jaillissantes. Let nu wel: qui recoiivre : (la 
krijtlaag gcvoiulen te hebben is nog niet voldoende, zij is de 
overdekkende der icateren en moei dus doorgeboord %corden. Dus 
die aangebedene krijtlaag alléén is niet voldoetide. 

Maar nu het magtwoord van Degoussée: I L DOIT. I S D. zoo 
groot geoloog, dat wij bij zijn woord MOETEN zweren! 

Hoe groot is de dwaling over de diepte, waarop de krijtlaag 
zal te vinden zijn ! dc boring op de Nieuw^markt is zij bij 
171 ned. el niet bereikt — niet de krijtlaag — noch iets dat 
op een der leden van de tertiaire periode gelijkt, welke het al-
luvium en diluvium van het bovenste lid der secondaire periode 
scheidt. Bij de boring te Gorinchem (bladz. 32 der Verhandeling) 
op 181 ned. ellen diepte schijnt men naauw^clijks het diluvium 
doorgekomen te zijn (1). 

Te Parijs kon men naauwkeurig en juist voorspellen, welke 
lagen men ontmoeten zal — men kon de kans van welslagen 
stellen — want daar getuigden onvergankelijke wetenschappelijke 
gedenkteekenen van dc diepe geologische kennis van den grooten 
Cuvier — daar bestonden de onwaardeerbare onderzockin^cen van 
Prévost, Elie de Beaumont en anderen — daar kon men inzien 
liet klassieke werk over de putboring van Rouaan, door A. Passy 

(1) {çevolfîhekkinfî is uit de verkrefjenc l>ooi sloffen slechts waarschijnlijk, 
wanl de eii;enlijke {^eolofjiftclie karakters niel ondei/oehi. 

L 
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uitgegeven, onder den titel: Déscriptlm géologiqne du Beparteynent 
de la Seine Ivférieure.^ liouen 1832 enz. JJoeli waartoe dit 
alles aangehaald, wanneer men in 1850 in eene wetenschappelijke 
verhandeling drukt: Men behoeft geen geleerde., geen geoloog te 
zijn oni artesische putten te boren, 

In het bassin van Parijs, in dat van Londen heeft men putten 
geboord, zoowel boven als beneden het krijt (1). Het geheele vraag-
stuk komt neer oj) dat van het bestaan eener waterhoudende laag — 
eene nappe (Veau — tusschen twee ondoordringbare lagen. Het 
krijt kan zoodanige ondoordvingbaarheid bezitten. en geeft daarom 
soms de hoop tot het vinden van water er beneden, wanneer het 
er boven niet verkregen is. De groene zandsteen, waaruit Gre-
nelle\s put onder het krijt ontspringt, vormt eene kom beneden 
het bekken van Parijs, dat onder anderen aan gene zijde van 
Mout Cornet in den dag uitkomt, en het dam})kringswater op-
neemt ter voeding van dien put. (Zie de Geologische kaart van 
Frankrijk door Dufrcnoy en Elie de Beaumont) (2). 

De vraag is nu: bestaan er tertiaire lagen in de diepte van 
onzen bodem ? en dan moet men toch door deze tot het krijt komen ? 

liet zij er verre van af., om te willen beweren^ dat er te Am-
sterdam tertiaire lagen moeten bestaan, maar dezelfde analogie, 
welke de krijtformatie aanwijst, kan ook tertiaire lagen doen vermoe-
den (zie de Geologische kaart van AWtr/öw^/door Staring, 1811.) 

Stel eens, dat er tertiaire lagen waren, dan mag men om de 
vraag wenschen beantwoord te zien, over de dikte der lagen., eer 
men het krijt vinden zal. 

Zie hier eenige voorbeelden der dikte van lagen uit het tertiaire 
tijdvak. Het zijn de maxima. 

De zoetwater-formatie van quartzkalk, 
meulièrc, mergels 

Schelpenzand, zandsteen, Saba2)pcnijnen-
formatie, j^liocene 

Grof kalk uit het tertiaire bekken van 
Parijs. f)at lid alleen 

London clay uit het tertiaire bekken van 
Londen, aequivalent met grofkalk soms 

Bruinkoolvorming, op enkele plaatsen zoo 
als bij Bilin in de Lausitz loO voet 

De onderste glauconit boven liet krijt 

5 0 - l G 0 r i j n L voet (3) 

300 en meer (1) 

100 

000 voet (5) 

260 voet 
24 voet 

( ! ) Zie over de ware beleekeni^ van dc terliaire bassins, de Geolcgio van 
H. T . de 1,1 r . è c l i e en l .eonbard. blz.331. 

(2) De lieer van 3Iaui ik diende (och dc geologisdie kaart aan te w i j z e n , 
waarop Uiepasselijk is blz. 95 : Immers meth verwachlto die even weinig te ParijSy 
zoo als blijkt uit de geologische kaart enz, 

(3) CoUa's Geologie p. 58. 
(4) Li'onliards Geologie p, 318. 
(5) Leonliar<l p. 340. 
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Het krijt wordt soms in Engeland 1300 voet d ik , doorgaans 
300—000 voet. 

Zij kunnen alle aanwezig zi jn; eenige kunnen ontbreken, en de 
andere ten koste van de ontbrekende sterker ontwikkeld zijn, en 
wat van dien aard meer is. 

ij gaan verder. 
AVaarom m.oet het krijt aanwezig zijn ? 
Men stelt het middeljmnt der krijtformatie — het punt der 

hoogste ontwikkeling in de omstreken van de straat van Galais, 
omdat daar aan weerskanten dc krijtrotsen in den dag uitkomen. 
A'an daiir verspreidt zich het krijt gesteente eenerzijds naar zuid-
oostelijk Engeland, anderzijds over een groot gedeelte van Frankrijk, 
onder de Nederlanden (?), door noordelijk Duitschland tot Dene-
marken en langs de kusten der Oostzee (Pommeren), waar het 
eiland Rügen nog een duidelijk beeld der formatie oplevert. 

AVerpen wij nu een blik op de kaart en letten wij op de ligging 
van- den vaderlandschen bodem langs den rand van de Noordzee 
en aan de afhelling van het krijtgebergte, dat ons langs Belgie, 
Maastricht, Aken, van het Teutoburger woud (Westfalen, Inm-
burg enz.) af omringt. Verliezen w îj verder niet uit het oog, dat 
eenerzijds, bijv. bij Aken , het krijt tot 800 voet opklimt, dat 
anderzijds het in de Noordzee bij Helgoland (200 voet boven 
het vlak der zee) in den dag uitkomt — dan is het onmogelijk 
dat de diepte der Noordzee de plaats van het krij t aanwijst. Arend 
zegt in zijne Geschiedenis der Noordzee-kusten (I® deel, blz. 7 , 
uitgave van D^ AV^esterlioff): de bodem der zee is aan dien van 
het vaste land schier gelijk. Deze bestaat over het algemeen uit 
zand, meest grofkorrelig, vermengd met vele schelpen, w-elkezich 
dikwijls tot geheele banken ophoopen; ook treft men klei, leem, 
modder en veenaarde aan, de eerste en laatste zeer menigvuldig aan 
het s trandender het zand, enz. Dit leert n u , dat de krijtkom al 
zeer diep moet gelegen zi jn, want de peilingen der Noordzee langs 
delengte-doorsnede van ()stende af (de kaart van Arends), tusschen 
Egrnond en Yarmouth, toonen diepten aan van 100—174 voet en 
zelfs in de straat van Galais van 174 voet. J)e bruinkool'formatie 
is in den bodem dier zeeën aanwezig, want de Noordzee werpt 
niet zelden barnsteen uit tegelijk met bruinkoolbronnen (1). 

Ik keer nu nog eens terug tot de vraag : bestaan er tertiaire 
lagen in ons vaderland'^ 

Het is zonderling, dat men in de verhandeling zoo weinig aan-
treft van de putboring te Zeyst, cn vooral van het eenige geolo-
gische onderzoek, dat vertrouwen verdiende, ingesteld door prof. 

(1) Toen de golven bi j den w\'ïlervloed van den 3 Februari j 1825 , niet 
verre van Einden den dijk doorbraken en in zijnen voeL een gat van 100 
voet woelden , k w a m er eene bui tengewone menigte barnsteen te voorschijn 
enz. Zie Arends t. a . p. , blz. 24. 
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vau Breda {A/ffe?n, Konst- en Letterbode, 18S5). Tot 2S0—312 
utr. voet was daar dihtvinm aanwezig en op 495 utr. voet diepte 
boorde men nog altijd in \\^itertialre iQxrm\, dus op 132'"',5 totale 
diepte of volgens prof Moll op 120 ned. el beneden A.P. Bij de 
boring op de Nieuwe markt te Amsterdam had meu het dilaviitm 
op 171 ellen nog niet verlaten. Bij het verhaal der boring te 
Enschede (Verhand, bladz. 37), w^ordt nog een enkel woord gevoegd 
over Zeyst, en de diej)te waar me7i het krijt zal hivnen bereiken. 

Ziedaar dus bewezen, dat geene autoriteit noch magtspreuken 
afdoen, maar onderzoek en wel een grondig onderzoek naar den 
tegenwoordigcu stand der wetenschap. Overigens mag ik mij be-
roepen op hetgeen door mij gezegd is , in de Vergadering van 
het Instituut van den 10^" October 1818 (zie notulen) toen dit 
punt het eerst ter tafel is gebragt. 

En nu een woord over den tweeden getuige Iléricart de Thury. 
Ik moet zeggen, dat de volgende zinsnede (Verhand, blz. 96) de 
zaak al zeer koddig voorstelt: 

Eerst zal men boren door krijt in de groenzandstee^ilagen en AVCI 
in het zand en de graanioe klei der gauUvorming {i) ydiW^iot'6QQ 
a 400 ellen. 

Dat indien men op deze diepte geen water hekivam, dat zich 
boven de oppervlakte verhief^ dan eene stoominaehine tot oppompen. 

Maar let nu wel ! 
Dat het welslagen hem (II. d. Th.) meer waarschijnlijk , ja , 

77ieer zeker scheen in diepe of oudere lagen, zooals de kalklagen 
der jnra- , oollth- en liasvorming (2) alzoo van 400 tot 500 el, 
{jura en oolith is hetzelfde) e7i nog beter in de kuipermergels, cn 
die kuiperformatie is alleen dik in AVurtemburg 800—1100 voet, 
in Noordelijk Duitschland 900—1000 voet. 

De psammieten (NB. zoo als in 1 lerefordshire.) 
IL de Th. springt nu den mnschelkalk en bonte7i zandsteen voorbij — 

ook de steenkool formatie en zegt ons onnoozelc Hollanders, boort, 
hoort, boort, maar altijd tot in het oudste terrein tot in psam-

0 ) Zal (IU lussdinn ui der krijlvorminfir nanwozi,-zijn, dal in (jeheclDuitschland 
ontbreekt — in Frankrijk alleen beperkt is tot Parijs en het bassin der Middel-
huutsche zee? Awt Jaarboekje voor Wetensch, en Kunsten 1850, blz. 1003 en 
de aldaar aauf^ehaalde werken van Geiniiz en Leonhard. 

In F!iirrr»l:iiwl ïc ot> iw.i i,.,::» . . ,, ».w. «i^i» . . . i» t i l ^('lllJlltJI 
In En(jeland is er onder bel k r i j t ; opper groenzand 

(^aull 
onderste groenzand 
woudleeni formatie 
hastinijs zand 

la^jen van Til^;atcforest250. 
Zie daar dus den mogelijken afstand van krijt ioV 3 J k herhaal nogmaals 

zij moeten niet, maar zij kunnen aanwezif j zijn. 
(2) De Jura alléén is in En^jeland 500 ellen dik. Deze Ia{;en komen 

Worcesler en Noilhamplonshire in den da(; uil. 

30—100 voet 
70—150 ö 
200—300 5> 
140—280 0 
4 0 0 - 5 0 0 » 
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mieten, poddingsteenen. Jammer dat hij er niet bij voegt eindigt 
echter zoodra gij de vloeibare bergmassa's onder de aardkorst be-
reikt, Het zoude dwaasheid zijn , om met ernst zulke gevoelens 
te weerleggen. Men zou ze te veel eer aandoen. Ik ga liever over 
tot het technische gedeelte. 

IV. Techiische gedeelte, , 

In de eerste plaats vestigen wij onze aandacht op het stuk van 
den heer J . G. E. A. van Panhuys. (blz. 1. der Verhandelingen 
eu blz. 76 , waar de zonderlinge namen van gectiveleerde en gepin 
coteerde ji'tttten voorkomen (1),) v^àikQ àç, hozdbekleedi^ig der putten 
aanbeveelt, ten einde de wateren der bovenlagen af te sluiten. 

De beschrijving der houtbekleeding van mijnputten is daar 
grootendcels ontleend aan don mijnbouw in eene formatie die der 
kooldistricten vau Belgie en van het noorden van Erankrijk. I s 
deze houtbekleeding op gelijke loijze uitvoerbaar in een terrein , 
dat, zoo als in ons vaderland , tot aanzienlijke diepten los en uit 
niet zamenhangend zand, welzand en dergelijke bestaat ? Men leze 
Combes liech, sur VExploitation des mines, Tom. II , pag. 9—60 
enz., waar deze aanleg der mijnputten uitvoerig behandeld is en 
waar men leeren k a n , hoe deze houtbekleeding uit te voeren zij : 
//Le boisage est d'une cxecution simple et facile, zegt Burat {Gé^ 
rtologie praticincf p. 48) , tant qu'il n'a d'autre but que le soulève-
s/ment ; mais lorsquil doit contenir les eaux, il acq?iiert toute 
tfVimportance (Tun oitvrage d'^art^ff en later blz. 441 :// tout se reunit 
//pour placer cette opération au rang de celles, qui exigent le phis 
tf(ïhabileté et de persévérance,n en nogmaals blz. 446 : //dans 
//d'autres cas (wanneer men namelijk werkt in lagen van weinig 
zameuliang) /dl faut accumuler toutes les ressources de la pratique 
ftei de Cinvention,ff 

I k wijs dus op Combes en Bura t , wanneer men beter onderrigt 
verlangt. Geen mengsel van levendigen kalk en koolasch, geen 
eendree (2) voldoet in een terrein als het onze, maar hydrau-
lische kalk. Voor een terrein , zooals die van w^clke hier sprake 
i s , en die men met den kunstterm très éboulés bestempelt, geeft 
Combes (p. 60) het voorschrift van beton uit chaux hydraulique 
de sable et de petits cailloux enz.; zelfs bij gemetselde putten kan 
alléén Roman- of Portlayid-ceinent duurzaam het water weerstaan. 
Nog beter onderrigt over de houtbekleeding van waterputten vindt 
men in Prcchtl's Technol, Encyclopedie, in v, p. 193. Doch ook 
na de volledige uitvoering van het hout, heeft men althans voor 

Cl) Waarom niet eenvoudif; met hout hekleede pu l l en , in plaats van geen-
veleerdï! en is gepiooteerd iels eif^enaar di/fs ? is hel niet sleehts de opsluitinfç 
der houten bekleedini; door wijr[;en , welke men noemt picota Ik wil m i j 
verder niet met hel verkeerde gebruik der kunsttermen inlaten. 

(2) Cendrée zijn scories dc hoMle pilées, zie Burat . hlz. 443. 
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zulk een belangrijk werk iets tot stand gebragt, dat weinig waar-
borgen van duurzaamheid oj^levert. Voor hem , die met de praktijk 
in Engeland wensclit bekend te worden, en bepaaldebjk over het 
hekleedcn met steen in Rojnan-cemey)t, of met ijzeren (gegoten of 
geslagen) kokers, zie J . G. SwindelFs Treatise oii loelt dlgging , 
boring etc. De put van de Ua7npstead water-covipany geeft een schoon 
voorbeeld van het gebruik van steenbekleeding en van ijzer, die 
van Camden-siation insgelijks over eene lengte van 180 voet, ter 
wijdte van 9 voet (middellijn), en zoo vele andere. Bij het 
boren van den Artesischen put van de New-model-prison Caledonian-
Koad , beschreven in de 'Pappers of Royal Jingineers vol. VI door 
Luitenant Kolonel Sebb, vindt men de kosten van de bovenste 
150 voet, welke op eene middellijn van 6 voet met 9 duim met-
selwerk bekleed werd in roman-cement als volgt , voor : 

de eerste 30 voet 9,0 el / 810 
X 1 

/ / 

/ / 

/ / 

ff 

tweede // 
derde 
vierde 
vijfde 

ff 
ff 
ff 

ff ff 

id. 
id. 
id. 
id. 

- G84 
- 702 
• 720 
- 730 

dus voor 180 voet = 45,5 ned. e l / 3 G 5 4 
Voor eiken voet (3 palm) lager werd gesteld f 27. 
Op 153 voet diepte gaf het loopzand of in het algemeen de 

losheid der lagen geeiie genoegzame vastheid aan liet metselwerk. 
Er werden ijzeren cilinders van vijf voet (1,®'50 middellijn) en 1 
eng. duim dik (0^',025) gebruikt in lengten van 5 voet; de 
ruimteti tusschen de cilinders cn de wanden van den put werden 
opgevuld met concrete., cn men betaalde den voet (3 palm) lengte 
voor dc volledige uitvoering van den arbeid met dc levering van 
alle materialen f 85,20. 

Ka het inbrengen van deze ijzeren cilinders tot 170 voet diepte 
(over eene lengte van 17 voet) begon men te boren enz. 

l i e t is in Engeland een bijna algemeene regel, om de w^ateren 
der bovenlagen af te sluitei\ , maar niet door hout^ steen of ijzer 
worden gekozen, en wie zou daaraan n ie t , zelfs uit tcwjinantieel 
oogpunt, de voorkeur geven , wanneer eene moeijelijk uit te voeren 
en weinig te vertrouwen houtbekleeding de cl kosten moet 

/ 272. 
Men houde wel in liet oog, dat de houten bekleeding van den 

7?iij7iput geene waterleiding wordt , of in andere woorden, van 
binnen droog blijft, en dus hier het opspijkercn van linnen of 
zeildoek cn dergelijke van nut is , maar niet in cenen waterput. 
Dat de ijzeren cilinders ook hier te lande te pas kunnen komen, 
kan blijken uit het verslag der putboring in het fort de Sterreschans 
te Nijmegen {Verhand, blz. 15.) 

Wa t de heer van Maurik (bl. 77 der Verhandeling) nu redeneert 
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K over het verband tusschen //gecuveleerde// en /'gepicoteerdc putten/x 
en de opbrengst der put ten, is al zeer gezocht, want het is niet 
te begrijpen , icat de bekleeding van eenen pat (in de veronder-
stelling dat zij goed is , om de brakke wateren af te sluiten) te 
maken heeft met dc hoeveelheid water, zoodat hij ze aanraden kan 
voor huishoudelijk gebruik, maar niet voor eene publieke water-
bron.... //van daar dat (voor Amsterdam) eene meer krachtige 
//putboring mij geraden voorkomt./^ 

En deze krachtige putboring, is die a la Grenelle (blz. 97 der 
verhandeling.) 

De geheele redenering op blz. 97 toont , dat men niet met het 
technische der putboring in het algemeen , noch met die van Grenelle 
in het bijzonder vertrouwd was : waarom zoude men anders dezelfde 
som en denzelfden tijd genoemd hebben ? 

Weet men n ie t , dat naar de methode van Kind te Mondorf in 
Luxemburg voor eene som van / 32089 tot eene diepte van 730 
ned. el geboord i s , in 6 jaren (waaronder 12 maanden stilstand); 
de laatste 390 el werd in twee jaren tijds geboord Jaarboekje 
1847 , blz. 220). Naar de methode van Kind werd bij de-Sa^mete 
Schöningen tot 213'^Vii^ diepte geboord tegen / 3,78 de loopcnde 
el (deze put w êrd niet bekleed). 

Zie over de andere methodes (niet ontwerpen , maar in praktijk 
gebragte boorwijzen) , tusschcn welke men kiezen moet, de achter-
eenvolgende jaargangen van mijn Jaarboekje en de aldaar aangehaalde 
werken. 

Bovenstaande opmerkingen mogen dan voldoende zijn , om te 
leeren, dat niet (blz. 97 der vcxXvdïïAcXm^) door geduld ^volharding 
en geld (namelijk drie tonnen gouds) een artesische put in Amstels 
lioofdstad te boren zal zijn. 

Ik vertrouw dat 
indien het gotcvernerr/.ent, de stedelijke regering en alle wel-

denkende en gegoede ingezetenen daartoe zxdlen medewerken, zij 
met grondige kennis en door beproefde praktijk de handen aan 
het werk zullen slaan. 

B I J L A G E , N ^ XXIV. 

I N H O U D , 
Herste Af deeling. 

Geschiedkundige aanteekeningen, wegens het ontstaan, de uit-
breiding en beteugeling van de Zuidpias; hare verhouding tot aan-
gelegene ambachten, polders en plassen, in betrekking tot de 
vroegere, doch vooral van het laatst uitgevoerde plan van bedijking 
en droogmaking. 
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I. l ie t ontstaan van de plas en de vroegere ontwerpen tot 
hare droogmaking. 

II . Üe beteugelingswerken. 
H L De Zuidphis in betrekking tot de aangelegene ambachten , 

polders en jjlassen, tijdens het opmaken van het droogmaking-ont-
werp. 

IV. De droogmaking van de plas voor rijks rekening onder-nomen. 
V. Het oorspronkelijk beringings-ontwerp. 
VI. Het gewijzigde en daarna uitgevoerde ontwerp. 
VII . De bemaling. ' 
V I I L Het stoomgemaal. 
IX. De hooge en lage boezem, met de daardoor plaats heb-

bende scheepsgemcenschap tusschen de IJssel en de ringvaart. 

Tweede afdeeling 
« 

X. Onteicceninjxen. 
XI . De sluis werken aan den hoogen boezem. 
XI I . Uitvoering der beringing langs de zuid- en oostzijde der 

plas , van de Nieuwerkerksche laan tot Waddinxvecn. 
XI I I . De bedijking langs de Nieuwerkerksche laan en verder 

noord-waarts tot aan het einde te Moercappclle. 
XIV. De hoow boezemkaden. 

CT XV. De w\aterwerktuigen. 
XVI. De ontlediicinc:. • r O O XVII . De verkaveling. 
XVII I . Gezondheidsmaatregelen. 
XIX. Het in cultuur brengen en de verkoop der gronden. 

B I J L A G E , M X X V . 

H 

I J Z E R E N BOOGBUUG OVER D E R I V I E R DE N E W A TE ST. PETEUSBURG. 

In onze jongste nieuwsbladen zagen wij aangeduid, dat den 
20®" December 1850 was ingewijd en voor het publiek open-
gesteld dc nieuw gebouwde ijzeren boogbrug over de rivier dc 
Newa te St. Petersburg. En aangezien dit werk mede tot eene 
der grootste van dien aard kan gerekend worden, is het welligt 
niet ondoelmatig aan de leden van het Instituut daaromtrent eene 
korte mcdedeclincc te doen. 

In het jaar 1817 werd ik in de gclegenlieid gesteld, dit in 
aanbouw^ zijnde werk meermalen te bezoeken, en vervaardigde toen 
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ter herinnering de hierbijgaande opstandteekening, over de lengte 
der brug; benevens eene kaart of plan der stad St. Petersburg, 
met aanwijzing in roode lijnen van de j^laats, alwaar de brug is 
gebouw'd. 

Nadere gedetailleerde teekeningen, aanwijzende ue bijzondere 
zamenstelling der enkele deelen, hebben wij niet ter beschikking. 
Intusschen zal het voor onze deskundige lezers niet moeijelijk 
zijn, uit deze korte beschrijving een algemeen overzigt te ver-
krijgen. 

Deze vaste brug is de eerste, welke over de rivier de Newa 
is gebouwd, met uitzondering van eenige vaftehouten boogbruggen, 
welke van mindere afmetingen, reeds sedert eenige jaren over de 
twee takken der Newa, groote en kleine Newa genaamd, zijn 
daargestcld, ter onderlinge verbinding der eilanden, uit welke het 
gedeelte der stad op den regter-oever der rivier is zamengesteld. 

Om de hoofdrivier of groote Newa, welke de eilanden in het 
algemeen van den vasten wal en het hoofdgedeelte der stad af-
scheidt, over te gaan, bedient men zich van drie gewone ponton-
bruggen, op de kaart aangeduid, invoege zoo als wij ze vinden 
over den llijn tc Keulen, Dusseldorp, Arnhem en elders; doch 
daar deze bruggen altijd bij den eersten ijsgang moeten worden 
weggenomen, en hierdoor de overtogt wordt verhinderd, gevoelde 
men sedert lang groote behoefte aan eene vaste brug, ter gere-
gelde en bestcTulige gemeenschap van dc eilanden aan den regter-
oever met het hoofdgedeelte der stad, gelegen aan den linker-
oever der rivier; te meer daar het beursgebouw, het pakhuis, de 
pakhuizen voor koopmansgoederen, ligplaatsen voor schepen en 
alles wat tot den handel behoort op eene dier eilanden, Vazilié 
Ostrow genaamd, is gelegen. 

Ten einde ten aanzien van de vastheid van den bodem voor de 
stevigheid der fondamenten van de brugpijlcrs het geschikste punt 
te vinden aan de rivier, ahvaar dc brug zoude worden gebouwd, 
werden op verschillende plaatsen in de rivier peilingen en grond-
boringen bewerkstelligd, doch uit de verkregene uitkomsten bleek 
geen merkbaar verschil, zoowel ten opzigte van de diepten in het 
stroombed, als van den aard van den grond en de vastheid van 
den bodem der rivier; over de geheele uitgestrektheid der rivier 
binnen de muren dezer stad, vond men niet anders dan een 
slappen moerassigen derrie-grond; men heeft de op de bijgaande 
kaart aangeduide plaats, aan de zoogenaamde engelsche kaai, als 
het geschikste punt erkend, voor den te bouwen overtogt. 

Aangezien deze voor den bouw^ der brug gekozene plaats over 
den hoofdstroom leidde, en de pakhuizen voor koopmansgoederen, 
de douane en de losplaatsen voor schepen boven dezelve zijn 
gelegen, moest noodzakelijk de voorwaarde aan de brug verbon-
den worden van eene doorvaart van schepen met staande masten, 
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welke opening of doorvaart eene diepte heeft van 3 vadem of 21 rusa. 
voet (6,1 ned, el) beneden den gewonen laagwaterstand der rivier 
en eene wijdte van 71 russ. voet of 21 ,01 ned. el; deze opening 
is gesloten door eene gewone ijzeren draaibrug, aan den regter-
oever der rivier aangebragt. 

De brug is zamengesteld, zoo als de uit opstandteekening bl i jkt , 
ui t zeven bogen, waarvan twee aan de oevers ieder eene spanning 
hphhpn vnr. 107 voct X 2 2 M voet of 05,23 ned. el 

125 voet X 2 = 250 voet of 70,20 ned. el 
113 voet X 2 = 286 voet of 87,17 ned. el 

. . . . 150 voet of 47,53 ned. el 

dc twee volgende bogen. . 
de twee volgende bogen. . 
en de middenboog . . . 
benevens eene opening voor 

de doorvaart van schepen 
van 

te zamen eene breedte uit-
makende over de water-
lijn, onder de brug geme-
ten, van . . . . . . 

En eindelijk zeven pijlers 
in de rivier ter ixezamen-
lijke lengte van . . . 

71 voct of 21,04 ned. el 

977 voet of 297,77 ned. el 

106 voet of 32,31 ned. el 

1083 voet of 330,08 ned. el overeenkomende met 
tusschen de landhoofden der brug. 

Bij den bouw der pijlers iu de rivier, was dc stevigheid der 
fondamenten eene der grootste zwarigheden, met welke men bij 
den aanvang van dit werk te kami^cji had, aangezien men bij eene 
diepte in het vaarwater van ongeveer 0''',70 , onder den gewonen laag-
waterstand, eenen bodem van slappen derrie-grond ontmoette, welke 
zich ter diepte van eenige ellen van den vasten grond, onder 
het vloedbed, afscheidt. Men heeft nogtans, op dc volgende wijze, 
in deze zwariglieid voorzien. 

Er werden tw^ee rijen dampalen ingeheid, loodregt oj) de rig-
ting van den stroom, of evenwijdig aan de rigting van de brug, 
de eene rei boven, de andere beneden de brug, op zoodanigen 
afstand van elkander, dat ruim de Icïigte der pijlers in de rigting 
van den stroom hiertusschen kon worden geplaatst, en men heeft 
de palen van iedere rei in het bijzonder zoo veel mogelijk digt 
aan elkander ingeheid, en iederen voorlaatsten paal, na de inheijing, 
onder water afgezaagd op de diepte van het prolil, zoo als volgens 
de gebogen lijn A op de teekening is aaiigeduid, w^elke gebogene 
lijn het toekomstige vloedbed onder de brug moest aanduiden. 

Op deze wijze heeft men verkregen eene kisting dwars door de 
de rivier, waarvan de tusschenruimte door baggcring, zoo veel 
mogelijk, van den slappen grond is ontdaan. 

Vervolgeus heeft men , op de voor de pijlers bepaalde plaatsen, 

de palen ingeheid, welke bestemd waren om die te dragen, en 
daarna de geheele kisting over de breedte der rivier om en tusschen 
de palen der pijlers met beton aangevuld, tot aan de bepaalde hoogte 
der gemelde gebogene lijn A, en op die wijze heeft men als het 
ware een betonkoller of drempel, dwars door de rivier, gelegd, 
welke niet alleen moest dienen tot grondslag der pijlers, bestemd 
om de brug te dragen, maar tevens om eene bepaalde diepte aan 
dc rivier te geven, ten einde eene ontgronding der pijlers, iu de 
toekomst, te verhoeden. 

Gedurende de betonstorting en na ongeveer op de bepaalde hoogte 
in de rivier te zijn opgewerkt, heeft men zich met veel voordeel 
bediend van eene gegoten ijzeren duikerklok, waar 2 of 3 arbeiders 
met hunne gereedschappen en materialen plaats vonden, om de 
ongelijkheden in de storting te voorkomen. 

Alvorens men tot de betonstorting in bovengemelde kisting is 
overgegaan, heeft men op de plaats van iederen ]>ijler, aan wederzijden 
van dezen, en iu deze kisting twee reijen dampalen B en G ge-
heid, om het gedeelte van den bodem der rivier, dat bestemd 
werd om de pijlers te dragen, af te zonderen van dat gedeelte 
van het stroombed, hetwelk bestemd bleef, oin den afvoer van 
het rivierwater door te laten. 

De eerste reijen palen B cn B bij iederen pijler, bestemd om 
gezegde afzondering te verkrijgen; de tweede reijen C en 'G zoo 
veel hooger af te zagen, dat zij reiken tot aan den onderkant van 
het hardsteenen gedeelte van de pijlers, tot ontvangst en beves-
tiging van den na te melden kistdam, waarin het hardsteenen 
gedeelte van dc pijlers zou worden opgetrokken. Vervolgens heeft 
men op nieuw deze verkregene kisting met beton aangevuld tot 
aan den bovenkant van gemelde palen C, op welke iioogte men 
een waterjias vlak heeft gevormd, om de eerste laag hardsteenen 
van dc pijlers te ontvangen. 

Eindelijk heeft men op dit vlak van beton, dat in lengte en 
breedte de afmetingen van den hardsteenen pijler overtrof, eenen 
kistdam gebouwd, welke, na drooggemaakt te zijn, de gelegenheid 
aanbood, de hardsteenen pijlers in het drooge op te werken. 

Deze pijlers zijn zonder eeuigcn kern van metsel merk, geheel uit 
roode Einlandschc grauietsteenen in verband zamengesteld, uit 
stukken, waarvan de kleinste minstens 4 tot 5 teerl. el inhoud 
hebben; de voegen, zoowel zigtbarc als onzigtbare, zijn zuiver digt 
gwerk t en met ijzeren krammen verbonden, zoodat iedere pijler 
als een granietblok kan beschouwd worden. 

Nadat de pijlers op deze wijze waren opgetrokken tot de hoogte 
van den cordonstcen D , heeft men ze achtereenvolgend belast inet 
een gewigt, gelijk staande met minstens het dubbele van de zwaarte, 
welke iedere pijler in dc toekomst door het gewigt der brug, met 
inbegrip van hare tijdelijke belasting, zou hebben te drngen , en 
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nadat deze proefbelasting gedurende eenigen tijd op de pijlers was 
gebleven, heeft men waargenomen, dat zij de oorspronkelijke hoogte 
hadden behouden, waaruit men heeft opgemaakt dat de grondslagen 
voldoende stevigheid bezaten. 

Tijdens ons verblijf aldaar waren drie der pijlers op deze wijze 
reeds beproefd; een vierde was op dat oogeublik met den vermelden 
last bezwaard, door middel van ijzeren spoorstaven (rails), welke 
gebezigd moesten worden tot den in aanbouw zijndeu spoorweg van 
St. Petersburg naar Moskou, en al deze proefnemingen hadden 
aan het doel beantwoord. 

De opening voor de doorvaart van schepen met staande masten, 
aan den regter-oevcr der rivier, is geheel in het drooge gebouwd; 
eene stoommachine Avas in werking gebragt om in de uitpomping 
van het grondwater te voorzien; de bodem der rivier in deze 
opening is eveneens gedekt door eene laag van beton, en met 
ruwe ongelijkvormige granietsteenen in sterken tras bezet, naar 
den vorm vau het omgekeerde gewelf, 

Wat de gegoten ijzeren bogen dezer brug betreft, deze leveren 
niets merkwaardigs op; men heeft te dien opzigte geheel hetzelfde 
beginsel gevolgd, als bij de zamenstelling der bogen van South-
warkbrug over de Theems te Londen, gebouwd door deu engel-
schen ingenieur J . llennie, welke in bijzonderheden beschreven is 
in het verdienstelijke werk van onzen ingenieur voor deu water-
staat D. J . Storm Buysing; alsmede in het werk vau Charles 
Dupin, getiteld: Voijacjc dans la Grande Brelag^ie^ force conimer-
ciale, p. 250, voorts bij Sganzin, Tome ] I , 315 en elders. 

l i e t ijzer voor de bogen der brug is in Engeland vervaardigd, 
en door den fabrikant zei ven in de brug opgesteld, volgens dc 
daaromtrent door het keizerlijk gouvernement vastgestelde bepalingen. 

AV ' i j moeten ten slotte hier bijvoegen, dat, na vele jaren beraad 
over de al of niet mogelijkheid vau het tot stand brengen eener 
zoo groote onderneming, zoowel wat aangaat den trotschen bouw 
zeiven , als ten aanzien vau de moeijclijkheid om de onmetelijke 
ijsmassa's door te laten , die bij ieder voorjaar in dit noordelijk 
klimaat van het meer Ladoga door dezen stroom worden afge-
voerd, de'stalen wil van den grooten monarch des Russischen rijks, 
Nikolaas den I , over alle bezwaren heeft gezegevierd, en In'j zijnen 
minister van openbare werken, den graaf Kleiumichel heeft gelast, 
dezen overtogt tot staiul te brengen, waarop door dezen laatste 
eene kommissie van Ingenieurs der Bruggen en AVegen werd be-
noemd met den luitenant-generaal Destrem aan het hoofd; het 
ontwerp Averd oj^gemaakt door den kolonel Kerbitz en onder de 
bijzondere leiding van dezen bekwamen officier uitgevoerd. 

De begrooting van kosten , welke tot dezen bouw betrekking 
hadden, benevens de onteigening van eenige huizen aan den linker-
oever der rivier ter verbrceding van de straat welke tot de brug 

leidde, bedroegen ongeveer zeven millioen zilveren roebels, of 
omtrent / 13 ,300 ,000 . 

Delft, 25 Januarij 1851, 
J . C . S I N G E L S . 

B I J L A G E , N^ XVL 

Onder de verschillende vaderlandsche werktuigen, uit zoo menig 
oo-nunt voor de n i j v e r h e i d , en tot het bebouwbaar houden van onze 
la-e landen dienstig, bekleedt voorzeker de windmolen een eer-
sten rang. !n rang. 

Geen werktuig scliijnt echter meer onverdiend als het ware der 
vergetelheid prijs gegeven, en eene nadere praktisch-theoretische 
beschouwing oinvaardig gekeurd te worden als dit. De trotsche 
stoommachine heeft dit oude doch zoo nuttige werktuig geheel 
onverdiend overvleugeld. 

Eu evenwel hoe onvolledig de kennis nopens de beste inrig-
t ing der molenwieken, cn de mechanische w^erking uit een theore-
tisch-praktisch oogpunt moge zijn, zoo valt het niet te betwijfelen 
of eene juistere kennis hieromtrent is voor zeer wenschelijk te 
houden; dit onderwerp heeft in deze eeuw slechts eene voor-
bijgaande aandaclit getrokken; de verhandelingen hierover van onze 
vaderlandsche geleerden als die van Lulofs, Aeneae en anderen 
strooken weinig of niets met de ondervinding; terwijl de proefne-
mingen van den engelschen Ingenieur Smeatou , de aanteekeningcn 
van Coulomb, om van die van vele vaderlandsche onderzoekers 
niet te gewagen , niet dat licht over de zaak hebben verspreid, dat 
men zou kunnen wenschen, terwijl het mijns inziens bij eene 
oppervlakkige beschouwing en berekening van het aanw^ezige ver-
mogen en van de verkregeue mechanische uitwerking bl i jkt , dat 
bij de tegenw^oordige inrigting der molenwieken er nog minstens 

van te verkrijgen uitwerking door het gebrekkige der inrigting 
van het molenwieken-stel verloren gaat. 

Het is om deze redenen M. II. dat ik uwe aandacht voor een 
oogeublik wenschte te vestigen op deze beweegvermogens, daar 

'het mij voorkomt, dat een nader onderzoek hieromtrent zeer nuttig 
zou zijn eu wel bepaaldelijk voor den Ingenieur, ten einde met 
den besten vorm en het geschiktste aantal der molenwieken, en 
met het mechanische vermogen meer bekend te worden. 

Waarom de vroegere onderzoekers en geleerden minder bepaalde 
uitkomsten bij hun onderzoek hebben verkregen is duidelijk, l i c t 



iag , zoo als bij de meeste dergelijke zaken , in iiet gemis aan ge-
schikte middelen om de proefnemingen en het onderzoek te bewerk-
stelligen ; Smeaton, die zich nog op de meest wetenschappelijke wijze 
met dit onderwerp heeft bezig gehouden, liet hetproef-molcnwiekcnstel 
in een engen cirkel rondbewegen, om zoo doende een indirecten 
w indstroom voort te brengen en dezen op de wieken te doen werken. 
Gij zult het gebrekkige en beperkte der proefneming ligtelijk in-
zien en begrijpen, dat men daarvan geene deugdelijk en afdoende 
uitkomst kon hopen ; thans echter M. 11. kunnen wij over middelen 
beschikken , die door onze voorgangers tot dit onderzoek gemist 
werden, en het schijnt mij meer dan tijd tc zijn om onze aandacht 
aan dit onderwerp tc wijden en door vergelijkende proefnemingen 
ons van de meerdere of mindere doelmatigheid van verschillende 
vormen en van het aantal der molenwieken te overtuigen. 

l iet middel, dat ik bedoel, is zeer eenvoudig; ik wilde de stoom-
kracht o]> hare beurt dienstbaar maken, om onze Avindmolens met 
molenwieken van den besten vorm en het geschikste aantal te voor-
zien, en zoo mogelijk te verbeteren. De uitvoering is zeer een-
voudig: men behoeft slechts den toestel, hevattcnde het tc onder-
zoeken molcnwiekcnstel op eene locomotief tc plaatsen, om zoo 
doende met den toestel in beweging middellijk van eenen wind-
stroom van eene be])aalde snelheid te kunnen ])rotitceren; het spreekt 
van zelf dat door aaiibrenging van eene geschikte dynamometrische 
inrigting, de betrekkelijke waarde van dc aangebragte stelsels 
zoude moeten be])aald worden. De snelheid van de stoomrijtuigen is 
daarenboven meer dan voldoende om den noodigen Avindstroom 
voort te brengen. 

Op deze wijze vertrouw ik M. II. dat de theoretisch-praktische 
kennis nopens dc voordecligstc aanwending van den wimlstroom, 
als beweegkracht, o]) onze windmolens zoude kunnen toegepast 
worden, op eene wijze, meer onzen tijd en ons vaderland waardig, 
en dit is het M. 11. wat ik onder uwe aandacht wenschte tc 
brengen; reeds voor jaren heb ik mij met dit onderwerp bezig 
gehouden , doch bij gebrek aan deugdelijke en afdoende proefne-
mingen van eene verdere uitbreiding moeten afzien. 

Ik twijfel niet JL 11. of gij allen zult mij het wenschelijke van 
het voorgesteld onderzoek moeten toestemmen, dat mijns inziens 
op deze wijze afdoende uitkomsten kan opleveren. Ik besluit met 
de opmerking, dat ik gaarne zoude zien, dat een of meer leden 
zich aan dit onderzoek lieten gelegen liggen, daar ik mij alsdan 
zoude aanbevelen om hiertoe ook het mijne bij te dragen, niet 
twijfelende of eene gewenschte uitkomst zou onze pogingen be-
kroonen. 

VEKGADEll lNG 

VAN UET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEUaS, CEUOUDEN ÏN 

HET LOKAAL VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TE D E L F T , OP 

DINGSDAG DEN 8«» APKIL I 8 5 L 

Tegenwoordig: F. AV. Conrad, president, G. Simons, L. J . A, 
van der Kun, O. T. van ^Meurs, 1). J . Storm Buysing en J . W. 
L. van Oordt, leden van den raad. 

De leden: O. M. Storm van 'sGravcsande, P. Schmitz, W. IL 
Lans, S. Plcekrode, J . Lebret, A. l i lleuther, A. C. lleuther, 
G. C. l lar tz , \V. L. Overduyn, 11. Lobatto, D. C. Christie, IL Singels, 
J . C. Verheije van Sonsbeeck, cn AV. N. Ilosc. 

De buitengewone leden: G. van Diesen, P. Maas Geestcranus, 
J. van der Toorn, S. Cohen Stuart en M. E. C. Plemp. 

De notvdcn der vergadering van 11 Eebruarij 11. woorden gelezen 
en goedgekeurd. 

De president geeft daarna aan de vergadering kennis, dat de 
volgende gcschenken ontvangen zijn: 

a. \ : m de directie van het provinciaal Utrcchtsch genootschap: 
Een exemplaar der bekroonde verhandeling van Mr. J . Dirks: 
Geschiedh'uvdifje onderzoekingen ^ aangaande het verblijf der Heidens 
of Eggptiers in de noordelijke Nederlanden, 

Een exemplaar der bekroonde verhandeling van Dr. A. van der 
Boon: Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkjuide va7i den 
me7isch in de noordelijke Nederlanden^ tot aan het begin der 
negentiende eeuio. 

b. Van het lid A. J . 11. van der Toorn, de volgende kaarten: 
1. Vier kaarten van de AVaal bij Herwen 175S—1705, volgens 

Bolstra en Beijerinck. 
2. Kaart van de Waal boven en beneden het Pannerdensch ka-

naal, volgens Bolstra 1766. 
3. Kaart van dezelfde rivier, met project-doorsnijdingen door 

Bolstra, verkleind uit de kaart van AV. Leener, 1751. 
4. Kaart van de AVaal, den Bijlandschen AVaard en den ver-

zanden mond van het Pannerdensch kanaal, volgens Beijerinck, 
verkleind door Klinkenberg 1771. 

5. Kaart van den Nedcr-llhijn cn IJssel met project-doorsnij-
ding van de Plij, door Beijerinck, verkleind door Klinkenberg 1 770. 

»1 



0. JJrie kaarten van de Aferwede bij den Ondeti Wiel 17(jl 1701). 
7, Kiiart van de Merwede bij Gorineliem 1755. 
8. f igurative voorstelling vaii de Lek 1717—1710. 
D. Vier kaarten van liet project ter oi\tlasting van de Lek , 

langs doi ]3icfdijk enz. door Bolstra, 1753. 
10. Ontwerp om het water in dc grachten van 's Gravenlia'^e te 

ververschen, door AVildschut 3 751. ^ 
c. Van den heer J . M. van 't llaaÜ'te Gravenhagc: ^V ŷV t̂̂ r̂;/̂  

voor den kandwerJcshian cn hel fahrljlcivezcn in XederlamL Eerste 
deel, O en 4. 

d. Van den miiiister van Oorlog: Tv^eede lijst van hoehcerhen, 
brochures enz,., icelke,, na hat afdnikken van den catalorjus der 
bibliotheek van het departement van Oorlog^ loeder ten dienste derzelce 
zijn aangeschaft, 

e. Van het lid M. 11. Conrad: Tabellen der gedurende 1850 
waargenomen rivierstanden te Emmerik,, Ihilhuizen, Pannerden, 
Westervoort en Arnhem, 

f Van het lid C. AF. Storm van 's Gravesande: Een exemplaar 
van den tweeden druk zijner Handleiding tot de kennis der bur-
gerlijke cn militaire bouivkunst,, met atlas van LX IN platen. 

g. A'an den heer G. Krook t e ' s {ïraveiihage: De derde allevcrin^ 
van zijn theoretisch en jyaktiscfi^ molenboek,, met vier platen. 

h. Van het lid V, Conrad: Verslagen omtrent den IIoil and-
schen ijzeren spoonceg van Amsterdam naar llottcrdam, over het 
jaar^ 1850, mitsgaders eenige brochures betrekkelijk de geschie-
denis der hooge watervloeden in Nederland. 

Van de Afaatschappij ter bevordering der Bouwkunst: hare 'i. 
Bijdragen, O® jaargang, 5"-' stuk. 

k. Van de Maatschappij ter bevordering van wetenschap tot volks-
geluk: Voorloopig reglement der maatschap])ij enz. 

l. Van den minister van Binnenlandsche Zaken: Drie bladen van 
de kaart der hoold-rivieren van het rijk, behoorende tot de serie der 
Boven-Maas; als: Maastricht n^ 2, llecklieim n^ o en Steyn u^ 4. 

Namens den raad wordt aan dc vergadering het navol'Tcndc 
medegedeeld: 

1®. Dat bij den brief van den raad van bestuur, dd. 11 Sep-
tember 1850, n®. 103, aan al de leden is kennis gegeven, dat met 
April van ieder jaar aan elk lid eene lijst zou worden toegezon-
den, waarop de ingekomen ingevulde Indexen voor den catalogus 
van kaarten, met de namen der inzenders worden vermeld, en dat 
hieraan thans bij de toezending van het programma dezer verga-
dering is voldaan. 

l ie t berigt op het voorstel van het lid J . F. Munnich, in 
dc laatste gewone vergadering gedaan, wordt hierna bij monde van 
den vice-president voorgedragen, en luidt als volgt: 

Omtrent het in de laatste gewone vergadering door het lid 

i2o 

Miinich gedane voorstel is de kommissie, die door den Raad 
daarover is geraadpleegd, van oordeel: dat de proeven, die door den 
voorsteller als zeer eenvoudig beschouwd zijn, integendeel moeijelijk 
en omslagtig moeten geacht worden, l ie t denkbeeld om het wie-
kenstel op cene locomotief te stellen is niet uitvocibaar ; het zou 
in allen geval geplaatst moeten worden op een wagen, door eene 
locomotief voortgcstuiod,, niet getrokken^ want dan zou de werking 
van den luchtstroom niet onbelennnerd wezen. Dc snelheid van 
vaart moet naauwkein-ig worden waargenomen op een geheel regt 
eiiul van den weg. De wind zul evenwel verstorend op de uitkomst 
werken. Kon men die vcrstorimccn ^ e d berekenen, dan waren de . . . . 
proeven onnoodig. ^len zal dus, om eenigzins juiste gevolgtrek-
kingen uit de i)roeven af tc leiden, dc uitkomst onafhankelijk 
moeten maken van den wind. ^len ziet daartoe geen ander middel, 
daji, bij dezelfde snelheid van vaart, het gemiddeld te nemen van 
de uitkomsten, in de rigting van den wind, en in tegengestelde 
rigting. De proeven zouden daarom alleen kunnen genojuen worden 
wanneer de rigting van den wind met die des wegs overeenkomt. 
Waimeer deze twee rigtingen een hoek met elkander maken, zal men 
verstoringen krijgen, waarvan de grootte niet is tc bepalen, en 
die, ter verkrijging van cene voldoende uitkomst der proeven, niet 
Ie vermijden zijn. 

IMet de bestaande dynamometers kan de mechanische uitwerking 
of niet, of niet naauwkeurig genoeg bepaald worden. Er zullen dus 
nieuwe dynamometrische middelen moeten uilgcdacht worden. De 
aanwijzingen dier middelen zullen goed moeten waargenomen worden , 
gedurende de snelle vaart, l iet wiekcnstel zal tamelijk groot moeten 
wezen, zal dc uitkomst der proeven voor de praktijk eenige waarde 
hebben. Dat stel zal telkens moeten gewijzigd worden, zal men uit 
de proeven besluiten kunnen tot den vorm , het aantal cn de grootte 
der molenwieken, die voor de toepassing best geschikt zullen zijn, 
en de proeven, zoo zij overigens uitvoerbaar z i jn , zullen dus zeer 
kostbaar wezen. 

De kommissie is echter van oordeel, dat het voorstel op die 
gronden geenszins behoort te worden verworpen, l iet Instituut moet 
des noodig alle in zijne magt staande middelen aanwenden tot 
nieuwe onderzoekingen, die binnen den kring liggen van de be-
Tnoeijingen dier inrigting. De raad deelt dit gevoelen en heelt 
daarom besloten, den voorsteller uit te noodigen om de wijze, die 
hij zou willen aanwenden, eenigzins uitvoerig op te geven ; dat wil 
zeggen, eene korte beschrijving te geven van do proeven, die hij 
tot bereiking van zijn doel wenschelijk acht. 

Dc president deelt mede, dat staande deze vergadering nog bij 
hem ontvajigen is een brief van het lid Munnich, waaruit blijkt, 
dat hij tot zijn leedwezen de vergadering van heden niet kan bijwonen. 
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dat , daar hij dus niet bij dc medcdeeling van het berigt op zijn 
voorstel kan tegenwoordig zijn, en ofschooii hij niet twijfelt aan het 
gunstige vaji het berigt, het hem toch hoogst aangenaam zon zijn 
daarvan, en van den vcrd«'rcn loop der zaak, eenige mededeelingen 
te mogen ontvangen, dewijl er ei;n geruime tijd verloopt, eer er 
weder eene vergaderijïg gehouden wordt. 

])e president meent, dat er geene de minste zwarigheid kan 
bestaan om aan het verlangen van het lid Munnich te voldoen, cn er 
W'ordt dan ook besloten het bedoelde berigt, zoodra mogelijk, 
aan dat lid mede te deelen. 

Aan de leden in Oost-Tndie is kennis gegeven van hetgeen 
in de laatste gewone vergadering besloten is. 

4®, De laatste boekwevken van het Instituut zijn door tus-
schcnkomst van den minister van Koloniün aan de leden in Oost-
Indië verzonden. 

5® Aan het lid van ]\raurik werd een afschrift gezonden van de 
door het lid Bleekrode in de vorige vergadering voorgedragen 
aanmerkingen op zijne verliandeliiig over de putboringen in Neder-
land; daarop is geen antwoord ingekomen. 

tJ^ Dc fj:cwonQ verklarinofen van toetredims: der laatstbenocmde O O O 
leden zijn in behoorlijke orde oïitvangen. 

7®. Aaïi deji minister vaii Binnenlandsche Zaken zijn terugge-
zonden al de stukken, waaruit is zamengesteld het berigt omtrent 
dc rivieren gedurende don winter van 18113 oj) 1850, hetwelk 
geplaatst is in de Verhavdellvfjen van het Instituut Y11' Stuk 1850. 

8®, Even zoo is aan het lid Tromp teruggezonden zijne memorie 
met teekeningen over de sluis te Vlissingen, waarvan een uittreksel 
is geplaatst in hetzelfde stuk der VerhinuJelingen. 

O®. Door den raad is aan den Koning verslag nitgebragt over 
de uitvinding v.ui den heer Lingeler, waarvan een model in dc 
laatste vergadering is vertoond. 

Zijne Majesteit heeft den raad voor dat berigt hoogstdeszelfs 
dank doen betuigen. 

De president, overgaande tot de vermelding der ingekomen stuk-
ken, draagt, na kennisgeving, dat de gewone metereologische waar-
nemingen van liet lid van der Sterr zijn ingekomen , eene nota voor 
van het lid II. Conrad ter verklaring van de door dat lid inge-
zondene tabellen van de waterstanden oj) de Nederlandsclie rivieren 
gedurende het jaar 1850. 

De president zegt dat hij heeft ontvangen eenen brief van 
het hoofdbestuur der maatschappij ter bevordering van weteyisehap 
tot volksgeluk (Bijlage n®. XXV11) met het reglement en eene mede-
deeling omtrent het doel dier maatschappij, en stelt voor deze 
medcdeeling, ter meerdere verbreiding, ook onder de afwezige leden 
van het Ins t i tuut , bij de Notulen dezer vergadering te doen drukken, 
waartoe besloten wordt. 

4 27 

Het lid Wenckebach heeft kennis gegeven, dat eene onvoorziene 
omstandigheid hem verhindert, deze vergadering bij te wonen en 
de toegezegde medcdeeling te doen over Meet-instrumenten. Dat 
lid heeft thans aan het Instituut gezonden de zeer fraaije verza-
meling vaii modellen van verschillende stelsels tot het stellen en 
isoleren der draden van den elektro-magnctischen Telegraaf, waar-
van in eene der vorige vergaderingen s])rakc geweest is. 

Na de afzemling van het programma is ingekomen een stuk van het 
lid B. Schollen, omtrent de bemaling van de polders Cool, Schoon-
derloo en Beukclsdijk, in 1850. iu voldoening aan het verlangen 
va)i den inzender, wordt dit stuk voorgelezen (Bijlage X X V l l l ) . 

Het lid Storm Buysing brengt daaromtrent eenige opmerkingen 
in het midden, en de vice-president merkt aan, dat , om eenige 
waarde te kunnen hechten aan de nota van het lid Scholten, althans 
bekend behoorde te zijn, door wien de door dat lid bedoelde 
waarnemingen van wind en weder zijn gedaan. 

l ie t lid Storm Buysing merkt aan, dat de misslag, waarvan de 
heer Scholteu melding maakt, eene rekenfout i s , die door den 
heer Piepers is erkend. Verder, dat hij bij gelegenheid dat de 
bemaling van dezen polder van Cool, Schoonderloo en Beukclsdijk 
weder ter sprake is , nog moet opmerken dat , wanneer men van de 
reeks van waarnemingen der waterhoogten, door den heer Piepers 
medegedeeld, dc beide eerste, namelijk die van 25 Eebruarij, O en 
10 uur weglaat, de uitkomsten voor de uitwcrknig van het scheprad 
zeer goed overeenkomen met die, welke volgens berekening daarvan 
te wachten waren, zoodat hij vermeent hierdoor de groote zwarigheid, 
die ook hem in den aanvang was voorgekomen, uit den weg te 
kunnen ruimen (1). 

De spreker acht het verder niet ongepast, hier eene bijzonderheid 
te vermelden van het scheprad van Cool, waardoor het zich gunstig 
van de gewone schepradereu onderscheidt. 

l i e t is bekend, dat men vrij algemeen ecne vrij groote speel-
ruimte laat tusschen de schoepen der schepraderen en den opleider, 
zoodat het scheprad bij langzame omwenteling zooveel water laat 
loopen, dat het de wachtdeur niet kan openmalen en geen water 
opbrengt. Bij de vergelijkende proeven tusschen de molens met 
loodregte en met hellende schepraderen, in de jaren 1775 en 1818, is 
gebleken, dat een scheprad bij 20 enden van den inoleu,overeen-
komende met nagenoeg 2,0 tot 2,8 omwentelingen van het scheprad, 

(1) In de notulen van 10 Sept. 1850 , alwnai- in biilage n^. IX de aan -
merkingen van den spreker zijn {jedrukt, zijn de formules ter berekening van 
de vvaterkrul onnaau\vkcui'i(j over^jenomen. Op bi. 25, 13 en 14. nioel slaan: 

0.42 + 0.211 
2Tr(R — icZ) 6ci = 2 7 : | 4.275 — \ (1.70 -l- ) X 

. 0.53 70 + 
0:42 0.211 
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<le AVaclitdeiir niet openmaalt, en dat eerst bij 30 enden de op-
brengst van eenig belang wordt, Men laat de speelruimte zoo groot, 
omdat bij het minste beletsel het scheprad zou kunnen blijvc^n ha-
ken, tot groot nadeel voor Iict gaande werk van den molen; dc 
draad van het hout loopt in de rigting der schoepen cn het kan dus 
niet gemakkelijk aibrekcn. ]>ij het scheprad van (.'ooi loopt de draad 
der schoepen of waterborden anders, zoodat men daar zonder nadeel 
eene digtere sluiting tegen den ojdeider heeft kunnen maken, die 
bovendien daar ]iog zooveel beter is, doordien de opleider van ge-
houwen steen en Jiaauwkcurig bewerkt is. J)e sjn-eker vertoont het 
model van eene schoep uit een gewoon scheprad, ingcrigt om eene 
digtere sluiting te verkrijgen, door namelijk, even als men door 
zoogenaamde verbrecdsels dc juiste sluiting tegcji de krimprnnren 
verkrijgt, ook rnct een dwarslatje vau dun cn ligt breekbaar hout 
eene digtc sluiting tegen den opleider te maken, en beveelt het 
gebruik van gehouw^en steen voor den opleider en de kriniiimurcn 
aan. Aan dit model kan ook gezien worden een door den s])rcker 
voorgcstidd mitldel, om door verdikking der schoepen den w alerkrul 
va)i het sclic])rad te verkleinen en dus den waterlast te verminderen, 
zoodat het scheprad bij minder krachtige winden in werking zou 
kumien blijven, welk een en ander ook door hem is voorgesteld 
in het T'ijdfichnft voor de en vatnvrkniullrje weloh^c/nij^peyi, 
uitgegeven door dc eerste klasse van het koninklijk nederlandsch 
Instituut vau wetenschappen, letterkunde en schooue kunsten. J 11® 
ileel, atlevering. 

IJat eene digte sluiting van belang i s , is aan den spreker ge-
bleken bij eene wnarneming aan den s t o o m - s c h e j ) r a d m o l e u van 
(Jool, op den Februarij 1850; want toen op zijn verzoek het 
tchcprad met de kleinst mogelijke snelheid liej), zoodat de niachinc 
naauwclijks door de doodo jmnten was te brengen, maakte het 
scheprad l.l<d< omwenteling in dc minuut, overeoikomeiule met 
ceiuj snelheid aan deu omtrek van (1); de wachtdeur bleef 
geopend cn het water stroomde nog met kracht uit. J^ij zulk eeiie 
snelheid malen onze gewone wind-schepradmolcns met omstreeks 15 
enden cn laten de schoc])deur gesloten, zoodat zij geen water uit-
storten (:!). I k meen daaruit te mogen beshn'ten, dat er groot 
voordeel in gelegen is , do juiste sluiting van het scheprad tegen 
den opleider cn tusschen de krimpmurcn tc bevorderen. Koude men 
eene volkomene sluiting verkrijgen , dan zou bij iedere snelheid, hoe 
gering ook, dc volle watcrkrul door het scheprad worden opge-

(1) Zie (ie afmetingen van het scheprad, Vcrh. K. / . t'. I. 1® sluk (J847), hl. 37 en vervoh^ens. 
(*2) Zie Beschouwende verfjelijhing tusschen de watermolens met hellende en 

staande schepraden, 's Gravenhafje 1708, — Verzameling tan stukken betrek-
kclijh het staand en hellend scheprad, Amsterdam 1822. — \ \ o l l m a n , Ifeytrdye 
zur Hydraul. Archifcctur, VT«"^ barul. 

ii'k 

bragt. Eene geringe snelheid geeft, gelijk bekend is , minder aan-
leiding tot krachtverlies dan eene groote, en vooral wanneer zij , 
gelijk bij het scheprad, niet werkt in de r igt ing, waarin do be-
weging van het ligehaam moet plaats hebben; maar nog grooter 
voordeel is er voor de wind-schepradinolcns gelegen in eene meer 
digte sluiting, daar meu dan nut zou trekken van al die dngen, 
waarop thans de windkracht ontoereikend is , (mi het schepradde 
schoei)deur te doen openmalcn. Volgens de gedane waarnemingen 
is het getal dagen, waarop de Avind te zwak is om onze groote 
watermolens met meer dan 23 enden te doen loopcn, niet minder 
dan 128 in het jaar ( l ) , en vele daarvan zouden bij betere sluiting 
der schepraden niet zonder nut voor dc watermaling behoeven 
voorbij te gaan. 

Spreker acht dit punt van genoegzaam belang, om het onderwerp 
uit te maken van ecu nader en meer opzettelijk onderzoek, dan 
waartoe hij de gelegenheid had. Het stooniw^erktuig vau Cool komt 
hem ilaarvoor bijzonder geschikt voor, en hij noodigt den ju'csident 
u i t , om zoo mogelijk te bewerken, dat naauwdvcurige proeven worden 
genomen van de uitwerking bij verschillende en vooral bij zeer ge-
ringe snelheden; daarvoor zal eene afsluiting van den voorboczem 
gevorderd worden. Deze en andere tot het doen der proeven be-
noodigde kosten, zal het Instituut zonder twi/)fel volgaarne dragen; 
hij althans meent, dat de fondsen van het Insti tuut niet w\aardigcr 
en nuttiger kunnen worden besteed, dan tot het ophelderen van 
dergelijke zaken, die voor ons land eene zoo nuttige toepassing 
kunnen vinden. 

Dc aanwezige leden stemmen daarmede in cn de president be-
aamt mede volkomen het luit om met zekerheid dc werkelijke op-
brengst van het scheprad tc keimen; hij meent dat een bepaald 
onderzoek daaromtrent niet alh^en voor de w^etenschap en voor 
geheel Nederland van het hoogste belang is , maar dat ook de 
sj)oorweg-maatschappij er belang bij heeft, die WT,rk el ij ke opbrengst 
naauwkeurig te kennen, om daardoor tot de juiste wetenschap te 
kunnen komen, hoeveel iedere teerl. el opgebragt w^ater aan brand-
stof kost, enz. l l i j heeft reeds lang het voornemen gehad de noodige 
voorstellen te doen, om een gedeelte voorboezem als maatboezem 
af te sluiten, eu daarmede proeven tc nemen, die alsdan naauw-
keurig zullen kunnen zijn. 

Hij belooft al zijnen invloed aan te wenden om zulks te doen 
plaats hebben, en indien er kosten moesten worden gemaakt voor 
zaken, Avaarbij de spoorAveg-maatschappij geen belang had, zal hij 
daartoe de hulp der kas vau het Insti tuut aanvragen. 

jMet het stuk van het lid Scholten zal overigens op de gCAVOne 

(1) In het tijdschrift van het K, N. Inst. van Wetenschappen enz., staat 
verkeerdelijk 209 in plaats van 128. 
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wijze geliaiideld, eu een afschrift daarvan aan het lid Piepers ĉ e-
zonden worden. ^ ^ 

De president deelt mede een bij hem ontvangen brief van dc 
heeren Viervant en Lind, over het zijikwit en loodwit, bevattende 
eenige opmerkingen omtrent de daaromtrent bij eene vorige ver-
gadering medegedeelde opgaven. (Dijlage n®. XXLX.) 

liet lid C. 1\ van Meurs daarna het woord bekomen hebbende, 
geeft aan de vergadering dc door hem vroeger beloofde nadere 
inlichtingen over het smeedbaar ijzer (fonte hialléable). Deze zijn 
medegedeeld in Jiijlage N^ XXX. 

De president bedankt het lid van IMcurs voor de moeite, die 
hij zich wel heeft willen geven om de leden met dat fabrikaat 
i\ader bekend te maken, waarna dc vergadering voor eenige oogen-
blikkcn wordt geschorst. 

Bij het hervatten der werkzaamheden doet de president eene 
mededeeling omtrent dc inrigtingen ter verwarming van het ge-
sticht v^oor krankzinnigen j\leerenberg bij Haarlem, en van de 
kerk der waalsch-gereformeerdc-gemeente te 'sCiravenhage. 

De ijirigtingen tot verwarming dezer gebouwen zijn beide ge-
maakt door den heer *J. H. Dij.serinck te Haarlem. 

De president vertoont aan de leden twee modellen in gips, die 
een duidelijk begrip van die wijze van verwarming geven. Het 
voornaamste verschil tusschen de beide hier vertoonde verwarmings-
toestellen is: dat bijMiet kleinste model, dat in de boveuge-
noeinde gebouwen is toegepast, dc hitte van het vuur door de 
buizen wordt geleid, die waterpas liggen, en dc lucht er om 
heen is , terwijl bij het grootste model, dat nog niet in praktijk 
is gebragt, de hitte van het vuur o/n de buizen gaat, die loodrcgt 
staan, cn de lucht er door stroomt. Het kleinste van die uuxlellen 
vertoont de inrigting te Mecrenberg, die dezelfde is als die, welke op 
eene kleinere schaal bij de kerk der waalsch-gcreformeerde-gcmecnte 
is toegepast, met het eenige ouderscheid, dat de vuurkast te .Mec-
renberg gemetseld.^ en die te ŝ Gravcnhagc van gegoten ijzer is. 

Overigens moet men nog opmerken, dat te Afecrenberg de rook 
onmiddellijk van dc stookplaats door een kanaal in eenen schoor-
steen, doch te 's Gravcnhagc door eene ijzeren buis onder door dc 
kerk wordt geleid. 

Verscheidene leden nemen deel aan dc beraadslagingen over deze 
zaak. Het lid Simons doet eenige opmerkingen omtrent het vochtig 
houdcïi van de lucht. Het lid llose licht dit nog nader toe, en 
spreekt over het nadeel, dat de ijzeren buizen lijden door dc ontbin-
ding van den waterdamp, wanneer zij glocijcnd worden. Hij zegt dat 
men te Rotterdam daartegen in de ijzeren buizen andere buizen 
heeft gelegd, die van vuurvasten steen zijn gemaakt en op zand 

rusten, waardoor zij bij het iiikrimpeïi en uitzetten ten gevolge 
van de warmte zich vrij kunnen bewegen, en hij geeft eene korte 
beschrijving van zulk eene inrigting te llotterdam. 

Het lid Storm van 'sGravesande zegt, dat mcii in Duitsehland 
nadeelen van te droosde lucht voor de ^rezoudheid oiulervonden O O 
heeft, C]) daarom o. a. te Berlijn in het museum en in het zieken-
huis la Charité onder de o])eningen, waaruit de warme lucht bin-
nen het vertrek stroomt, bakken met water heeft geplaatst, zoodat 
de daarover stroouicnde lucht, dit water verdampende, hare droog-
heid verliest. 

Het lid van Oordt zegt, dat men tegemvoordig dc ijzeren bui-
zen met een verglaassel bekleedt, hetwelk zoowel aan de binnen-
als aan de buitenzijde kan worden aangebragt, waardoor de be-
doelde nadeden konden weggenomen worden, lietgeen door het lid 
Christie bevcstii^d wordt. ^ O 

De president merkt op, dat cetic bekleeding der buizen aan de 
binnenzijde bij deze inrigting, uithoofde van dc kleine middellijn, onmogelijk zou zijn. 

Dc president vertoont voorts een model in gips van een coke-
oven volgens de nieuwste zamenstelling in Lngelaud, eu ver-
klaart in korte woorden de manier waarop (le coke daarin gemaakt 
wordt. Een cn ander wordt met bclaugstelling bezigtigd en aan-
gehoord. 

Het lid Bleekrode het woord bekomen hebbende, om nog iets 
te voegen bij hetgeen door het lid van Meurs gezegd is omtrent 
dc fonte malleable., vertoont een stuk ijzererts uit Duitsehland, 
hetwelk in dc verzameliïig der koninklijke akademie voor civiele 
imxeuieurs te Deli't voorliauden is. 

De president leest daarna eenen staande dc vergadering van het 
lid Droinct ingekomen brief (Hijlage N". X X X I ) ; waarin wordt 
voorgesteld om het Koninklijk Instituut van higcjiicurs in betrek-
king te stellen met het ft Institut de Vindustrle de Pariseu eene 
wederkecriijre wisscliui^ der werken van de beide Instituten tc doen O 
plaats hebben. 

Het lid Simons vraagt nadere ijdichtingcn omtrent dc in dien 
brief voorkomende zinsnede over eene expeditie naar San Pran-
cisco; door den president wordt deze opgehelderd. 

De vergadering besluit op dezen brief, deu raad te magtigen 
aan het voorstel van het lid Droinet te voldoen, en den brief in 
dien zin te beantwoorden. 

Het lid Schmitz vertoont een uiterst naauwkeurigcn passer met 
nonius, waarmetle de dikte van voorwerpen tot Vmo O®',001, 
en dus eene dikte van 0^^,00001 kan gemeten worden; hij licht het 
gebruik van dit instrument nader toe, en zal eene teekening daar-
van aan het Instituut mededeelen. 

De president het woord genomen hebbende, zegt dat hij 
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Tlog cene mededeeling zal doen over een onderwerp, dat eigenlijk 
niet voor het Instituut is bestemd geweest. 

Op aandrang van den secretaris en van andere zijner vrienden 
geeft hij ter bezigtiging de teckcningen van het door hem, met 
ons medelid (J. Outshoorn, ojjgemaaktc ontwerp voor cene brug, 
over den ilijn tusschen Keulen en iJeutz, dat medegedongen heeft 
naar clen prijs, die daarvoor door de pruissische regering was uit-
geschreven. 

j)e spreker zegt, dat cr voor deze prijsvraag 0] ontwer))en zijn 
ingekomen, waaruit er 0 zijn genomen, om eene nadere keuze tc 
ïloen, en dat hoewel den uitgeloofden prijs niet behaald hebbende, 
het thans ter tafel liggend ontwerp echter behoord heeft onder de 
zes, die eene nadere bcoordeeling waren waardig geacht. Op de 
aan den minister von der ileydt-gedane aanvraag, om bekend te 
worden gemaakt met het rapport der kommissie van bcoordeeling 
is overigens geen ander antwoord ontvangen dan dat zoodanige 
mededeelingen niet wierden afgegeven. De spreker zegt dat dit 
liet eenige is wat hij van die zijde hieromtrent heeft vernomen. 

Lit de bij dit ontwerp behoorende memorie deelt spreker ver-
der eenige bijzonderheden mede, Maarvan een kort uittreksel is 
beloofd voor het Instituut, terwijl de fraaijc en zeer net uitgevoerde 
teekeningen (het werk van het buitengewoon lid van Jk'cderodc 
cn van den teckenaar Veelwaard) met de meeste belangstelling worden 
beschouwd. 

Do spreker daarna overgaande tot het doen bezigtigen van cene 
groote doorsnede van het gebouw der tentoonstelling te Londen, 
zegt dat hij de vrijheid neemt daarbij aan dc vergadering de over-
eenstemming te doen opmerken, die er in twee punten bestaat 
tusschen de zamenstelling van dit kristallen paleis, en het ontwerp 
door hem met bijstand van ons medelid Outshoorn daarvoor opge-
maakt, hetwelk begrepen v/as onder die, welke bij de kommissie van 
beoordeeling ec?ie gunstige en eervolle melding hadden verkregen. 

Deze overeenstemming bestaat voornamelijk in de inrigting van 
gelijkvormige deelen, waardoor het gebouw naar willekeur vergroot 
of verkleind kan worden zonder de symmetrie te verbreken, cn 
vooral ook in de zamenstelling der ka])pen, die bij beide hier be-
doelde ontwerpen op een kruis of traliewerk rusten, waardoor dc 
wijdste o])eningen gemakkelijk overs])annen kunnen worden. 

Dc sj)reker vervolgens de aandacht vesligcude op de door Paxton 
gevolgde wijze van zamenstelling, geeft daarvan eene korte verklaring 
volgens het Civll Eiiijbieers and Architects Journal van Maart 1851, 
cn toont aan de nog veel eenvoudiger constructie die daar wordt 
opgegeven, en die daarom naar zijn inzien alle opmerking verdient. 

(Zie Bijlage iV^ X X X I I met Plaat.) 
Nadat dc spreker heeft te kennen gegeven, dat hij geene verdere 

mededeelingen voor deze vergadering tc doen heeft, neemt het lid 
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Storm van 'sGravesande het woord, en zegt dat hij meent de tolk 
te zijn van zijne medeleden, wanneer hij dtn president in het 
bijzonder dank zegt voor het medegedeelde, dat zoo vele blijken 
draagt van belangstelling in de wetenschap, van ijveren van kennis; 
liij heeft met l e e d w e z e n de koele wijze vernomen, waarop het ontwerp 
van dc brug over den Kijn is teruggezonden en hij ho()j)t dat de 
hooge achting, die dc heer Oonrad in Nederland in het algemeen 
cn bij de leden van het Instiiuut in het bijzonder zoo teregt geniet, 
hem ccni^'crmaie vcrirocdini^ mow. scheuken voor dc weiniirc erken-

O C? O CJ ^ 
telijklieid, die hij in Pruissen ondervond. 

Nadat de president zijne erkentelijkheid voor het toegesprokene 
betuigd heeft, wordt cr vervolgens overgegaan tot de ballotage der 
liccren, die in dc vorige vergadering van 11 1 ebruarij 11. tot leden 
en buitengewone leden zijn voorgesteld. 

Dc leden llartz cji Storm J^uysing worden tot stemopnemers 

benoemd. Dc uitslag der ballotage i s , dat met groote meerderheid van 

stemmen worden aangenomen: 
Tot gewone leden: Jli. M. Snoek, kapitein der genie te "slier-

togcnbosch; L. Ph. de Laiun'e de '^^rétrancourt, architect enz. te 
(JIOCS; P . A. van Aken, maehinist P ' klasse bi j ' s l l i jks stoomvaart-
dienst te lU)tterdam; 11. J . A. Verduchene, l ' ' luitenant der genie 
tc A'cnlo: 11. J . Koenen, wethouder der stad Amsterdam, belast 
met het toezigt der jndilicke werken te Amsterdam. 

Tot buitengewone leden: d. Kalif, A. A. van Teylingcn, A. D. 
Lorentz, l\. L. Pfeircr, kadets aan de militaire akademie te Breda 
en ( ' . tl. de Bruyn Ko])s, civiel ingenieur tc Haarlem. 

Dc ])resident geeft daarna kcniiis dat voor he.t lidmaatschap hebben 
bcdajikt de heeren Scherpcnzeel lleusch te Nijmegen en G. C. Koest 
tc 's 1 lage. 

Voor dc ballotage in dc volgende vergadering van Junij worden 
voorgesteld: 

Tot gewoon lid: dc heer J . 11. Dvserinck tc Haarlem en tot 
buitengewoon lid: de heer W . d. AVolterbeek te 's(jlravenhage. 

Daar geen verdere voorstellen meer aan dc orde zijn, Mordt dc vergadering gesloten. Aldus voorgelezen cn goedgekeurd in dc vergadering van Dingsdag 

den 10^» Juni j 1851. 

P . W . C O N R A D , 
President. 

L . J . A . VAX DEU K Ü X , 

St'crclaris, 

r 
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HIJ LAUE ISÎ  XXVJl . 

Amsterdam^ Maart 1S51. 
Als Hoofdbestuurders van de j\Iaatscliai)pij: ter levorderhig van 

Wetensckap tot Vot/isgelak ^ hebben wi j in eene onlangs gehouden 
zanienkoinst de belajigen der jeugdige Stiehting met zorg overwogen 
en gemeend de uitkomst daarvan aan onze geachte medeleden te 
moeten medcdeelen. \\ ij gevoelen ons hiertoe des te meer gedrongen, 
naarmate de besprokeïic punten in naauw verband staan, deels met 
de verdere bevestiging cn uitbreidiiig der Maatschappij, deels met 
liare voorgetiomene werkzaamheid. 

Sedert de o])wekking dezerzijds iu onze circulaire van Julij 1S50, 
n^ 1 , hebben Afdeelingen van de J\laatschappij zich gevormd te 
Utrecht, Helft, Arnhem, 's 1 lertogenbosch, JJcventer, ' sHage , 
Jjciden en Oegstgeest bij Leiden. J^ehalve in deze zijn nog op ver-
schillende plaatsen van ojis Vaderland onderscheidene achtingswaar-
dige mannen tot de Maatschappij toegetreden , aan wie het nog niet 
gelukt is , zich onderling tot plaatselijke Ardeclingen te vereenigen, 
of zich bij andere aan te sluiten. Jlet gezamenlijk aantal leden 
bedraagt voor het oogenblik honderd twee-en-twintig. 

Inmiddels is van meer dan eene zijde de bedenking geopperd, 
dat de spoedige uitbreiding van de Maatschappij welligt belemmerd 
werd dof)r ongcnoegzanie bekendheid met hetgiiue zij ten slotte be-
oogt. Sommigen, namelijk, zijn van gevoelen, dat het doel onzer 
Instelling in het voorhanden JJeglement niet naauwkeurig genoeg 
omsciireven, de groizen niet sciierp genoeg afgebakend zijn, om de 
zaak terstojul voor allen bevattelijk te maken, en lien tot medewer-
king te m)pen. Wij wenschen aan deze bedenking te gemoet tc 
komen en verlrouwen, dat ook onze geachte Al edeleden, elk in zijnen 
kring, het hunne zullen bijdragen, om op dat punt het noodige 
licht te helpen vers})reiden. Hiertoe zou al dadelijk kunnen strek-
ken eene vernieuwde uitnoodiiriui? en aanbevelintc aan hen die 0 0 O 
twijfelen, om het bedoelde Iteglement en de daartoe Lehoorende 
Toelicliting te herlezen, (leschietlt dit laatste met eein'ge welwillende 
aandacht, men zal aldra bespeuren, dat het Ivcglement slechts 
loopig is vastgesteld, en gecïiszins de strekking heeft, om de 
werking der uMaatschap])ij iu alle bijzonderheden te bepalen, maar 
veeleer om in eenige omtrekken, zonder voorafgaande, misschien 
te wijdloopige beraadslaging, de denkbeelden aan te duiden, waar-
mede de belangstellenden voorshands en in het algcjneen zich zouden 
kunnen vereenigen. Evenzoo zal men gereedelijk inzien, dat wat 
de Maatschappij beoogt, zij liet misschien almede in andere be-
woordingen te verduidelijken, nogtans uit den aard der zaak niet 
vatbaar is voor eene zóó aanschouwelijke voorstelling, noch bc-
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grepen kan worden in eene zóó afgemeten formule, dat daardoc»r 
alleen de weg tot clkeii twijfel afgesneden wordt. Wie intusschen 
aan de Stichters der ^Maatschappij regt wil doen wedervaren, behoeft 
noch ciseht zulk eene volkomen afgeronde teekening. Uit de door 
hen gegeven wenken blijkt het veldoende, dat zij eerst en vóór alles 
de Wetenschap, naar de hoogerc beteekenis van het woord, beter en 
door meerderen dan tot diisver het geval is , wenschen gewaardeerd 
te zien, cn dat zij die betere en meer algenmene waardeering ver-
langen, omdat zij de vermeerdering vait zedelijk en stoifelijk volks-
geluk als de gezegende vrucht daarvan verwachten. In dien zin 
alzoo is het de bedoeling der Alaatschappij, ieder die zulks behoeft 
cn begeert en van welken rang of stand hij zij, gestadig te wijzen 
op de Wetenschap, als eene rijke bron van genot voor hem die haar 
beoefent; als een uitstekend middel tot zelfvolmaking, en als eene 
in meiiig opzigt onmisbare voorwaarde ter verkrijging en bevestiging 
van maatschappelijke weh^aart. 

Door dc keuze van dit standpunt onderscheidt zich tcv'ens onze 
Instelling van andere, die in benaming of werkkring met haar 
schijnen overeen te komen. Wel is waar, de omstandigheid, dat er 
hier tc laïide bereids zoo vele IMaatscliappijen en Vercenigingen 
bestaan, die insgelijks de belangen der Wetenschap ter hai te nemen , 
heeft sommigen de behoefle aan onze genootschappelijke Onderneming 
in twijfel doen trekken, l^laar juist die omstandigheid duidt aan, 
dat vereenigiug van verspreide koinis en krachten iu den zin onzer 
natie ligt. In dat opzigt is de vestiging onzer maatschappij eene 
poging te meer, om dien nuttigen zin aan te kweckcn, vooral ook 
in die vele kleinere plaatsen, die tot dusver van de bedoelde maat-
schappijen en verecnigingen verstoken zijn gebleven. Andere schijnen 
voor eenen on vrucht baren wedstrijd tusschen al die instellingen 
beducht te zijn. Deze bedenking nogtans vindt hare gereede op-
lossing vooral daarin, dat onze verceniging, wel verre van anderen 
in den weg te treden, met deze veeleer hand aan hand woischt 
te gaan, beurtelings steun vragemle, of waar zij vermag steun 
gevende. In hare voorloojnge Statuten heeft de IMaatschappij het 
duidelijk te kennen gegeven, — en aan deze belofte zal zij zeker 
getrouw blijven, — zij w'il dc taak door anderen aanvaard, en ten 
deelc reeds zoo loffelijk volbragt, niet op nieuws verrigten, maar 
alleen aanvullen en uitbreiden, wat tot hier toe, om wx l̂ke reden 
dan ook, nog ongedaan moest blijven; zij wil den schoonen arbeid 
van andere genootschappen geenszins overtollig maken, maar in-
tegendeel de vruchten daarvan voor zich zelve dankbaar genieten 
en datzelfde genot aan anderen als eene begeerlijke zaak aanprijzen; 
zij wil eindelijk verband en zamenstemming trachten te bevorderen, 
ivaar deze aan de gemeenschappelijke poging het w'clslagen kan 
verzekeren. 

Op welke wijze, voor het overige, de ^laatschappij haar doel 
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h-oopt te bereiken, is in iiet lleglement aangeduid. In art. 2 ziju 
oud(ïrscliei(lene middelen en we£?en aami:e\vezen, waarvan eeniire 
meer regtstreeks tot het voorgestelde oogmerk leiden; andere als 
voorbeieidings-maatregelen te lieschouwen zijn. Bij de opsomming 
dier middelen wordt ile mogelijkheid erkend, dat men er gaandeweg 
nog meer en betere vinile. Aan de Afdeelingen der Maatseliappij is 
het wijders overgelaten, om naar jdaatselijke behoeften en kraeliten 
ie beslissen, welk middel, met lioop op goud gevolg, het eerst 
door haar zou kunnen worden aangi'wend. Intusschen liebbcn som-
migen het verlaugcii te kennen gegeven van dieuaaiigaande door 
liet Hoofdbestuur te worden voorgelicht. Voor zooveel daarmede 
bedoeld werd eene andere aanwijzing van de rigting, waarin men 
voorshands met vrucht voor het doel der iMaatsehappij werkzaam 
zou kunnen zijn, komen wij aan den uitgedrukten wensch gaarne 
te gemoet. Eu wij doen dit laatste te liever, naardien daardoor 
misschien liet tijdstip zal verhaast worden, waarop de ^laatscliappij 
van haren werkdadigen ijver kan doen blijken. 

Wij meenen alzoo de aandacht der Afdeelingen tc mogen vesti-
gen op de volgende drie onderwerpen, eu haar uit te noodigen 
voorloopig daaraan hare krachten te beproeven. 

l. Een plaatselijk onderzoek naar die Instellingen van Onderwijs, 
waarin dc jeugd der Middelklasse van de burgermaatschappij, voor 
zooveel zij niet lot hoogere studiihi wordt voorbereid, hare op-
leiding ontvangt. 

Tot regt verstand onzer mecning moeten wij nogtans doen op-
merken, dat wij Jiierbij geenszins doelen op de kennis van datgene, 
wat de wettelijke verortlening of het spraakgebruik, beiden soms 
even onbestemd , plegen tc verstaan onder de benaming van Middel-
baar Onderwijs; maar dat wij eene andere uitkomst verlangen, 
waardoor als van zeiven de gang van het onderzoek in eene andere 
rigting bepaald zal worden. Wij hebben namelijk het oog op die 
talrijke eji krachtige middelklasse van de burger-maatschappij, 
waarvan men niet ten onregte beweert dat zij de kern der jVatic 
uitmaakt. Deze middelklasse heeft voor hare zedelijke, verstandelijke 
en vooral maatscha])pelijke opleiding in den regel niet zooveel, maar 
daarentegen in sommige opzigten nog iets anders Jioodig dan dc 
Instellingen van Hooger Onderwijs haar aanbieden. Van den anderen 
kant schijnt datgene, wat binnen de gewone grens der J/agere School 
besloten l igt , niet voldoende. Zij behoeft meer dan dit, zal hare 
o})leiding degelijk cn volledig zijn. A'oor zulk eene opleiding nu , 
die overeenstemt jnet het maatschappelijk slandinint der betrokken 
individu's, worden eigenaardige hulpmiddelen, bepaalde Instellingen 
of Schooliïirigtingen vereischt. Derhalve zij de vraag, door het ver-
langde onderzoek te beantwoorden: Wat is er, ter bevrediging der 
aangewezen behoefte in den kring der Afdeeling voorhandenMet 
andere woorden: ziju dc bedoelde lastellingen voor Onderw^ijs ten 
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uwent aanwezig? Zijn zij voldoende voor zooveel betreft haar aaniat 
in verhouding tot de bevolking? Beantwoorden zij door hare in-
rigting aan het doel dat er door bereikt moet worden? AVat ont-
breekt er alsnog? En eindelijk: in hoeverre zou de Afdeeling gezind 
en bij magte zijn , door hare tusschenkomst het gebrekkige te helpen 
verbeteren of het ontbrekende aan te vullen? 

Ten opzigte van dit laatste erkennen wij de mogelijkheid van 
velerlei bezwaar. De taak hierbij aan dc Afdeeling opgelegd, zou 
bij de uitkomst kunnen blijken moeijelijk cn van grooten omvang 
te zijn. l'och vertrouwen wij, dat de afdeelingen, welligt door eene 
al te bescheiden waardering van hare krachten, zich in'et terstond 
zullen laten ontmoedigen. De Landbouwkundige School te Groningen, 
de Technische School te Utreclit, de 1 landelsschool tc Amsterdam, 
de Industrie-School en het Wetenschappelijk Instituut te Ivotterdam, 
eu andere dergelijke Instellingen, zijn door de inspanning van 
eenige weinigen, maar met volharding werkzamen, tot stand ge-
komen. Z. M. onze geëerbiedigde Koning, zegt men, doet uit eigen 
middelen, eene Ambachtschool te Apeldoorn oprigten, en zal daar 
door op uitstekende wijze in ecue dringende behoefte voorzien. 
Zulke loilelijke voorbeelden lokken tot navolging uit en bevatten 
tevens gronil van bemoediging. 

Nevens het Onderwijs voor dc Jeugd, is ook de wetenschappe-
lijke vorming voor Volwassenen, van Vrouwen zoowel als van Mainien, 
eene zaak van hooge aangelegenheid. Daarom zouden wij, in de 
tweede plaats, wenschen aan te bevelen: 

I I. Een gelijksoortig onderzoek naar dc oiidcrschcidcnc gelegen-
heden, middelen of inrigtingeu, waardoor n)en, behalve door die 
van bepaald onderwijs, op verschillende plaatsen, de gezegde weten-
schappelijke vorming poogt te bev(n'deren. 

De uitkomst van zoodanig onderzoek, met zorg verzameld , 
naauwkeurig opgetcekend eu wederkeerig elkander medegedeeld, 
zal terstond doen zien, dat er in dit opzigt hier en daar reeds 
veel goeds bestaat, en dat het slechts meerdere bekendheid behoeft 
om het spoedig van de eene ])laats op de andere tc doen over-
planten. Maar het zal tevens leiden tot de ontdekking, dat er nog 
veel ontbreekt; en dat , zoo er hier en elders al menige nuttige 
poging mogt aangewend zijn, er toch nog meer te doen overblijft. 
Inzonderheid echter zal dat onderzoek, gaat men daarbij naauw-
lettend te w^erk, beter dan lot hiertoe doen uitkomen, in hoeverre 
dc meening gegrond is , dat er vooral voor dc Vrouwen in Neder-
land, ten aanzien van hare opleiding in nuttige kennis, te weinig 
wordt verrigt. 

Is eenmaal de kwaal gekend of het gebrek ontdekt, dan ontstaat 
ook hier wederom de vraag, op welke wijze de Afdeelingen, elk 
iu haren kring, de genezing zouden kunnen eu willen beproeven? 
^Fen wil het antwoord der afdeelingen op deze vraag niet vooruit 

f : ol 



i 5 8 

ioopen. Hel spreekt ook van zelf, dat de keuze van het ineest ge-
jraste middel vau plaatselijke omstandigheden afliangt. Vertrouwelijk 
mogen wij nogtans wijzen op een paar middelen, die ons zijn 
vocu'gekomen van nuttige werking te kumien zijn. 

Het eene is: het houden van geregelde onderling zamenhangendc 
lessen (Cursus) iu verschillende takken van wetenschaj), met ver-
mijding van de op zich zelve staande voorlezingen of verhandelingen, 
die, hoe aangenaam, onderhoudend en leerzaam soms, echter niet 
die blijvende vruchten beloven, welke van eene gezette reeks van 
lessen over hetzelfde vak van wetenschap te wachten ziju. AVorden 
deze lessen gegeven door deskundigen cn in bevattelijkcu toon; 
wordt de Cursus na eenigen tijd door een"' aiulercn in een ander 
vak van wetenschap vervangen, om alle eenzijdigheid te weren, 
en poogt men dc bijwoning dier lessen, ook door administrative 
schikkingen zoo gemakkelijk cn aangenaam als mogelijk te maken, — 
dc gewenschtc oogst van het aldus uitgestrooide zaad zal niet 
achterwege blijven. 

Het andere middel is : het vormen van Vercenigingen of kleine 
Kringen, waarin door onderlinge wisseling van denkbeelden, door 
het stellen van vragen, uitlokken van antwoorden, onder eene goede 
leiding, nuttige kundigheden meer en meer verspreid en de lust 
tot onderzoek gedurig opgewekt cu ge])rikkeld worden. Voorbeelden 
van zulke Vercenigingen, waaraan velen, niet-ledcn cu leden der 
maatschappij declucmeu, vindt men te Utrecht, llotterdam, Am-
sterdam eu elders. 

In art. 2 , Lett. (L van haar reglement belooft de jMaatschappij 
A'raadgeving cn tcregtwijzing aan allen die voor hun bedrijf dc 
hulp der wetenschap inroepen.// Onder de verschillende middelen 
die zij ter bereiking van haar doel wil aanwenden, is er misschien 
niet een, dat zoo regtstreeks tot het voorgestelde oogmerk leidt, 
en te gel ijker tijd zoo weldadig werken kan als juist de/,e raadrjevhuj. 
])e vervulling dier belofte wordt natuurlijk van den welwillendon 
ijver der AfVleclingcn verwacht. Als zoodanig veroorloven wij ons 
dus, in de derde plaats, de Afdeelingen o]) dit punt : 

111. De vestiging van een Ligehaam van llaadgeving opmerkzaam 
te maken, en mögt het zijn met nadruk aan te sporen tot het 
nemen der vereischte maatregelen. 

Omtrent de wijze van uitvoeri))g zou men kunnen verschillen 
in gevoelen. Verlangt men echter het onze te kennen, wij zouden 
meenen dat de zaak aldus kan ondernomen wwden. 

De Afdeeling vorme in haar midden een Ligehaam van Raad-
geving , bestaande uit een onbepaald aantal leden die bereid, en 
door hunne maatschappelijke betrekking of bijzondere studiën, het 
meest geschikt zijn voor de bedoelde taak. 

h. Dit ligehaam belaste en verbinde zich, aan allen die ter 
beoefening of toepassing van eenige "svclenschap of kuns t , of ter 
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volbrenging vau eenig bedrijf voorlichting verlangen, deze voor-
lichting te verschaflen. 

c. De raadgeving zij welwillend van dc zijde van hem die zc 
verleent, — kosteloos voor hem die ze ontvangt. 

d. Vau het bestaan van dit ligehaam cn van deszelfs bereid-
vaardigheid tot dienstbetoon, doe de Afdeeling blijken door eene 
aankondiging in het meest gelezen Dagblad der plaats. 

Deze aankondiging zou nagenoeg in dc volgende bewoordingen 
gesteld kunnen worden: 

//Dc Afdeeling N. der maatschappij: TerhevorderlngvanWeLeii" 
tfschap tot VoÜmjclnk, brengt ter kennis der belanghebbenden, 
//dat do natcmeldcn Heeren bereid zijn, om aan hen, die ter be-
//oefening van eenige Wetenschap of Kuns t , of ter volbrenging 
//van eenig bedrijf voorlichting verlangen , die voorlichting te geven , 
//hetzij zelve, hetzij door tusschenkomst van andere Leden der 
//Maatschappij. Zij noodigt alzoo elk ecu'' ui t , des verlangende 
//zich tc vervoegen tot diegene der Oiulergetcekcndcu, die uit den 
//aard hunner bemocijingen geacht kunnen worden het best in 
//staat te zijn de begeerde voorlichting tc verscliallen.// 

//N. — den — enz. Volaren de namen der raadu'cvers. 
Mögt men het intusschen om plaatselijke redenen verkieslijk 

achten, de raadvragcnden niet naar bepaald aangeduide personen, 
maar liever in 't algemeen naar dc Aideeliug of haar Bestuur te 
verwijzen; zoo zij men er slechts op bedacht, dat de raad-behoe-
vende niet in onzekerheid blijve werwaarts zich tc wenden; en dat 
zoo veel mogelijk alles vermeden worde, wat het raadvragen zou 
kunnen bemocijelijken. Inmiddels kan het gebeuren, dat h i j , die 
oui voorlichting w^ordt aangezocht, zich niet in staat gevoelt de hem 
gestelde vraag te beantwoorden. Alsdan is het w^enschelijk dat de 
geraadpleegde zich kunne wenden tot eenig ander Lid der Maat-
schappij in of buiten dc plaats zijner inwoning, van wien hij een 
voldoend antwoord te gemoet mag zien, opdat in ieder geval de 
raadvrager voldaan, en daarmede ook het vertrouwen op de i\Iaat-
schaj)pij versterkt worde. 

Eindelijk zal het noodig zijn, zoowel van de vragen, als van 
den korten inhoud der antwoorden, gezette aantcekening te houden 
ten einde daarvan een bescheiden gebruik te maken, wanneer dit 
voor de bedoelingen der Maatschappij gevorderd wordt. 

In het vertrouwen, dat deze onze wenken en opmerkingen door 
onze geachte jMedcleden beschouwd zullen worden als de uitdruk-
king van onzen hartelijken wensch, dat de Maatschappij spoedig 
als eene krachtig werkzame Vaderlandsche Instelling optrede, zien 
wij thans wederkecrig van de Afdeelingen hare minzame bedenkingen 
en berigten omtrent den uitslag van aangew^ende pogingen, met 
belangstelling te gemoet. Daarbij behoeft ter naauwernood herin-
nerd te worden , dat die berigten en mededeelingen niet alleen 
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volstrekt onmisbare bouwstoflcn zijn voor de historische aanteeke-^ 
ning van de lotgevallen en vcrrigtingen der Maatschappij; nmar 
dat zij ook te gepasten tijde opid3aar gemaakt, voor anderen op-
wekking, prikkel en aanmoediging moeten worden, om allerwc^-en 
mede te arbeiden aan de schoone taak, welke wij ons hebben 
opgelegd. 

Als Hoofdbestuurders blijven wij verder bereid dc ons toever-
trouwde belangen met zorg te behartigen, en wensclien wij niets 
liever dan daarover met de respectieve Afdeelingen en bijzondere 
lieden gedurig van gedachten te wisselen. 

Voor zoo veel noodig zal de hiertoe betrekkelijke briefwisseling 
gevoerd worden door ons Aledelid, den heer R M. (J. van i lees ( i t 
die sedert onzen rondgaanden des vorigen jaars, zich tot het aan-
vaarden der betrekking van Secretaris des lloofdbestuurs bereid 
verklaard heeft. 

Hoofdbestuurders der Alaalschappij voornoemd, 
in hunnen naam: 

GEVFJIS VAN ENUEOKKST, 
Voorzitter. 

VAN H E E S , 
Secretaris. 

Aan heeren Leden van de Maat-
srhappij: ter bevordering van ircrcn-
scfiap (ut Volksgeluk. 

BrJLAGE X X V i l I . 

Rotterdam., den G®« April ISoI . 

WelEdel Gestrenge Heer! 

Beroepsbezigheden verhinderen mij de vergadering van de leden 
van het Instituut op aanstaanden Dingsdag bij te wonen; niettemin 
wenschte ik in die vergadering een enkel woord tc spreken in ant-
woord op de laatste nota van den heer Piepers, omtrent de polder-
bemaling van Cool c. a. Ik neem daarom de vrijheid UWEd.Gestr. 
nevensgaand stukje toe tc zenden, met vriendelijk verzoek hetzelve 
ter kennis van de vergadering en der overige leden te breir'-en of 
te doen brengen. ° 

Uct verzekering van hoogachting heb ik de eer tc zijn, 
UWelEdel Gestr. dw. dienaar, 

P. SciroLTEN. 
Aan den heer Voorzilter van het 

koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

( l ) Amsterdam, Kloveniorsbur^wal N". f.ïr. 

l i i 

Wedenvoutd op de nota van den keer M. C. J. Piepers, 
omtrent de bemaling van de polders Cool., Schoonderloo 
en Beukelsdijk in 1850. 

Ik ben den heer Piepers dank schuldig, daarvoor, dat ZijnEd. 
getracht heeft een gedeelte mijner bedenkingen op de bekende 
polder-bemaling van (Jool c. a. Ie wederleggen, en het is mij aan-
genaam dat die wederlegging daar gebragt is, waar ze behoort, 
namelijk in dc vergadering van het koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

Cijfers zal ik zoo veel doenlijk vermijden; cr zijn over deze 
aangelegenheid reeds zoo vele, en zoo groote getallen genoemd, 
dat het bijbrengen van nog meerdere welligt eerder tot verwarring, 
dan tot verduidelijking aanleiding zou kunnen geven. 

Enkele zaken slechts door den heer Piepers aangevoerd stip ik aan. 
AVat de oppervlakte van dc polders betreft, heeft de heer Piepers 

uit dezelfde bron geput als ik; van daar dat onbeduidend verschil; 
maar van daar ook, dat ik de 330 bunder S t roede 00 el niet 
als geschat y maar als uit het kadaster overgenomen wensch be-
schouwd tc hebben. 

In de water-oppervlakte bestaat geen verschil, en de uitvoerige 
tabel daarvan, door den heer Piepers geleverd, doet ten duidelijkste 
zien waar dat water te vinden is. Voor die naauwkeurigheid en 
moeite zeg ik ZijnEd. dank. 

Er blijft echter altijd nog verschil in dc oppervlakte, die onder 
water heeft gestaan, cn ik stem het gaarne toe, dat tot een wis-
kunstige zekerheid hieromtrent niet te geraken is; het allerminst 
zoude ik ook wenschcn, dat het cijfer in deze door mij genoemd 
voor onfeilbaar werd gehouden. Wat ik gedaan heb, licb ik gedaan 
om der waarheid meer nabij te komen, cn g(doof hierin niet on-
gelukkig geslaagd te zijn. Immers wanneer wij op bladz. 70 den 
heer Piepers hooren zeggen, dat de uitgeslagen massa water bij 
herziening is geweest 111 teerl. el, waarvoor wij vroeger lazen 163 
teerl. el in de minuut, dan blijkt hieruit, als ook uit hetgeen ons 
geacht medelid zelf zegt, dat er misslagen zijn begaan in de 
eerste opgave. Dat die misslagen onwillekenrlg en zonder eenige 
bedoeling om aan het stoo7nwerktuig schijnbaar meer vermogen toe 
te kennen dan het bezit zijn begaan, wie zal daaraan twijfelen? 
Anderen mogen ten gevalle van ecu geliefkoosd ontwerp het met 
de waarschijnlijkheid niet al te uaauw nemen, den ingenieur, het 
lid van een wetenschappelijk instituut is het enkel om waarheid, 
en door de waarheid om de bevordering der wetenschap te doen. 

De heer Piepers zegt dat de bermen van den spoorweg tot digt 
aan de kruin en dus ook de glooijingen onder water hebben ge-
staan. Aan eene der bruggen in de spoorwegbaan nabij de stoom-
machine bevindt zich eene peilschaal, en deze teekent het AP. ter 
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lioogte van het brnggedek; nu is het AP. 4. boven het zomer-
l)eil, de hoogste stand van liet polderwater is geweest boven 
dat peil, zoodat die brug en dus ook de spoorwegbaan op dat 
punt nog boven water zijn gebleven. De heer Piepers houde 
het mij ten goede, dat ik althans dit niet tot digt aan dc kruin 
kan noemen. Maar al ware de spoorweg al eens zoo ondenkbaar 
laag aangelegd, dan zoude de oppervlakte van bermen en glooijin-
gen over eene lengte van ongeveer 500 cl, die de w-eg door den Cool-
polder loopt, niet veel beteekenen; immers weinig genoeg om bij 
het onderwer pel ijk verschil geen noemenswaardig gewigt iu dc 
schaal tc leggen. 

I k heb de opmerking gemaakt dat er een tijd is geweest, dat 
de stoommachine eene schijnbaar negatieve werking heeft gedaan ; 
de heer Piepers noemt dat vei'schijnsel zeer eenvoudig; de wind 
krijgt daarvan de schuld. Pi j den aanvang der bemaling was dc 
wind oost cn stil w^der, en bij het eindigen west en hevig, van 
daar belangrijke opstuwing naar de peilschaal. Maar waarom, zou 
ik bijria vragen, daarvan geen melding gemaakt bij de eerste op-
gave, welke tocli dienen moest om grondcijfers aan te geven? 

Dc windstreken, even als de sterke regen, waarvan later wordt 
gesproken, ik mag het niet ontveinzen, heeft bij mij een niet 
yxer aangenamcn indruk gemaakt. Gedurende een 12tal jaren ben ik 
inwoner van llotterdam en heb sedert dien ti jd, waar ik dit noodig 
liad, gebruik gemaakt van aaïiteekeningen, die dagelijks van de 
weersgesteldheid daar worden gehouden en die mij steeds welwil-
lend worden verstrekt. Ecu uittreksel uit die aanteekein'ngcn laat ik 
hier volgen, cn zie daaruit, dat de bemaling (volgens die aan-
teekeningen) is aangevangen met zuiden-wind en stilte cn geëindigd 
met noorde?i-wind en slap])e koelte; den 2'" en 0 '̂" Maart was de 
wind west, doch niet hevig. Van den 25®" Eebruarij tot den 15 '̂° Maart 
1850, waarover dit uittreksel loopt, zie ik geen enkelen dag hevigen 
wind aangeteckend, evenmin als er gedurende die dagen van regen 
melding wordt gemaakt. Een van beiden is dus waar; ik moet 
aan die waarnemingen het vertrouwen, dat ik daarin stelde, ont-
zeggen, of ik moet gelooven dat de heer Piepers zich in wind en 
regen vergist heeft. 

Eindelijk is de heer Piepers niet geheel zeker dat de naburige 
polders geeii gebruik hebben gemaakt om hun water op den Cool-
j)older te breiigen. Ik moet vragen, welke zijn die naburige pol-
ders; ik ken er slcclits eene en deze is Dlijdorp, waarvan het 
zomerpeil 21 duim lager ligt dan dat van Cool c. a. (1). Geoor-
loofde middelen om hun water aan Cool mede tc deelen bestaan 
er niet; er wwdt dus ecne daad verondersteld, bij dc wet straf baar. 

I k heb mij nog te zuiveren van eene zondige uitdrukking; ik 
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heb van coëfllcient gesproken, daar ik volgens den heer Piepers 
dc formule bedoelde. Dit was het geval niet, ik had wel de,ui t-
komsten der formule, maar niet de formule zelve op het oog, en 
meende iu goeden ernst dat een zeker getal, dat onder bepaalde 
omstandigheden als vermenigvuldiger wordt gebragt, coëlîicient 
genoemd mögt worden. 

En hiennede stap ik van dit onderwerp af; ik vertrouw dat 
door de wijze van behandeling dc zaak der polderbemaling, van 
zoo groot gewigt voor ons vaderland, er bij gewoimen, althans 
niet verloren zal hebben, en de heer Piepers zal zijn aangespoord, 
om, waimeer de gelegenheid zich weder daartoe opdoet, zijne belang-
rijke waarnemingen en bevindingen aan het Insti tuut mede te deelen. 

P . Sc f COLTEN. 
L, K. I. I . 

Vittreksel uit een register van weerkundige waarnemingen tc RoUerdam, in 1850, 

Datura. Windstreek AVindkracht. Weersgesteldheid. Aanmerkingen. 

2.5 Febr . : 7 a \ u \ . 

20 p Zuidwest. 

27 » Idem. 
28 D Idem. 

l Maart. W.N.West . 
O » West. 
3 » Z.Z.West. 
4 » N.Wesl. 
5 » Z. NV est. 
6 D West. 
7 W.Z.NVesl. 
8 » N.West . 
9 Oost. 

10 » N. N.West. 
11 » N.West. 
12 n N.N.West. 
13 » Idem. 
14 x> Noord. 
15 » N.Oost. 

suite. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
ïdein. 
3lolenwind. 
Idein. 
Slappe wind. 
iNlolenwind. 
Slappe wind. 
Idem. 
Stilte. 
Idem. 
Mol en wind. 
Idem. 
Slappe wind 
Molen wind. 
Slap|)e wind 
Molenwind. 

Mooi weer. 
's morff. mis(i{y, ver-

der mooi weer . 
Idem. 

Zware mist. 
IMisli{;. 
Bewolkte lucht. 
Mooi weer. 
Bewolkte lucht. 

Idem. 
Idem. 

Mooi weer. 
Djmpiff. 
Mooi weer. 

Idem. 
Bewolkte lucht. 
Mooi weer . 

Idem. 
Bewolkte lucht. 
Mooi weer. 

Door molen wind 
wordt hier verslaan 
genoe^jzame kracht 
om de watermolens 
met vrucht te doen 
werken. 

Mooi weer hetee-
kent heldere lucht en 
zonneschijn. 

B I J L A G E XXIX. 

Amsterda^n, den 2®̂  April 1851. 

WelEd. Gestr. l i ee r ! 
In de gedrukte notulen der vergadering van het Inst i tuut van 

Ingenieurs zagen wij tot ons genoegen het door UEd. Gestr. gegeven 
berigt omtrent de zinkverwen bij ons verkrijgbaar, cn zeggen wij 
UIid. Gestr. dank voor het uitgebreid verslag; terwijl wij lot ons 
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genoegen UEd. üeslr. bij dezen kunueii berigten dat wij than^ 
de prijzen veel lager kunnen noteeren en wel: 

>Snecuwwit / ' l i per 100 kilo. 
Zinkwit n®. 1 - 85^- // 

n 
tf 

/ / ^ . 0 7 1 
/ / 

/ / 

// 

// 

/ / 

/ / 

/ / 

Op drie maanden en l§Vo korting voor contante betaling. 
AVij nemen tevens de vrijheid UEd. Gestr. te doen opmerken 

dat in ÜEd. Gestr. verslag, eene vergelijking is gemaakt t\isscheu 
het sneeuwwit en het loodwit; terwijl wij vcrmeenen, dat men 
tegen sneeuw^wit, kremselvvit en tegen loodwit zinkwit n®, 1 zou 
moeten stellen; immers is de helderheid van het zinkwit n". 1. 
nog meerder dan die van het loodwit en bezigt men algemeen 
zinkwit n®. 1. voor het loodwit, daar men bevonden heeft, dat dit 
volkomen het loodwit kan vervangen. Wanneer men dus alzoo de 
berekening maakt, en daarenboven nog de verlaagde prijzen in. 
aanmerking neemt, dan krijgt meu eene nog voordeeliger uitkomst, 
dan door UEd. Gestr. is bevonden. 

De berekening aannemende, zooals UEd. Gesir. de goedheid had 
in uw verslag op te nemen, zou dan nu zijn: 

I I Loodwit. 
1 Ned. pond loodwit ƒ 0 . 3 3 
0.11 rf n raauwe 

lijnolie - 0.05 
0.20 ff gekookte 

lijnolie - 0.081 
Dagloon voor wrijven en 

klaarmakcji . . . . - O.OG 

Zinkwit. 
1 Xed. pond droog 

zinkwit ƒ 0 . 3 5 
0 . 1 0 // 

lijnolie. 
O.OÓ </ 

lijjiolic. 
Dagloon voor wrijven tn 

klaarmaken . . . . 

tf raauwe 

// gekookte 
- 0.14 

- 0.2 hl 

- 0.00 

1.31 A'ed. pond verw k o s t / 0 . 5 2 J ' 2 Ned. pond verw k o s t . / 0 , 7 0 l 
1 Ned. pond kost dus / ' 0 , 3 y i 8 . 1 Ned. pond kost das 

Zoodat, als men 3.10 vierkante ned. el tweemaal schildert met 
loodwit en driemaal met zink«verw, men de volgende uitkomst 
erlangt. 

Loodwit. 
3.40 vierkante ned. el twee-

maal geschildert is verbruikt 0.75 
ned. pond. hetwelk volgens boven-
staande rekcjn'ng kost. ƒ 0.2938 

A T •> ' -Aan dagloon ruim 1 
uur tegen een daggeld 
van / L 2 o -0.13 

Zinkwit. 
3.40 vierk'antc ned. el drie-

j maal crcschilderd is verbruikt 0.8 
hetwelk volgens ommestaande be-
rekening kost . . . ƒ 0.3IS 

Aan dagloon ruim 
uur tegen een daggeld 
v a n / 1 . 2 5 . . . . - 0 . 19 

. / 0 . 4 2 3 8 
Alzoo rle vierkante el / 0 . 1 2 1 0 . 

/ 0.508 
Alzoo de vierkante cl / 0 . 1 4 9 . 

Sf 

Uit dusdanige berekening blijkt het alzoo ten duidelijkste dat 
het zinkwit verre de voorkeur moet genieten boven het loodwit. 
AVij vertrouwen dat UEd. Gestr. ons niet teu kwade zult duiden 
zoo wij opmerken, dat wij het verkieselijker zouden vinden om 
iu plaats van gekookte eu raauwe olie te gebruiken, men E N K E I -
de raauwe olie had genomen (vooral zuiver gebleekte); hierdoor zou 
het zinkwit nog helderder worden, terwijl men tot bevordering 
der drooging de siccatif zou kunnen gebruiken, die noch lood-
suiker noch eenig andere met lood bezwangerde zelfstandigheid 
bevat, eu die ook bij ons verkrijgbaar gesteld is; wij nemen de vrij-
heid deze opmerking te maken, daar UEd. Gestr. toont belang te 
stellen in dit nieuwe fabrikaat, en dus iedere opmerking niet onge-
vallig kan zijn; ook zou UEd. Gestr. ons zeer verpligten ons uwe 
mecning over een en ander mede tc deelen. 

Ons verder aanbevelende noemen wij ons met achting, 
UEd. Dw. Dienaren, 

yVeJKd. Gestr. Ueer F. W. Conrad, V L E U V A N T E N LiNT. 
te ^s Gravenhafje, 

BIJLAGE N«. XXX. 

lUJDRAGE ^ 0 P E ^ S UE VERVAAUniGINGSWlJZE VAN VOORWERPEN 

UIT ZOOGENAAMDE 1 ONTE-MALLÉARLE. 

liet is algemeen bekend, dat, om gegoten ijzer, zooals het uit 
de ertsen verkregen wordt, h\ smeedijzer tc veranderen, men den 
mechanischen weg met den chemischen vcrecnigt. 

l ie t gietijzer wordt in de frisch-haarden of in de puddling-ovcns 
gedeeltelijk ontkoold, en vau audcre nadcclige bijmengingen ge-
zuiverd; dit is het chemisch proces der bewerking; terwijl het 
hameren en het uittrekken door plctting, met uitzondering van 
den aan het ijzer te geven vorm, alleen dient om de slakkeu daaruit 
te verdrijven, en zoodoende de verbinding der ijzer-moleculen door 
eenen mechanischen druk te vcrmeeideren, waardoor men dan 
tevens ecu meer gezuiverd ijzer bekomt. 

Bij het zacht of zoogenaamde smedig maken van gegoten ijzeren 
voorwerpen waarvan hier bepaald reden is en waarover het lid 
J. AV. Bake ons eene mededeeling heeft gedaan in de vergadering 
van den 10 '̂" September des vorigen jaars, ondergaat het gegoten 
ijzer alleen eene chemische bewerking, ten einde door eene gedeel-
telijke ontkooling, Avelke zich echter meestal tot de oppervlakte 
bepaalt, aan dc gegoten voorwerpen eene buig- en rekbaarheid te 
geven, die deze tot de eigenschappen van dergelijke gesmede voor-
werpen doet naderen. 

Voor zoo verre mij bekend is , was dc wijze om kleine gegoten 
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ijzeren voorwerpen taai en buigbaar {mallmble) cn smedig te maken, 
reeds in den jare 181G in Engeland tot uitvoering gekomen. Een 
onzer toenmalige verdienstelijke artilleric-oflicicren, de kapitein 
Knoote (J ) , voor de keuring eener levering geweren van Neder-
landsch model in missie naar Engeland gezonden, ontdekte, dat 
de fabrikanten de beslagdeelen dezer geweren van gegoten-ijzer, 
wat bijzonder zacht, taai en buigbaar was, hadden vervaardigd. 
Daar hij van deze deelen bij zijne terugkomst verscheidene mede-
gebragt had, was ik toen in de gelegenheid ze te zien. Deze beslag-
deelen, die destijds bijzonder dc aandacht van alle deskundigen 
trokken, waren volmaakt zuiver gegoten en buitengewoon zacht 
en taai; daar wanneer zij ko\id, plat, krom en ineen geslagen waren 
zich noch scheuren, noch barsten in het ijzer vertoonden. 

A^eel later is dit proces, om het gegoten ijzer taai en buigbaar 
tc maken, in andere landen bekend geraakt, en men heeft fabrieken 
van mallcahel-ijzcT [fonie-maUaable^ zooals de rrauschen het 
noemen) iu Oostenrijk Pruissen, Erankrijk, eu later ook in Pelgic 
tot stand zien komen. 

De sluijer van geheimhouding', waarmede dc eigenaren dezer 
fabrieken het proces hunner bewerking bedekten, had mij genoopt 
de eerste gelegenheid te baat te nemen, ten einde daarmede nader 
bekend te worden. Eene tijdelijke zending van den heer (ioossens, 
beambte bij 'srijks slagkruid-fabriek, naar Luik, deed mij besluiten, 
om bijzonder zijne aandacht te vestigen op de in die plaats aan-
wezige fabriek van malle ah elAy/.QY van de heeren Nagelmaekcrs de 
Soinne eu C^. l ie t is dan ook voornamelijk aan zijne mij in den 
tijd gedane mcdedeelingeu eu aan nog eenige later van ons ge-
acht medelid dc heer A. E. Keuther ontvauirene, dat ik het te 
danken heb, thans in de gelegenheid gesteld te zijn, om eenige 
bijzonderheden nopens de in die fabriek gevolgd wordoide bewer-
kingswijze te kumien mededcelen. 

De verandering, die liet giet-ijzer bij de hier bedoelde bewer-
king ondergaat, cn waardoor het zacht, rek- , buigbaar, en zelfs bij 
geringe afmetingen smeedbaar wordt, is voornamelijk het gevolg 
van een chemisch proces, waardoor het in meerdere of mindere 
mate van de daarin aanwezige koolstof wordt ontdaan. 

Hieruit volgt dus reeds als van zelf, dat men in het algemeen 
tot de gieting der voorwerpen, welke men zacht {^m.alléahl(;) wil 
maken, een ijzer kiest niet rijk aan koolstof doch ligt vloeibaar. 
Deze laatste eigenschap wordt verlangd omdat de bewerking zich 
tot dusverre nog slechts op voorwerpen van geringe afmetingen laat 
toepassen, tot welker gieting ecu ligt vloeibaar ijzer wordt vereischt. 

^len mag dus met eenigen grond vcroiulerstellen, dat het doci-

el) Als Luitenant-kolonel Komniantjant van het korps Punl^nniers, in 1847 

ic Zntplicn, overleden. 
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matigste ijzer datgene zal zijn, hetwelk bij eenen overladen oven-
gang des hoog-ovcns, dus wanneer de temperatuur in den oven 
laag is, verkregen wordt; want dan zidlen de aardsoorten die als bi j-
mengingeu in de ertsen voorkomen, niet of iu zeer kleine getallen 
gereduceerd worden en de basissen dier aardsoorten het ijzer niet 
verontreinigen. Dit ijzer is doorgaans arm aan koolstof, doch 
wanneer de grondstollen goed zijn, is het juist dat ijzer, waaruit 
men voortreti'elijk staafijzer vervaardigt. 

l ie t hierbij gevoegde monster van het tc Luik gebezigde giet-
ijzer draagt nu wel juist niet de kenteekenen van tot bovenge-
noemd ijzer te behooren, doch daar het denkelijk afkomstig is 
van een der nog aanwezige houtskool-hoogovens in de ])rovincje 
Luxemburg, moet ik veronderstellen dat men er de voorkeur aan 
zal hebben gegeven, als meer ligt vloeibaar dan het met coke uit-
gesmolten ijzer, wat de provincie Tiuik oplevert. 

l ie t is ook niet juist aanneembaar, dat men zich uitsluitend van 
deze soort van ijzer bedienc, men kan welligt ook een wit en aan 
koolstof zeer arm ijzer bezigen of beide soorten ondereen vermen-
gen, zoo als ook elders gedaan wordt (1). 

Ook is het mij bekend dat men vroeger alleen Saxisch ijzer 
bezigde; later dit met Belgisch ijzer vermengde, maar zich nu 
tot het hier bijgevoegde heeft bepaald; welligt zal dc prijsver-
houding dezer ijzersoorten ook op de keuze eenigen invloed hebben, 

Iu de labriek te Luik wordt het hier bedoelde ijzer gesmolten, 
even als iu andere dergelijke fabrieken te AV eenen en te Parijs , 
in gewone potlood-kroezen waarin men khjine hoeveelheden ijzer 
smelt. j\len plaatst op den bodem der kroes eene laag van dit ijzer, 
waarop eene laag van reeds ontkoolde doch mislukte of afgekeurde 
stxikken wordt gelegd; op deze wijze voortgaande wordt de kroes 
laags-wijze gevuld en dat ŵ el in de verhouding van 
deelen der laatst-genoemdc stukken op ^ ])ieuw^ ijzer. Hierin 
reeds geloof ik dat men een bewijs mag zien van de waarheid van 
het hierboven door mij aangevoerde, dat het te Luik gebezigde 
ijzer, volgens het monster te oordeelen, niet arm genoeg aan 
koolstof is , en waarin men ook zeker de reden moet zoeken van 
de zoo juist aangegcvene bijvoeging van reeds ontkoold ijzer. 

AVelligt ook geeft men in bovengenoemde fabriek de voorkeur 
aan de u vertoonde ijzer-soort, ten einde door de nu noodzakelijk 
geworden bijmenging van een ijzer, meer arm aan koolstof, voor-
deelig partij te kunnen trekken van de afgekeurde en mislukte stukken. De kroezen worden met coke gedekt. 

De ovens, waarin de kroezen in eenen halven cirkel zijn geplaatst, 
hebben veel overeenkomst met de gewone kopergieter-ovens. 

f l ) Zie de verhandcrnn- %an dc WM. Karmarsch und des Ge^vcr0^^ycrcins fur das Konigr. Uannovcr Jalu^. 
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Dc massa ijzer, door een hevig vuur gesmolten, wordt in de 
kroezen van tijd tot tijd goed dooreen-geroerd. Gedurende twee 
uren M'ordt het ijzer vloeibaar en zeer heet gehouden zoodat het 
bij de gieting in de vormen zeer dun is. De gebezigde vormings-
wijze is de gewone algemeen beleende zandvorming; men gebruikt 
ceii mager vuurvast vormzand, wat met een weinig tijn gezifte cokc 
vermengd wordt en bevochtigd is. 

Het zeer hecte ijzer in dc afdrukken van meestal zeer kleine 
voorwerpen in het vochtige zand vlocijende, bekoelt snel, cn men 
bekomt daardoor ccti wit ijzer, dat hard en broos is. Alen is ge-
neigd , deze witte textuur te beschouwen als voor eene goede decar-
boniseering vcreischt wordende, daar het grijze ijzer bij de hier 
verder volgende behandeling poreus wordt. Karsten ( l ) z e g t : //Ycr-
^/langt men dat het gegoten voorwerp belialve buigbaar ook nog 
//smeedbaar zij en tevens in eene hooge mate vastheid bezitte, 
//ZOO kan men deze eigenschappen bij het bezigen van grijs ijzer 
//niet dan zeer onvolkomen bereiken; in stede van zachte, smeedbare 
//en toch zich door vastheid kenteekeiiende gegoten voorwerpen te 
//bekomen, zal men cene weeke, smedige doch poreuse massa 
//verkrijgen, welke het slaan, stooten, buigen enz. iiiet veel beter 
//zal wetlerstaan dan het gewone gietijzer, wat niet door eene te 
//snelle bekoeling broos is geworden.// 

Het zacht, malléabla (smedig) maken of het decarboniseeren der 
op de aangegeven wijze gegoten voorwerpen, geschiedt wederom in 
kroezen en vordert de meest mogelijke oplettendheid. 

Dc kroeze?i zijn beste potloodkroezcn, een weinig kegelvormig, 
alleen zooveel dat het ondereinde van den cenen in de opening van 
den anderen kroes sluit. Gewoonlijk zijn ze van boven wijd 30 
ned. dm., hoog 30 dm., cn il tot 3 dm. dik. 

Deze kroezen worden i^evuld met dc te dccarbonisecren treccoten 
-I -» 

voorwerpen en dat wel op de volgende wijze: Op den bodem plaatst 
men cene laag van den hierbij gevocgden, doch vooraf ligt geroosterden, 
gepulveriseerdcn cn zeer lijn geziften rood ijzersteen (2) {okerachtige 
roodijzererts y ook wel okerachtige bloedsteen genoemd), insgelijks 
afkomstig uit de provincie Luxemburg. Uit de analyse dezer erts 
ontwaart men dat zc rijk aan ijzeroxide is en zonder nadeclige bij-
mengiT^gen; redenen waarom haar gebruik hier als doelmatig is te 
beschouwen. Op deze laag wordt eene van gegoten voorwerpen ge-
legd, terwijl men wel zorgt dat alle openingen of holligheden in deze met 

(1) Ifandüuch der Eisenhüttenkunde^ ilriUe Ausfjabe, erster Theil S. 35K 
(2) Vol(;ens analyse van der» Ir. Diajoiez boiidl de/e crls: 

ijzeroxuie . . 8 7 , 0 
kiezelaarde • 5,0 
kl ei-«'larde. . 2,0 
inan{;aan-oxid. 2,5 
verlies . . . ^,5 

100,0 

1 il) 

Jen fijn geziften rood ijzersteen gevuld zijn en de ijzeren voorwerpen 
door eene laag van ongeveer 1 duim dikte bedekt zijn ; hierop wordt 
weder cene laag gegoten voorwerpen gelegd en zoo laagsgewijze 
voortgaande tot dat de kroes bijna gevuld is, als wanneer men zc 
met hamerslag ter dikte van ongeveer 'Z duim overdekt. 

Op zulk eenen kroes wordt, zoo als vroeger reeds te kennen is 
gegeven, een tweede, die op gelijke wijze geladen is , geplaatst en 
hierop een derde. 

De gloeiovcn, waarin deze kroezen worden geplaatst, is geheel in 
vuurvasten steen opgemetseld en heeft in vorm cn constructie wel 
eenige overeenkomst met den porselein-bakkers-oven. In het midden 
van den oven zijn de kroezen geplaatst, gewoonlijk in drie rijen, 
elk van drie kroezen en drie hoog, dus 27 kroezen, welke door 
middel van een langs een ijzeren spoor loopend wagentje in den 
oven worden gebragt. 

De opening van den oven, waardoor de kroezen zijn ingebragt, 
wordt volmaakt digt gemetseld, men spaart slechts eene kleine om 
in de bovenste kroezen te kunnen zien. 'i\vee vuurhaarden zijn 
ter weerszijde van den oven aangebragt. Het in deze vooraf aan-
gelegde vuur wordt, nadat de oven geladen en gesloten is, out-' 
stoken en van lieverlede tot de geheele gloeijing van den oven 
verhit, wat gewoonlijk, reeds na 3 of l men het geval is; daarna 
vermeerdert men steeds het vuur cn wel in dezelfde mate als men 
oordeelt dat dc decarboniseering plaats heeft of vordert. Hierbij 
valt op te merken, dat zoo men het vuur in den aanvang te 
sterk aanzette, voor dat de decarboniseering is aangevangen, men 
gevaar zoude loopen om alle de ijzeren voorwerpen te doen smelten, 
alhans zoo de oven het smeUings])nnt (1530®) van het ijzer mogt 
bereiken. De ondervinding echter leert, dat cene matige cn langzaam 
klimmende hitte geene betere uitkomsten geeft dan eene snel ver-
kregene sterk rood-glocihitte, zoo men slechts zocht deze niet te 
vcrhoogcn cn dat het ijzer nimmer wit glocijcnd worde. 

Nadat de ontkoling eenmaal is aangevangen, kan het vuur alzoo 
al sterker en sterker worden, omdat na voortgezette ontkoling de 
stukken van lieverlede in smedig ijzer veranderen cn men nu de 
voor de smelting niet meer beducht heeft tc zijn. Deze verandering 
van toestand doet zich gew^oonlijk na 30 uren gloeijing voor. Men 
behoudt de kroezen in dezen hoog gloeijcjidcn staat nog gedurende 
30 tot 40 uren; zoodat de geheele tijd der bewerking ongeveer 
00 tot 70 uren bedraagt; zulks kan ecliter verschillen, want naar-
mate de stukken zwaarder zijn, moet de hitte langer aardiouden. 

Na dit tijdstip vermindert men het vuur langzamerhand, zoodanig 
dat alles na verloop van 2 1 uren koud is geworden, als wanneer 
het chemisch proces is afgcloopen. 

De hier aangegevene wijze van ontkooling is die welke gevolgd 
wordt voor voorw(n'pen beneden de 0 streep dikte. Voor zwaarder 
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voorwerpoii wordt na dc bekoeling dezelfde bewerking licrliaald, 
althans zoo men de stukken door en door wil decarboniseeren en 
dus volkomen smedig maken. 

Is alles goed bekoeld, zoo wordt de voormuur van den oven 
weggebroken eu de kroezen worden er uitgenomen. Bij het ontle-
digen der kroezen zamelt men den rood ijzersteen zorgvuldig op, 
deze wordt op nieuw fijn gemaakt en gezift, om bij eene volgende 
ontkooling met | nieuwen te worden vermengd, j ie ijzeren voor-
werpen worden zorgvuldig uitgezocht cn die, welke gebreken heb-
ben, worden oj) nieuw, zoo als in den aanvang gezegd is, gesmolten. 

J)e aldus gedecarboniseerde gegoten ijzeren voorwerpen, zijn nu 
zacht, taai, buigbaar en smedig geworden eu hebben veel over-
eenkomst met dergelijke voorwerpen, uit smee-ijzer of liever uit 
staal vervaardigd. Jlet witte gegoten ijzer verkrijgt door gloeijing 
bij afsluiting der buiten-lucht staalachtige eigenschappen. De kleur 
wordt mat, de breuk fijn korrelig eu het nu door eene gedeeltelijke 
ontkooling zacht geworden ijzer laat zich door gloeijing en snelle 
afkoeling zoo sterk harden, dat de vijl er niet op vat. Weder 
gloeijeud gemaakt, herneemt het zijne zachtheid , zoodat er tusschen 
het wit giet-ijzer, wallcahel gemaakt, en het staal geen verschil 
bestaat, dan dat het laatste meerdere vastheid bezit. De hierbij 
gevoegde monsters van uit de fabriek van de beeren Nagehnaekers 
Ijcsoiune en Comp, afkomstige voorwerpen, strekken hiervan ten 
bewijze. Want ofschoon dc breuk aantoont, dat de ontkooling bij 
het hierboven aangegeven ])roces verkregen, zich alleen tot de 
oppervlakte dier voorwerj)en bepaalt, zoo is zulks reeds genoegzaam 
om deze daardoor eene groote taaiheid te geven en zelfs, met zorg 
behandeld, smedig te maken. Op eene gewone smidshaard onder 
eene geringe hit te, heb ik sommige stukken doen uitsmeden; de 
hierbij verkregen uitkomsten doen zien, dat bij eene meer vol-
maakte bewerking cn dieper ingedrongen on tkool ings -proces , het 
ijzer van liard en bros gegoten, geheel smeebaar zoude zijn; terwijl 
de hier vertoonde uitgesmedc stukken in het hart nog los, bladerig 
en dus niet volkomen smedig zijn; waaruit zich laat allleiden, 
dat men om de eene of andere reden in dc fabriek van de heeren 
JVagelmaekers Lesoinne en Comj). nog niet tot die volmaaktheid 
in dc bewerking is gekomen, welk men reeds elders en vooral in 
Engeland eu Oostenrijk heeft bereikt. 

BULiVGE No. XXXI. 

A ^Monsieur le president de Tlnstitut 
des ingénieurs civils, à Delft. 

Monsieur ! 
Jusqucs à hier an soir je croyais pouvoir encore rue rendre à la 

seance de ce jour , mais la iièvTe et le medecin en ont decide 
autrement; je suis force de garder la chambre et de vous faire par 
écrit une comnumication qui a ete retardee jusqu'ici par les im-
possibilités successives, on je me suis trouve d'assister à nos travaux 
aussi régulièrement (juc je l'aurais desire. 

"Il s'agit de mettre cn relation directe, d'affilier, pour ainsi dire, 
l'institut de l'industrie de Paris avec le notre et d'établir un échangé 
réci])ro(iue des productions des deux insti tuts; un de mes amis 
M. Jîertraud, membre de l'institut de l 'industrie, m'avait d'abord 
écrit à ce sujet, j'en j^arlai depuis à plusieurs de nos collègues 
qui me donnèrent le conseil de suivre cette idée et j'en écrivis au 
président de l'institut Parisien; sa réponse ({ue vous trouverez ci 
incluse ne se lit pas attendre, il montra plus d'empressement qu'il 
ne m'a été possible d'en mettre à vous le commurn'([uer, mais enfui 
la voici cette réponse, oii respire un désir ardent et plein de bien-
veillance d'établir entre les deux instituts des rélations scientiliques, 
dont les avantages seront réciproques et oî t nous puiserons ceux 
d'avoir les jn-emices dc tous les procédés, qui surgissent journelle-
mcjit dans l'industrie parisienne. 

J e laisse à l ' institut, le soin d'apprécier ces avantages et de ré-
pomlre à la lettre de ces messieurs ce qu'il jugera utile et conve-
nable dans cette circonstance. Je crois en meme temps utile d'in-
former Tinstitut qu'une expédition se forme avec un but déterminé 
pour San Erancisso, sous un puissant patronage et la direction 
d'uîi professeur célèbre de l'université de Lcyde et de votre serviteur 
et collègue; ceux ci correspondront d'ici, et avec activité, avec les 
partants qui sont au nombre de trois réunissant toutes les qualités 
voulues pour assurer autant ([uc possible le succès dc l'entreprise. 
Ils mettront h la voile de Liverpool pour Panama dans le courant 
du mois de Juin prochain. 

En vous faisant part de cette circonstance, monsievir le président, 
mon but est d'informer l'institut que si 1'expedition en question 
pouvait lui être utile ou à quelques-uns de ses membres elle se 
ferait un plaisir de se tenir h leur disposition et de leur rendre 
tous les services cn son pouvoir. 

Veuillez agréer, monsieur le président, avec l'expression de mes 
regrets l'assurance dc tous mes ç^entimeuts les plus distingués. 

La Daye, 8 Avril LS51. J , DROIVKT. 



Paris, le 6 Novembre 1S50. 
Monsieur et cher collèo-uc! 

o 
M. Bcrirand-Provenchcr, Tun des plus infatigables ouvriers de 

rintelligence et Tun de nos honorables collègues, a le 20 (Octobre 
dernier écrit à Tiustitut de Tindustrie pour lui exprimer le désir 
que vous lui avez transmis d'établir des relations scientiiiques entre 
rinstitut royal des ingcuieurs en Hollande et notre sociét(5. 

La lettre de ]\L Bcr(raud-rrovcncher, lue dans la séance du 23 , 
a été vivement applaudie et rassemblée, ù Tunaniinité, a chargé 
son président de la mission de correspondre avec vous dans le but 
do vous prier de vouloir bien être Tintcrpretc de l'institut de Tin-
dustrie aui)rès de Tinstitut royal des ingénieurs de Hollande, dont 
vous êtes Tun des honorables membres, pour nouer des relations que 
nous souhaitons tous dans le double intérêt des personnes et de la 
prospérité dc l'industrie. 

Eti ma qualité de président de l'assemblée du 23 Octobre je suis 
heureux, nionsicur et cher collègue, de Thonneur que m'ont fait 
mes collègues cu me désignant pour vous adresser sa résolution et 
ses vœux. Je ne le serai pas moins, croyez le bien, du succès qui 
couronnera les eflbrts (pie vous aller consacrer à l'eutente des deux 
instituts. Aussi, eu vous priant d'agir le plus promptcment pos-
sible, notre société se réserve de vous témoigner ses sincères re-
mercimens. 

V^enillez, monsieur et cher collègue, agréer l'expression de mes 
sentimens distingués et bien dévoués. 

L'un des vice-précideuts de l'institut de l'industrie. 
1). 13. M U R E . 

Monsieur Droinet, ingénieur de 
l" classe, membre correspondant 
de f institut de Vindustrie , à 
Legden, (Hollande), 

BL1LAGE N^ X X X H . 

K\I>PEN VA:̂  JOSEP» PAXTOV. 

(Uit het Civil Engineer and Architects Journal, ISlaart 1851, blz. 125.) 

Eig. 1 is een platte grond, fig. 2 een opstand, cn fig. 3 eene 
doorsnede van een gedeelte van den kap van het kristallen paleis, 
waarbij eenige van Paxtons denkbeelden zijn toegepast. 

A is het glas; B de schuifroeden {sasshars); C de nokken; D 
de Paxtons-goten, die het water storten in de wijdere goten E , 
en het vervolgens door de kolommen doen wegloopen. 

10.) 

Eig. 4 is eene doorsnede van de scliuifroede op eone gróoterc 
schaal. Deze heeft eene ijikeeping aan iedere zijde, en de uitste-
kcTide scherpe kant is gedeeltelijk afgenomen, zooals bij b wordt 
aan^toond. 

De nok wordt eerst op zijne plaats gesteld door hier en daar 
eenige schuifroeden te stellen. Een zeker aantal schuifroeden is 
voorts vooraf gereed gemaakt, en de groeven van deze zijn met 
stopverw gevuld. In de groef van eene der aan de nok bevestigde 
schuifroeden wordt nu eene glasruit ingeschoven, cn eene andere 
scliuifroede wordt dan tegen den blootstaanden kant van het 
glas gedrukt, en vervolgens op zijne plaats vastgemaakt. Daarna 
wordt eene andere glasruit op dezelfde wijze ingeschoven, en zoo 
vervol i2rens. O 

A Van neer men nu gekomen is tot dc schuifroedc die het eerst 
gesteld is, eu die zwaarder is dan de andere, dan zal men zien 
dat de laatste glasruit niet op deze wijze kan worden iugebragt. 

De laatste glasruit wordt daarom iugebragt, door haar zoo ver 
in eene der groeven te schuiven, dat de andere scherpe kant van 
het glas over den band b gaat in de naastgelegene schuifroedc, 
en blijft op het lagere deel van de groef, waarin zij dan w'ordt 
ingesclioven, zoodat zij aan beide eiiiden verzekerd wordt. De 
stopverw wordt glad gemaakt met een mes, en het glas is dan 
sterk cn duurznam vastgemaakt. J)e verplaatsing van een gedeelte 
vau deu baud b van eene zijde van de scliuifroede, vergunt teu allen 
tijde dc inbrenging van eene nieuwe glasruit zonder eenige moeite. 

Eig. 5 is eene doorsnede van de Paxtons-goot D op eene grootere 
schaal; fig. (> is een opstand van een gedeelte daarvan; de helft 
daarvan is eene doorsnede, en de andere helft is ecu opstand. 

De goot is gehakt uit een stuk hout, door middel van drie 
omwentelende snijders [rcvolvin(j cnilers), en is gemaakt met eene 
uitholling vau boven tot het ontvangen van het regenwater, en 
eene aan iedere zijde tot het ontvaugcu vau dc vochtigheid, die 
zich aan de binnenzijde van het glas condenseert. 

Het is gemakkelijker deze goten watcrdigt te maken, dan, wan--
neer ze uit verschillende stukken hout gemaakt waren. De goten 
Nvorden boogsgewijze in het midden uitgehold door middel van eene 
verbiudingsstaaf G , gaande onder twee kleine stoeltjes E (üg. 2); 
en vastgemaakt door eene neut aan ieder einde in een kleine ge-
goten ijzeren schoen H, ingelaten in het onderste deel van de goot, 
waaraan het is vastgemaakt door eene bout cn neut, daardoor heen-
gaande, en door eene kleine plaat I, ingelaten in het bovendeel van 
de goot; eene andere bout K verzekert dc Paxton's goot aan de 
dw^'sgoot E. Door de goot aldus boogsgewijze te timmeren ver-
oorzaakt men dat het water van weerszijden uit het midden vloeit 
naar de goot E ; ter zelfder tijd brengen de verbindingsstaven 
grootelijks bij tot de sterkte van do goot. 



Üe uitvinder besclirijft voorts eene nieuwe manier om kappen 
te maken, door de overdekking te plaatsen binnen de verbindings-
staaf die ze draagt, in plaats van boven op de verbindingsstaaf, 
zoo als bij gewone kappen. De door de kap ingenomen ruimte wordt 
daardoor zeer verminderd en het uiterlijke daardoor verbeterd, 

Eig. 7 is een oj)staiid cn fig. 8 eene dwarsdoorsnede van eene 
gesmeed ijzeren bintstaafkap [trnss roof) volgens die beginselen 
gemaakt. P is ecu T ijzeren stropdrager, en E is een gesmeed 
ijzeren goot, welke alzoo dc trekbint van dc bintstaaf {tiehemi of 
the trnsH) uitjnaakt. QQ zijn diagonale trekkers van T iĵ ^̂ cr, vast-
gemaakt aan den stropdrager aan het boveneind, en aan de goot 
E aan den bodem, door middel van gegoten ijz(jren schoenen. 

De einden van de Paxtongoten D blijven op deze schoenen, 
waardoor zij het water ontlasten in de goot E. Aan iedere zijde 
van de T ijzeren trekkers ( i is eene halve schuifroede h vastge-
maakt, zoo als in fig. i) op eene grootere schaal gezien wordt. De 
andere schnifjoede is vastgeuuiakt in de Paxtonsgoten zoo als bij 
de vorige iiguren. Door deze middelen verkrijgt men een sterken 
trekker, en dc dragende gordiiigen, die bij het kristallen palcis 
gebruikt zijn, bel;oeft men niet. \ o o r wijde spanningen worden de 
trekkers gedragen oj) de riggels, en de trekker gemaakt van 
grooter uitgestrektheid. 

Hetzelfde beginsel ziet men in fig. 10 en 1] toegepast bij eene 
kap, gedekt met ijzeren jdaten in ])laa(s van glas. L̂  is dc strop-
drager [collar beam)^ E dc goottrekker [trongh tlebeam)^ (Ki zijn 
de hoekijzer diagonalen cn Y dc dekplaten. Een gat voor den 
doortogt van het water is er gemaakt in dc jdaat ^waar het blijft 
op de goot, en de rand van het gac wordt een weinig beneden-
waarts gedraaid, om te beletten dat het water over de kanten van 
dc goot loopt. 

VEllGADERTNC 

VAN HKT KONINKT.IJK INSTITUUT VAN INGENIEUKS , GEHOUDEN 
IN IfET I.OKAAT. DILIGENTIA TE 's CUAVENHAGE, 

DEN JuNIJ 1 8 5 1 . 

Tegenwoordig: J . C. l l i jk , honorair lid. 
De leden: AV. H. Lans, T. Romein, 11. Musquetier, M. IL 

Conrad, van Meurs, J . W. Conrad, P. Scholten, Storm Buysing, 
II . J . Koenen, P. A. van Aken, G. Simons, L. d. A. van der K u n , 
]\[. D. van Ijimburg St imm, H. P. Hotz , A. van der Leeuw, 
D. A. Schrctlen, d. A. Beijerinck, A. Greve, A. C. Pierson, 
IL Singeis, J . Or t t , B. van Diggelen, A. C. Heuthcr, l l a r t z , 
11. 1J. Enthovcn Lz., van Oordt, N. Rose, J . B. Maxwils, 
C. K. de Gens, C. Outshoorn, J . van der Mcy, A. J . Schonten. 

De buitengewone leden: A. Simons, P . ^laas Gecstcranus, M. 
E. C. 'Plemp, J . Witsen Elias, K. 11. van P>redcrode. 

Dc vicc-presidcnt Simons opent de vergadering door cene korte 
toespraak, waarin hij dc welwillendheid zijner medeleden inroept. 
Niet gewoon deze vergadering te leiden, vertrouwt hij daaroj) 
dubbel aanspraak tc mogen maken. 

Dc notulen der vergadering van den April 1851 worden 
irclezen en i^ocdi^ekeurd. 

De vicc-prcsidcnt brengt het algemeen verslag der werkzaam-
heden van het Instituut ter tafel. Daar het reeds is gedndd , om 
aan de leden te worden rondgedeeld, meent hij tc kunnen volstaan 
met de vermelding van eenige bijzonderheden uit dat verslag. 

De vergadering neemt hiermede genoegen, en de vice-president 
verwijst achtervolgens op den gunstigen stand der ihiancien van het 
Ins t i tuut , op den bloei der bibliotheek, op de vele blijken van 
belangstelling en deelneming die van zoo vele zijden aan het In-
stituut zijn ten deel gevallen. Bij zooveel goeds doet het hem leed 
ook eene min aangename tijding te moeten vermelden, namelijk, 
dat het lid Graaf van Limburg Stirum heeft gemeend, zijn ontslag 
als lid van den raad te moeten nemen, cn cr dus ook in zijne 
vcrvanj^inic nioct worden voorzien. u O 11 
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De vice-president is overtuigd dc tolk der geheele vergadering 
te zijn, wanneer hij het algemeen leedwezen betuigt, waartoe dit 
besluit van het lid van Limburg Stirum aanleiding geeft, l l cm, 
namens het li)stituut, dank zeggende voor de vele en nuttige 
(b'enstcn, die hij met zooveel ijver aan het Instituut bewees, uit 
spreker den wensch, dat hij bij voortduring tot den bloei en de 
ontwikkeling van deze instelling moge blijven medewerken, ook 
dan wanneer hij den raad van bestuur zal hebben verlaten. 

Het lid van Limburg Stirum antwoordt hierop, dat zeer bijzon-
dere redenen hem noodzaken uit den raad te gaan. Jlet veel ge-
noegen was hij daar werkzaam; hij vond er een vriendenkring 
waar altijd eensgezindheid of welwillejule weerspraak gevonden werd. 
Hij neemt deze gelegenheid waar om de drie leden Conrad, Simons 
en van der Kun, die de eerste sta2:)pcn tot oprigting van het In-
stituut deden, te bedanken voor dc eer hem toen aangedaan, door 
hem uit te noodigen aan hunne werk/aamheden deel te nemen. 
Ook der vergadering is hij dank schuldig voor de bij herha'ing 
O]) hem gevallene keuze als lid van den raad. In de rei der gewone 
leden teruggekeerd, zal hij er steeds een waar genoegen in vinden, 
voor het Instituut werkzaam tc zijn. 

Voor het opnemen der rekening wordt ecnc commissie benoemd, 
bestaande uit dc leden Pierson, d. A. .Beijerinck cn Ortt van 
Schonauwen. 

Om den gang der werkzaamheden niet tc storen, stelt dc vice-
president voor, het onderzoek der commissie gedurende de pause 
te doen plaats hebben. De vergadering neemt hiermede genoegen. 

Jh'j het Instituut zijn na dc laatste vergadering de volgende 
giften ontvangen : 

a. Van het fnstUuUon of Civil Kwfiaeers te Londen: 
L Transad'io})!^. Vol. F, 11 and 111. 

Minvtes of Procccdinfjs. Vol. 1 , 2 , :>, 1, 5 and G. 
0. Library Catalogue. 
•1. List of Memhers, 
b. V'dii het lid A. C. lleuther: Verrjelijkinfj der stoo)?ihe?naling 

van hei Haarlemmermeer, enz. 
e. Van het lid W. del Campo genaamd Camp: twee Memo-

rien over de versterkingskunst. 
d. Van het honorair lid H. G. Seelig: 
1. Geschiedenis der oorlogen in Fjuropa, 6® decL 
2. Handleiding tot de kennis der nieuwe geschiedenis. deel. 
c. Van den heer J . M. van 't Haaif te 's Gravcnhagc: Tijd-

schrift voor den handwerksman en het fabrijkwezen in Nederland. 
Eerste deel, N^ 5. 

f Van het lid E. W. Conrad: Verzameling der onderhouds-
bestekken van den hollandschcn spoorweg. 

g. Van het departement Amsterdam der Nederlandsche Maat-
schappij ter bevordering van nijverheid: Tijdschrift, XIV© deel, 

stuk. 
h. Van het buitengewoon lid J . van der Toorn: 
1. C. dc Heer, Vrijmoedige gedachten op het Rapport der Rivier^ 

Co7nmjssie. 
2. ]\[r. J . B. IL van de i\Iortel, Overzigt van de^i gehrekkigen 

staat van de Maaf^polders. 
3. Keuren en ordonnantiën van het hoogheemraadschap van Delf -

land. 1755. 
i. Van het lid lladon Ghyben: 
1. Description des travaux hgdraullaues dc Louis Alexandre de 

Cessart. 2 vol. Paris ISOO. 
2. Nouvelle architecture hf/draulique ^ par dc Prony. 2 vol. 

Paris 1790. 
k. Van het Genootschap van vrienden van wetenschappen, let-

teren en kunsten te Maastricht: Jaarboek voor het hertogdom 
Limburg. 

.1. Van het lid W"". Staring: Een exemplaar van den tweeden 
druk zijner Handleiding lot het vloeijen van hooilanden, 

rn. Van het Hd Glaviuians: Over de zelfontbranding. 
71. Het honorair lid J . C. liijk biedt ten geschenke aan: 
J . C. Kijk, Jfet bestuur der H Jar ine ^ van 3 Junij 1812 tot 

15 September 1819. gedeelte. 
De vice-president bedankt het honoraire lid liijk voor dit nieuwe 

blijk van belangstelling in het Instituut. 

Dc meteorologische waarnemingen van het lid van der Sterr 
worden ter tafel gebragt, en geven aanleiding tot het gewone 
besluit (1). 

Wordt ter tafel gebragt een brief van het lid J . P. Delprat, 
waarbij hij eenige aanmerkingen mededeelt op de stukken, ge-
titeld : //Verdeeling van druk , bijdrage tot de statica der bouw-
kunst //en// Over de draaijendc wrijving//, voorkomende in de f/ 
treksels voor 1851, bladz. 4 1 — ( 2 ) . 

Van het lid J . E. W. Conrad is ontvangen, eene nota met tee-
kening betrekkelijk de afdamming van de hulpschutsluis te Vreeswijk. 

(Zie Bijlage iN«. X X X l l L ) 

( l ) Zii zim nep^aalsl i» de Verhandelingen van 1851, Stuk. 
C2) Aanmerkingen zijn op{?eriomcn in de Vittrcksels voor 1851, bladz, 

127 —128. 
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Van het lid van der lloev^en is ontvangen eene medcdeeling 

omtrent genomene proeven met zinkgeel. 
(Zie Bijlage XXXIV.) 

Van het lid Piepers is ontvangen eene nota over de bemaling 
van de polders Cool, Schooiulerloo en Beukclsdijk. 

(Zie liijlage XXXV.) 
Deze drie stukken worden gelezen. 
Omtrent het laatste merkt het lid Storm Buysing op, dat het 

wederwoord van het lid Scholten, voorgelezen in de vergadering van 
8 April, en aan het lid Piepers medegedeeld, aanleiding tot deze 
nota heeft gegeven cn dat zij dus, van latere dagteekcning dan dc 
vergadering zijnde, niet te gelijk met het wederwoord in de No-
tulen kon worden opgenomen, zoo als het lid Piepers verlangde. 

l i e t lid P. Sclioltcn maakt eenige aanmerkingen omtrent het 
aflaten van water uit Blijdorp op Cool, Schoonderloo en Beukcls-
di jk, en meent, na een j)laatselijk onderzoek te hebben gedaan, 
te mogen beweren, dat zulks onmogelijk met geoorloofde middelen 
kan plaats hebben. Wel heeft Cool c. a. soms op BUjdorp afge-
waterd; het omgekeerde had nooit plaats. Wat het al of niet vallen 
van regen gedurende den tijd der proefbemaling betreft, blijft spre-
ker bij het gevoelen, dat volgens dc bij hem bekende waarnemingen 
het in die dagen niet geregend heeft. 

De vice-president vraagt door wieir en waar dc bedoelde waar-
nemingen zijn gedaan? 

l ie t lid Scholten acht zich onbevoegd zonder toestemming van 
den waarnemer zijnen naam te opeidjaren. De waarnemingen zijn 
te llotterdam gedaan. 

De vice-prcsidejit licht zijne mcening toe door op te merken, 
dat dc waarde van waarnemingen geheel afhankelijk is van de wijze 
w^aarop zij zijn gedaan. 

Het lid Scholten antwoordt daarop, dat de waarnemingen een-
voudig zijn gedaan door aanteekening tc houden dat het geregend 
lieeft, zonder dat daarbij is nagegaan, welke hoeveelheid regen er 
gevallen is. 

Na eene korte schorsing der werkzaamheden, brengt het lid Pierson 
verslag uit namens de commissie, die de overgelegde rekeningen 
heeft onderzocht. l ie t strekt der commissie tot groot genoegen te 
kunnen verklaren dat alle bescheiden, na aandachtig onderzoek, in 
de volmaaktste orde zijn bevonden, dat zij door duidelijkheid en 
naauw^keurigheid uitmunten, en allezins vatbaar zijn om door dc 
vergadering te worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de leden 
van het bestuur, en bijzonder aan den penningmeester, voor de 
goede zorg waarmede het finanticel beheer van het Instituut plaats 
heeft. 

Iü9 

liet lid van Diggelen vraagt of het nu het oogenblik is om 
iets betrekkelijk de rekening mede te deelen. Het is geene be-
denking tegen de nu voorgelegde rekening, die hij wenscht in het 
midden te brengen, maar een voorstel voor het vervolg. 

De vice-president zegt dat zoodanig voorstel later gaarne door 
de vergadering in overweging zal worden genomen. 

Hierna vcreenigt zich de vergadering bij acclamatie met het 
voorstel namens de commissie door het lid Pierson gedaan. De vice-president bedankt de commissie voor de volbragte taak. 

Vervolgens wordt voorgelezen eene nota van den heer Schrieder, 
arrondissementsijker te Dordrecht, over molens met horizontale 
wieken, waarvan de modellen ter vergadering aanwezig zijn. 

(Zie Bijlage N- XXXVI.) 
Het honorair lid l l i jk herinnert zich ongeveer 20 jaren geleden 

zoodanige of soortgelijke inrigting, namelijk eenen molen met hori-
zontale wieken, in de nabijheid van New-York te hebben gezien, 
en zegt dat hij toen verhinderd is geworden die meer van nabij in 
oogenschouw te nemen, doch dat hij zich wel herinnert dat de 
inrigting anders dan bij het thans voorgestelde model w^as, ook 
dat , naar hij meent, in het bekende werk van Marissier eene af-
beelding met beschrijving van soortgelijken molen te vinden is , 
doch dat hij twijfelt of die in toepassing zoude zijn gcbragt. 

J [ij meent tegen het voorgestelde model vele bezwaren te kunnen 
inbrengen, doch zal zich daarvan onthouden, daar er zoo veel 
meer bevoegde beoordeelaars in de vergadering aanwezig zijn. 

Het lid van Diggelen zegt: Het is welligt niet algemeen bekend, 
dat reeds onder koning Lodcwnjk aan den heer Dorn Seillen te 
Utrecht eene premie van, naar ik meen, 1000 dukaten is toege-
staan om proefnemingen met dit stelsel te doen of te bevorderen. 
Bij Leiden, te llazerswoude, heeft spreker zoodanigen molen 
gezien. Ook hij heeft zich onledig gehouden met de aanwending 
van een wiekenstelsel, aan hetwelk hij den naam gaf van tolzeilen 
uithoofde van de beweging der wieken ieder om ecne afzonder-
lijke verticale as; de teekeningen zijn bij hem alsnog voorhanden 
eu het kan welligt nuttig zijn dat spreker ze aan het Instituut 
mededeele. In de Niemoe Rotter clamsche courant is er mede over 
geschreven, in den geest om te w^aarschuwen tegen alle overdrij-
ving van de verwachtingen omtrent de uitkomsten van de aan-
wending der windkracht op de beweging van molenwieken in een 
horizontaal vlak. 

De vice-president merkt op, dat proefnemingen met horizontale 
wieken sedert lang en bij herhaling zijn genomen. Nooit gaven 
zij ecne goede uitkomst. 

Het lid van Diggelen ontwikkelt, hoe de onvoordeclige werking 
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dezer soort vau molenwieken uit de, theorie der kracliten is a f i c 
leiden. Buitendien hebben zij het nadeel van eene veel tc groote 
oppervlakte zeildoek te vorderen om de uitw^erking onzer gewone 
molens voort te brengen, Uc kosten van onderhoud Avorden daar-
door uitermate verzAvaard. l i e t onderwerp is te veelmalen bespro-
ken, en belooft tc Aveinig goede uitkomsten, om er de aandacht 
van het Inst i tuut langer op te vestigen. 

De vice-president merkt op, dat de zaak door den minister van 
Binnenlandsche zaken aan de bcoordeeling van het Instituut is 
onderAvorpen, en zij daarom op heden Avordt ter sprake gebragt. 

Het lid J . A. Beijerinck acht een der grootste nadeelen aan dit 
stelsel eigen, daarin gelegen, dat de Avieken den Avind ontloopen, 
hetgeen bij de gCAvone windmolens met vertikale Avicken liet geval 
niet is , Avaardoor laatstgenoemde altijd de volle uitAverking van den 
Avind ondervinden, en een veel grooter vermogen dan gene uit-oefenen. 

Het lid A. C. Reulher. voegt hier nog bij, dat de aauAvending 
van dit stelsel op schepen niet aan de verwachting van den uit-
vinder zal beantAvoordcn ; hoe toch zou een schip tcgcjv Avind en 
stroom, zonder aauAvending van eene andere kracht kunnen opgaanr^ 

Het lid van Diggelen ondersteunt het gevoelen van het lid 
J . A. Beijerinck, en ontAvikkelt nog nader hoe het outloopeu vau 
den Avind dit stelsel van moleuAvieken geheel onraadzaam maakt. 

I 

Hierna Avordt gelezen een verslag van hceren verzorgers van de industrie-school te Utrecht. 
(Zie Bijlage X X X V H . ) 

Op voorstel A'an den vice-j)resident AVordt besloten, dc inzen-
ders beleefdelijk voor de toezending te bedanken, ca het verslag 
aan Z. M. den Beschermheer van het Instituut mede te doelen. 

De vice-president deelt aan de vergadering eene reclame mede van 
den heer van Riemsdijk te Maastricht, betrekkelijk een met zijnen 
naam getcekcnd artikel, voorkomende iu de notulen van het Instituut. 

(Zie l^ijlage X X X Y I H . ) 
De vergadering beshu't, dat hiervan in dc notulen zal Avorden 

verslag gedaan, nadat het lid Merkes van Oendt zal zijn in staat 
gesteld, zoo hij het noodig oordeelt, zijne bemerkingen op de reclame 
van den heer van Iliemsdijk aan het Insti tuut kenbaar temaken. 

(Zie Bijlage XXXIX. ) 

Voorts geeft de vice-president te kennen, dat dc raad geene 
mededeelingen of voorstellen meer te doen heeft, eu noodigt het 
lid van Diggelen u i t , zijn voorstel omtrent dc rekeningen van het Instituut te Avillen voordrai>'eu. O 

ii'k 

Het lid van Diggelen is vau oordeel, dat de finantiële toestand 
dezer inrigting niet voordeelig is te noemen, zooals de commissie 
het straks zeide, omdat er een aanzienlijk overschot van geld is. 
Het A^erdient overAveging of er niet meerdere gelden op eene nuttige 
wijze tot bevordering der Avetenschap zouden aan te Avenden zijn. 
Spreker zou daarom in het algemeen verslag meer omstandige 
aaiiAvijzing der gedane u i tgaA'cn verlangen, opdat elk lid kunne 
overwegen Avat er nog meer kan gedaan Avorden. 

De vice-president A'crzoekt het lid van Diggelen de bijlage van 
het algemeen verslag over het instituuts-jaar 1 8 5 0 — I 8 5 I te willen 
inzien en te Avillen oi)geven Avelke dc meerdere bijzonderheden zijn 
waarvan hij opga\'e verlangt. 

Het lid van Diggelen moet erkennen dat deze bijlage, die hem 
niet bekend was, alles bcA ât Avat hij Avenschte, en hij daardoor 
v^olkomcn is bevredigd. 

Het lid W. N. llose herinnert der vergadering, dat er twee 
jaren geleden gesproken is van een jaarboekje Avaarvan de uitgave 
is toegezegd. 

Spreker zou gaarne vernemen, hoeverre men daarmede is gevorderd. 
De vice-president antwoordt hierop, dat dc raad de hoop voedt 

nog in 1851 of uiterlijk in 1852 aan de gedane belofte te kun-
7ien voldoen. 

Onvermijdelijke mocijelijkheden van verschillenden aard hebben 
de uitgave van het jaarboekje iu den Aveg gestaan. Door het Insti tuut 
van ingenieurs uitgegeven, en alom verspreid, moet het dier in-
stelling Avaardig zijn, en mag het niet blijven beneden hetgeen 
men van zooveel vcreeiiigde krachten moet vcrA\ achten. De raad 
rekent daarom op de medehulp \tiii de leden, en roept die met 
aandrang in. Reeds is zoodanige hulp door het lid Rose verstrekt, 
en dit Averkzame lid zal, zooals spreker vertrouwt, niet achterlijk 
blijven om nog meerderen bijstand te verleenen. Het vereischt be-
daard overleg en ernstig nadenken, om bij het bestaan van zoo-
vele soortgelijke jaarboekjes eene goede keuze te doen, cn iets te 
leveren dat dezer instelling Avaardig is. 

Het lid llose gelooft, dat men, ook zonder oA'crhaasting, hierin 
slagen kan. Men geve het jaarboekje in losse vellen u i t ; men voege 
jaarlijks ecu of twee vellen bij het vroeger uitgegevenc, en zoo 
doende verkrijgt men ten laatste een goed geheel. 

De vice-president bedankt het lid Rose voor de gedane opmer-
king. Zij zal bij den raad in overAveging worden genomen. 

Het lid Koenen vraagt, of iemand, ter vergadering aauAVCzig, 
inlichtingen kan geven omtrent de Averkcn die thans aangelegd 
worden lot verruimincr der haven te Hnrlincren. Hij geeft in bc-
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cicnking of er geene maatregelen te beramen zijn om juiste op-
gaven omtrent die werken te erlangen. 

Het lid Komein, hoezeer niet volledig met het ontwerp van ver-
ruiming bekend, meent dat het alleen ten doel heeft eene meerdere 
ruimte in den buiten-haven-kom te erlangen, zonder dat daarom 
iets aan den mond der haven zeiven wordt gedaan. 

l i e t lid Koenen acht het voor het Instituut wenschelijk, dat 
zoowel van dit als van alle groote werken in ons vaderland be-
hoorlijke teekeningen en beschrijvingen bij het Instituut worden 
verzameld. 

l ie t lid Storm Bnysing merkt op, dat reeds veelmalen aan dit 
verlangen is voldaan. Zoo i s , zegt hi j , van het lid J. A. Beyerinck 
eene uitvoerige beschrijving der werken van den Zuid-plaspolder 
ontvangen, die ter perse ligt (1). 

Itoe meer soortgelijke stukken bij het Insti tuut ontvangen wor-
den, hoe aangenamer het voor den raad wezen zal. 

Het lid Ortt van Schonauwen beaamt volkomen het gevoelen, 
dat het geven van bijdragen door de leden behoort te worden aan-
gemoedigd. Yeel zou, naar zijne meening, daartoe medewerken, 
zoo de inzenders niet voor eene te scheri)e bedilling bevreesd moesten 
zijn. Zoo is onlangs aan het lid van j\Iaurik eene oordeelvelling, 
van een zijner medeleden te beurt gevallen, die haast eene hekeling 
kon genoemd worden; en toch werd zij door den raad openbaar 
gemaakt. Spreker uit den wensch, dat aan de inzenders voortaan 
eene zachtere cn meer welwillende bchaiuleling moge ten deel vallen. 

De vergadering ojiderstcunt dien wensch bij acclamatie. 
Dc vice-president antwoordt hierop, dat de raad tot zijn leed-

wezen geene verandering mogt brengen in een s tuk, dat in de 
vergadering van het Instituut was voorgedragen, en daarom bij de 
notulen moest gedrukt worden. 

Dit is evenwel niet geschied, alvorens aan het lid van Maurik 
gelegenheid tot het geven van een weder-antwoord te openen, 
waarvan hij tot heden geen gebruik heeft gemaakt. 

Ook de raad voedt de hoop, dat het hier aangehaalde voorbeeld 
eenig moge blijven, en dat voortaan een welwilleml en bescheiden 
oordeel steeds aan dc geleverde bijdragen zal ten deel vallen, en 
daaraan meerder licht bijzetten, opdat dc wetenschap door ver-
cenigde krachten en door wisseling van denkbeelden meer cn meer 
tot volmaaktheid worde gebragt. 

]\rct betrekking tot dc vergrooting der haven van Harlingen, 
zal de raad gaarne aan den wenk van het lid Koenen gevolg geven. 

Hierna wordt overgegaan lot de ballotta^z:e van nieuwe leden, 
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Dc leden Hartz cn Storm Buysiug worden tot stem-opncmers 

benoemd. 
Bij algcmeenc stemmen worden aangenomen: 
J . 11. Dijserinck, bouwkundige te Haarlem, tot gewoon lid, en 
W . J . Wolterbeek, civiel ingenieur te 'sGravcnhagc, tot buiten-

gewoon lid. 
Tot nieuwe leden worden voorgesteld dc heeren: van Straaten, 

architect te Amsterdam, cn Jhr, dc Jong van Beek cn Donk, 
kapitein der genie. Zij zullen in de eerstvolgende vergadering 

worden geballotteerd. 

Eindelijk wordt overgegaan tot de verkiezing van vier nieuwe 

leden van den raad. De leden Storm Buysing cn Hartz nemen dc stemmen op. 
Elke stemming heeft voor slechts een lid plaats, en geeft dc 

volgende uitkomst: 
I , G. Simons 30 stemmen. 

AV®. Staring 1 stem. 

2. I . J . A. van der Kun stemmen. 
Starnig 

Yan Diggelen 
tj 
O 

3. Van ]\teurs 
Van Diggelen 
Van Maurik 

25 stemmen. 
5 // 

I stem. 

W®. Staring 
Van Diggelen 
Van Maurik , 

een blanco brieljc. 

20 stemmen. 
10 

O. 
tf 
tt 

( ) ) Pit sluk iî  i» dc Verhanddinfjcn voor 1851, I« sUik. 

De leden G. Simons, L. J . A. van der K u n , van l^tcurs cn 
AV". Staring, zijn alzoo tot leden van den raad benoemd. 

De drie eerstgenoemde, ter vergadering aanwezig, bedanken 
achtervolgens voor het vernieuwde blijk van vertrouwen dat het 
Insti tuut in hen stelt; zij zullen trachten daaraan tc beantwoorden 
door de belangen dier instelling te behartigen met al hunne krachten 
en den voor hen beschikbaren tijd. 
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BIJJvAGE No. XXXI II. 

Utrecht, den April 1S5Ï. 

Wel Edel Gestrenge Jleer! 

Ouder geleide dezer heb ik de eer Uwcl Edel Gestrenge te doer-; 
toekomen eene beschrijving van de wijze, waarop in 1S50 de zoo-
genaamde derde waterkeering der llijks ludp-schutsluis tc Vreeswijk 
onder mijn toezigt is afgedamd en drooggemaakt, bcjievens cene 
teckening tot opheldering. 

Deze stukken biede ik aan den raad van bestuur van het Ko-
ninklijk Instituut van Ingein'eurs aan, om bijaldien zij daartoe 
waardig gekcin'd worden, ze in een der werken van genoenul Instituut 
te doen opnemen, of om daarmede nnar goedvinden te handelen. 

Tevens heb ik de eer Uwcl Kdel (iestrenge nu'.de te deelen, dat 
ik, bij eene dispositie van Zijne Excellencie den iMinister van 
.Binnenlandsche Zaken nnar Goes verplaatst zijnde, aldaar met 1 
Alei aanstaande mijn verblijf zal vestigen, verblijvende ik met 
achting 

Uwel Edel (xcstrenge Dw. Dienaar, 
J . F . W . C O N H A D . 

den heer president van ht^ lioninkUjL 
ïnslHiiut van ln<j(unp,urs ^ F, W, 

Conrad, tc 'sGravcnhatjc. 
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B E S C l I U r j V l X G VAN DE W I J Z E , WAALLOP DE D E R D E W A T E R -

K E B R I X G D E R R I J K S ILULP-SCl IUTStAJ lS T E V R E E S W I J K 

I N 1 8 5 0 I S AFGEDAMD. 

In de maand September 1850 is de derde waterkeering, of het 
benedenste paar puntdem-en der in 1817 gebouwde rijks hulpschut-
sluis te Vreeswijk, tot het uitvoeren van eenige herstellingswerken, 
afgedajud en drooggemaakt door middel van twee tusschen dc 
sluismuren geplaatste houten dammen, naar het sedert eenige jaren, 
vooral in Noord-holland, toegepaste stelsel, van welk met goed 
gevolg uitgevoerd werk eene korte beschrijving volgt, onder bij-
voeging van ecne daarop betrekking hebbende teekening. 

JicBchrijmnfj der sluis. 

De sluis is ter hoogte van het llijnpeil of 0^^597 boven A.P. 
lang van de voorzijde van den boven- tot die van den beneden-
frontmuur , en wijd 4®'.00, terwijl de sluismuren met eene 
valling van ^24 g^houwd zijn en de doorvaarts-opening op den 
slagbalk wijd is. De houtcji vloer boven liet puntstukligt 2̂ 'LOO, 
die daar beneden l̂ 'KY'ó onder ItijupciL Eene rij damplanken bevindt 
zich onder dc waterkcering, en ééne onder het boveneinde der 
sluis, van welke dc hoekeu met hardsteenen blokken zijn opgezet. 

AlgcDieeyie heschrijviiig der heide dammen, 

In dc doorvaarts-opening werden twee uit greenen platen ver-
vaardigde schotten geplaatst. Hei boveuschot moest eenen water-
stand van ruim l^^OO + ll .P. ,of 3 el boven den sluisvloer kunnen 
keeren, terwijl het meerdere door de buitendeuren lekkende rivier-
water werd afgeleid door eenen bcstaanden, en met den vloer op 
1 cl-4-l l .P. gelegen duiker. Het beneden-schot behoefde hoogstens 
het llijnpeil, of eenen waterstand van boven den sluisvloer 
tc keerc]!, dewijl de afdamming der sluis vermoedelijk oorzaak zoude 
zijn, dat dc vaartschc lliju het vastgestelde peil niet zoude behouden. 

Zaviensielling en plaatsing van den bomndam. 

Nadat de juiste maat der sluisopening genomen was, werd op 
ecne nabijzijnde werf een houten raam getimmerd, bestaande ui t : 
een eiken bovenregel lang •1®^85, zwaar in het midden en 
0^^1.30, en aan de einden 0^'.20 en met eene zeeg van vijf 
duim aan de voorzijde. 

Een dito onderregel lang 4®IC5. 
Twee loodregte eiken stutten, zw^aar O^US cn 0<^^20,tot verecniging 

van die beide regels, op midden op midden. 
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Een greenen onder- en een dito boven- voórrcgel, zwaar U^LüS 
en 0®M0 ter lengte van de achterregels; en 

A îer greenen platen, elk lang o^'.IO, zwaar O'-'MO en0^^30,cen 
gedeelte vaji het later te beschrijven houten schot uitmakende. 

Deze platen, voor- en achter-regels werden met elkaiuler ver-
bonden door acht tweeduims spiebouten, zoodanig dat , waanneer 
de platen op den sluisvloer steunden, het midden van den onder-
regel op R.P., of 0^^55 boven dien vloer lag, waardoor men 
na de droogmaking de gelegenheid had, zoo noodig, de aanslui-
tingen te breeuwen. De voorzijde van den onderregel stak vijf duim 
vóór die van den bovcin-egcl u i t , waardoor het schot eenen achter-
overhellenden stand verkreeg. Dc buitenzijde der platen tegen de 
binnenzijde der voorregels sluitende, lagen deze laatsten aan de 
einden O'̂ MO en in het midden O'̂ MS binnenwerks vóór de buiten-
zijde der achterregels. De platen en voorregels werden in dien 
stand gehouden door de voormelde spiebouten, en de twee midden-
platen bovendien door twee korte en twee l a n g e wiggen, aa en 
geslagen tusschen de platen en de achterregels. De vereenigings-
bouten hadden eenige speelruimte in de achterregels, ten einde aan 
het schot eene zijdelingsche beweging toe te laten. 

Het aldus in elkander getimmerd raam werd naar dc sluis-
opening gcbragt, en opgcheschen. Daarna werden voorloopig onder-
schoren c, zwaar O'̂ MS en 0®L20, aangebragt, ten einde den 
onderregel tegen de achterharren te steunen, tot dat de droog-
making der sluis de gelegenheid zou geven, ze te vervangen door 
twee schoren, steunende iu , daartoe in de sluismuren gehakte, 
gaten. 

Nadat het raam cn dc voorloopigc onderschoren met zachte 
slagen naar beneden w^aren gedreven, hetwelk door de speelruimte 
der bouten in de achterregels gemakkelijk werd gemaakt, en men 
zich overtuigd had, dat de vooraf met mos bespijkerde onderzij-
den der i)laten op den vloer, en de onderschoren tegen de achter-
harren steunden, werd het schot vastgezet door de achterregels 
tusschen de sluismuren o )̂ te wiggen. Daarna werden de bovenschoren, 
zwaar 0®M8 en bevestigd, zoodat de bovenregels tegen de 
in het metselwerk gespaarde schuifkassen steunden. ]\Ien ging 
toen over tot het plaatsen van de overige schotplanken, elk lang 

dik O'^UO, en breed tot O^UO, welke vooraf met de 
vier reeds gestelde, en met inachtneming van de tien duims zeeg, 
onder welke zij vooreerst geplaatst werden, op de werf in elkander 
waren gepast eu genummerd. Iedere plaat werd in de rigting van 
de vier eerst gestelde gehouden, en tegen opdrijven verzekerd door 
eene, tusschen haar en den achtcrregel geslagene, wig. 

De platen waren uit droog greenen hout vervaardigd, en met 
vischbekken, welker vooruit-sprong een derde van de dikte bedroeg, 
in elkander gewerkt, zoodanig echter dat de messing ceucn ccnig-
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/Axis schcrpercn hoek vormde dan dc groef. De onderzijden der 
platen en de einden tegen de sluismuren waren arm gestreken, 
en de eerste met mos bespijkerd. Bij liet bewerken der platen 
had men gezorgd, dat in de aansluitingsvlakkeu der platen onder-
ling, en van deze met den vloer, cn vooral met de sluismuren, geene 
kwasten waren, die eene ongelijkmatige inpersing, en dus ondigt-
heid, zouden hebben kunnen veroorzaken. 

l i e t gedeelte tusschen de middenplaten werd eerst gesteld en 
daarna de einden, terwijl de reeds e e n i g z i n s aangevangen zwelling 
oorzaak was, dat de laatste plaat cenigermate als eene w îg met kracht moest iiiiccslaircu wordcji. 

Op gelijke wijze werd tlians de beneden-dam geplaatst, zamen-
gesteld uit tien duims grcencn platen, lang ii^'.lO, waarop men, 
na het losslaan van de wiggen, Avelke dc schotten in dc tien 
duims zeeg hielden, met cenen tonmolcn cn vier pompen, overging 
tot droogmaking der tusschen de beide schotten gelegene sluis. 
Naar gelang de binnen-watcrspiegel daalde, drukte het buiten-
water de met de tien duims zeecc nestelde schotten teilen dc 
slechts met eene vijf duims zeeg bewerkte achterregels, voorts de 
])laten in elkander en tegen de sluismuren, terwijl, daar het zwellen 
der droogc platen de waterdigtheid bevorderde, deze z6d volkomen 
vv'crd verkregen, dat noch mos, noch scheepswerk verder is behoe-ven gebezigd te worden. 

Toen dc sluis droo^^ \vas, werden ter vervanmn^c van dc vier tc^rcn 
t O O O 

dc achtcrharren steunende schoren c vier kortere schoren aanirc-
bragt , steunende in daartoe in de sluismuren gehakte gateii. 

Op de teckening is van den bovendam het raamwerk voor de 
jdaatsing der schotplate?i, cn dc b e n e d e n d a m na de droogmaking 
voorgesteld, toen de schotten, tegen dc achterregels steunende, de 
zeeg van vijf duim hadden aangenomen. 

De watcrdigtlieid der beide schotten liet niets te wenschcn over; 
geene de minste lekkage is gedurende de veertig dagen, dat de 
sluis afgedamd was, cr in ontdekt, alhoewel het boveuschot gedu-
rende de tM'intig eerste dagen van tot 3 el, cn gedurende 
den overigen tijd ruim 3 el water keerde. Het benedenschot keerde 

en minder naar gelang van den waterstand in den Vaart-schen liijn. 

Daar men met cene nieuwe, met zorg gebouwde, niet zeer wijde 
sluis te doen had, van welke men dc constructie geheel kende, heeft 
men het onnoodig geacht doi vloer tegen oppersing te stutten, een 
maatregel, welken men bij elke andere niet in die omstandigheden 
verkccrende sluis zich wel gewacht zou hebben achterwege te laten. 

Materialen en hosten van de dammen. 
De voor deze dammen gebruikte materialen zijn, wat het eiken-

hout betreft, gekozen uit de liggers eener te Vreeswijk in I S I S 
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g(ïlcgde en in 1810 afgebroken draaibrug. J)e achtereinden der 
liggers, welke op zes onderscheidene plaatsen doorboord waren, 
en bovendien in het midden over dc lengte van 0''^30 eene vijf 
duims inkeping hadden, werden tot achterregels, de vooreinden 
tot stutten en schoren gebezigd, terwijl de greenen platen uit 
oude droogc schotbalken werden gezaagd. 

Deze aanwezige voorraad van oud bruikbaar hout heeft de kosten 
van het materiaal der dammen zeer gering gemaakt, en het opgeven 
dezer som zoude geen het minste praktiscli nut hebben, waarom 
ik mij zal bepalen tot het opgeven der arbcidsloonen, die aan het 
bewerken en stellen der dammen zijn besteed. 

Drie bekwame timmerlieden namen de juiste maat der opening, 
timmerden de beide ramen in elkander, cn maakten de schotplauken 
passende op de werf in twaalf dagen. 

Elk der ramen, en het grcencn schot werd van de werf.in de 
sluisopening geplaatst door twee timmerlieden, bijgestaan door twee 
leerlingen, in een dag, terwijl dit personeel na de droogmaking 
der sluis, voor het verwisselen der benedenschoren, en eenige verdere 
werkzaamheden nog een huiven dag bezig was. 

De kosten van droogmaking en drooghouding zal ik niet be-
handelen, omdat deze onafhankelijk van de waterdigt sluitende 
schotten waren. Het wegruimen van de beide dammen geschiedde 
binnen den tijd van tien minuten; de benedendam bezweek na 
het maken van eene oj)cning in den bovendam, waarop de laatstge-
mcldc, na het sluiten der schuiven in de sluisdeuren, met eenen 
haak uit de sluiso])ening werd geduwd. 

Utrecht den 30 April 1851. 
De Ingenieur van den waterstaat, 

J . F. W. CoNUAD. 

BIJLAGE XXXTV. 

OVER DE B E R E I D I N G E N H E T G E B U U I K V A N Z I N K G E E L . 

Bij het toenemend gebruik van zinkwit in plaats van loodwit 
is het ons nuttig voorgekomen, ook de gele kleurstof, die uit zink 
kan worden vervaardigd, te onderzoeken, hierbij na te gaan in 
hoeverre het zinkgeel voor olieverw geschikt is , en of de eigen-
schappen van deze stof van dien aard zijn, dat zij het chromaat-
gcel met voordeel kan vervangen. Wij hebben tot dat einde een 
aantal proeven genomen, waarbij deze beide verwstoileu met elkander 
zijn vergeleken. Om daarbij zeker te zijn, dat het tc beproeven zink-
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geel zuiver cu ouvermeugd was, hebben wij ons bediend van verw-
stof, die tot dat einde door den kapitein der artillerie P. 11. vau 
der Mculen in het scheikundig laboratorium der K. M. akademie 
was bereid, l ie t ziiikgeel is zoowel eiikel, als in verhoudingen van 
1 tot 3 , met zinkwit vermengd, en met zuivere lijnolie tot verw 
aangemaakt; en daarmede is geverwd over gelijmd en over ge-
plamuurd hout. Op dezelfde wijze is gehandeld met enkel chromaat-
geel eu met mengsels van chromaatgeel en loodwit, in dezelfde 
verhoudingen genomen als bij dc zinkverw". Voor dat wij den uit-
slag van dit onderzoek mededeelen, zullen wij kortclijk nagaan, 
op welke wijze liet zinkgeel kan AVorden vervaardigd, en welke dc 
voornaamste scheikundige eigenschappen zijn, die deze stof bezit. 

Wanneer men dc oplossingen van 1 Erp zw^avelzuur-zinkoxydc 
cn 1 Eq. enkelvoudig chroomzure potassa te zamen voegt, dan 
ontstaat er dadelijk een geel precipitaat, dat na afwasschen en 
droogen eene kleur bezit, ongeveer als chromaatgeel. 

jMemen wij hierbij dc e([uivalenten volgens de laatste proeven, 
onder andere van Axel Erdman voor het zink cn van Bcrlin voor 
het chroom, dan vinden wij voor het zwavelzuur-zinkoxyde: 

Zn 8 + 711 = 113,53, 
en voor de enkelvoudig chroomzure potassa 

K Cr = 97,10; 
welke twee getallen dan de betrekking aanwijzen van de gewigtcn 
der beide stollen, die men tot de zamenstelling van het zinkgeel 
behoort te gebruiken. 

])e kleur van het vocht boven het bezinksel duidt aan, dat er 
dubbel chroomzure jjotassa in oplossing blijft , waaruit reeds is 
op tc maken, dat het prcci])itaat ecu bazisch zout moet zijn. Uit 
een nader onderzoek van dit laatste schijnt te blijken, dat het op 
5 Eq. zinkoxydc 2 Ecp chroomzuur bevat. Of echter dc zamen-
stelling, onverschillig of dc vermenging der beide zoutoplossingen 
bij de gewone temperatuur of bij de kookhitte heeft plaats gehad, 
op dezelfde wijze gevormd is , verdient nadere bevestiging; zooveel 
althans is zeker, dat wanneer men het precipitaat gedurende 24 
uren in aanraking met de oplossing, waaruit het is afgescheiden, 
laat staan, dit geheel van geaardheid is veranderd (1). Neemt men 
het precipitaat op een fdtrum, dan blijft het voortdurend het afwasch-
water geel kleuren; een bewijs, dat het in water eenigzins oplos-
baar is. De kleurstof wordt voor 't overige het schoonst verkregen, 
wanneer meu bij dc kokende oplossing van het zinkvitriool de 
oplossing vau chroomzure potassa druppels-gewijze voegt, zoolaiig 
er nog een precipitaat ontstaat. Wij achten het niet overbodig 
hierbij nog te doen opmerken, dat dubbel chroomzure potassa in 
zinkvitriool geen precipitaat doet ontstaan. 

( l ) Verge l i jk : BcrzelUis, Lehrbuch der Chemie, fv Aufl. UT, S. GOR. 
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l iet chroomzuur-zinkoxyde heeft, zoo als sommigen beweren, boven 
het chroomzuur-loodoxyde het voordeel, dat zwavel waterstofgas 
het niet zwart maakt, zoo als met laatstgeuoemde stof het geval 
is; want zwavelzink is wit , zwavellood daarentegen is zwart. Om 
deze reden meent meu dan ook, dat de stof geschikt is om als 
waterverw te dienen bij muurschilderingen, behangsels en derge-
lijke; terwijl ze tot olieverw minder wordt aanbevolen, daar ze niet 
zoo goed dekt als chroomzuur-loodoxyde (1). 

Het zinkgeel, waarvan wij bij ons onderzoek gebruik hebben ge-
maakt, was een zeer fijn amorph poeder; het had een betrekkelijk 
soortelijk gewigt (met de tusschenruimten) van 1,065, en een 
volstrekt soortelijk gewigt (zonder tusschenruimten) van 3,0535, 
en bezat eene vrij schoone gele kleur, veel overeenkomst hebbende 
met licht chromaatgeel. De stof bleef, zoo als gezegd is , bij zeer 
dikwijls herhaalde afwassching in koud water, het waschwater 
bestendig geel kleuren, cn verkreeg daarbij eene groenachtige t in t , 
die toeneemt zoodra de stof in de olie wordt gebragt. Als men 
het houtwerk, dat er mede oververwd is , met een vochtigcn doek 
afwrijft, vindt men dezen eenigzins gekleurd. Het schijnt ons daarom 
toe, dat men het zinkgeel niet anders dan binnen's huis, en altijd 
onder eene behoorlijke laag vernis, zal kunnen gebruiken. 

De tot het aanmaken der zinkverwen het meest geschikte olie 
is de zuivere lijnolie, die echter niet door salpeterzuur gebleekt 
mag zijn, wijl hierdoor de zamenstelling der olie altijd ceniger-
mate gewijzigd wordt, en er zich verschillende vetzuren door 
vormen, die de opdroogende eigenschappen der olie aanmerkelijk 
veranderen. Hoewel de lijnolie uit haren aard onder de opdroogende 
oliën behoort, moet echter dit vermogen in de meeste gevallen der 
praktische vcrwkunst worden versterkt. De stollen, die men voor 
lichte kleuren daartoe gewoonlijk gebruikt, zijn dc klamei (zwavel-
zuur-zinkoxyde of zinkvitriool), dc zinkbloemen (ziukoxyde) en 
de loodsuiker {sacckani/n saiurnl of azijnzuur-loodoxyde). Zij worden 
meestal door koken met de olie verbonden, waardoor deze zuur-
stof opneemt en spoediger oxydeert, hetwelk anders in de lucht 
slechts langzaam voortgaat. Daar echter de bcstanddeelcji der eerst-
genoemde stollen alreeds in de zinkverwen aanw^ezig zi jn, de 
loodsuiker alleen zuiverciid en geenszins opdroogend op de olie werkt , 
en deze stof looddcelen bevat, die men juist door het gebruik der 
ziukkleuren uit de verwen wil weren, zoo behoort men eene andere 
stof als droogstof te gebruiken, waartoe in dit geval de bruin-
steen (maugaan-overoxyde) geschikt i s , wijl deze de eigenschap 
bezit, in de warmte hare zuurstof zeer gemakkelijk af te staan. 

(1) Zie lüeromtrenl : Technische Chemie der nützlichsten Metalle von Dr. 
F . F . fUmce T, S. 140. 
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i)c liicrmeclc bereide opdroogende olie of sieeiiiief verkrijgt 
daardoor eene doiiker-bruine kleur, als siroop. 

l iet is ons eeliter gebleken, dat de ziukgeelverw niet zoo 
spoedig opdroogt, en niet zoo bard wordt als ehromaatgeel, en 
zich daarbij zeer slecht op een lijrngrond vastliecht, waarvan zij, 
na verscheidene dagen droogens, met vellen was af te scheuren. 
Het is dus aan te bevelen, deze verwstof niet dan over geplamuurd 
werk te gebruiken. 

In dekkend vermogen staat het zinkgeel bij het zinkwit ten 
achteren. Tweemaal verwen met 3 deelen zinkwit en 1 deel zinkü-eel 

O 
dekt evengoed, als driemaal verwen met enkel zinkgeel. j\lcn ge-
bruikt er door elkander genomen de helft meer vau, dan varj 
even sterke tinten met licht ehromaatgeel. Daarbij zijn de prijzen (1) 
van zinkgeel aanzienlijk hooger dan die van het ehromaatgeel. 
Uit het oogpunt van bezuiniging zal deze stof dus waarschijnlijk 
nimmer in aanmerkiiig kunnen komen. 

Om te onderzoeken, of de verwstolfen door de verschillende 
gassen, die soms in den dampkring aanwezig ziju, van kleur ver-
anderen, hebben wij dc planken, die cr mede geverwd waren, ge-
durende vele dagen blootgesteld aan de zachte uitdamping van 
zwavchvaterstof-annnoniak, daar deze stof dezelfde uitwaseming 
te weeg brengt, als rottende ligchamen van plantaardigen en 
dierlijken oorsprong. 

Bij het loodwit, ehromaatgeel eu hunne mengsels, bragt deze 
uitda)nping eene zwartachtige tint te weeg, voornamelijk ontstaande 
doordien het lood zich met zwavel verbindt tot zwavellood. 

]\laar ook al de verschillende zinkgeel-verwen waren sterk aan-
gegrepen, daar, door de werking van het gas, het chroomzuur in 
chroomoxydc verandert, dat eene groenachtige bruine tint bezit. De 
mengsels, die het meeste zinkgeel en het minste zinkwit bevatten, 
waren daarbij het sterkst aangedaan, en de zinkkleurcti evenzeer 
bedorven als de loodhoudende verwen. 

Het grootste voordcel, dat in het gebruik van zinkwit boven 

(1) Zie oinirenl do prijzen vnn hol zink/jccl de nolnien der ver/iaderin^; 
van het K. I. van In^ienienrs vnn 12 Noven)l)er J850, 1)1;ÏC1Z. r»5. Wij hebben 
nclrncht zinkverwen le ver krijjï-en , uit de fabriek der Sondfé anonyme du 
blanc de zinc ct des coulcurs a base de zinc nalnj Urussel; doc!ï wij onlvinj^en 
op ons schrijven naar die fahriek de bedoelde verwsUiHeri uit de fabriek le 
An{;Ieur l)ij Luik van den heer i\'»ul de Sincay, directeur-^jéiK'ral de la Socielc 
des mines et fonileries de zinc de Ia vieilfe nionta(»ne- De prijzen der ve rw-
stoffen uil die fabrijk zijn belangrijk minder ; zij worden voor Luik aldus 
opijejeven: 

nianc de neige 80 francs dc 100 kil, 
l^lanc n*». 1 65 » » 
Gris pierre 50 » w 
Gris de Zinc 40 » » 

Zinkn^el wordt echter in deze fal)riek niet vervaardi | ;d, iels wat vvaar-
schijidljk vooral daar ter plaatse wel het geval zon z i jn , als nien de overlui-
^ ing had , dat zink{;ccl eene betere verwstof dan chromaal^jecl is. 

ilo 

loodwit ligt, namelijk dat het door de gassen, die soms in den 
dampkring zijji, minder wordt zwart gemaakt, wordt dus bij het 
zinkgeel niet aangetroilen; daar hierbij nu deze stof, als verwstof, 
minder goed dekt ( l ) , minder kleurt , in water oplosbaar is, en 
zich niet zoo goed vasthecht en droogt, als het algemeen gebruikelijk 
ehromaatgeel, terwijl het waarschijnlijk steeds hooger in prijs zal 
blijven, zoo vermoedcji wij, dat de verwstof, op bovengezegde wijze 
vervaardigd, altijd minder geschikt tot olieverw^ zal zijn dan het 
chroomzuur-loodoxyde, dat in verschillende tinten verkrijgbaar i s , 
en algemeen als eene zeer goede verw^stof w^ordt beschouwd. 

Het chroomzuur-zinkoxyde lost zich behalve in salpeterzuur en 
zoutzuur ook in ammoniak-water op; om het dus tot het verwen 
van katoenen stollen te gebruiken, moet men zulk eene oplossing 
op de stof drukken, en ze daarna goed doen droogen. De ammoniak 
verdampt, en het chroomzuur-zinkoxyde blijft achter. 

Verwen, die zulke eigenschappen bezitten, zijn bijzonder geschikt 
tot het tafeldrukkeu (2). Stollen, die in ammoniak-water oplosbaar 
zijn, worden echter door zeepwater aangegrepen, en verschieten 
dus 'bij het bewasschen. Dit is ook het geval met de thans be-
handelde verwstof, die zich daarbij op het katoen niet glansrijk 
genoeg voordoet, om met druk verwen uit Perzische bessen (3) in 
vergelijking te kunnen komen. Zij schijnt dus tot zulke toepassing 
van weinig waarde te zullen zijn; doch het is noodzakelijk om 
ook daaromtrent proeven te nemen, ten einde de zaak tot klaarheid 
te brengen, en aan anderen misrekeningen cn nuttclooze moeite 
te besparen. 

"G. Ci. VAN OKU HOEVEN. 

L(. Ing. 

(1) De k3pilein-infi;enieur Noot heeft bij hel beproeven van zinkfjeel , dat 
fabriekmali^j was vervaai dijjd , dezelfde opinerkinjj aan^^^aande het w einig d e k -
kend verinogen van deze sl()f gemaakt . 

(2) IMen noeml laV'e\vi^rwiin (Tafelfaröen y Couleurs d^application ^ Chemical 
Colours) mengsels van bijhuiddelen en kleursU)f, die met gom of stijfsel-pap 
verdikt worde / i , zoodal zij niet uil elkantler vloeijen, vervolgens op uilge-
sneden vorcnen gebragt en op hel kaloen afgedrukt worden , waarna men het 
overioilige bijtmiddel en de verflikkingssloffen door uUwassching, oxydalie of 
uildroogen verwijdert . 

(Zie: Schuhar t , Technische Chemie, III, S. 3G7 ; en Kungc I , S. 140). 
Perzische of Fransche hessen (lihamnus infeclorius) worden in Zuid-

Frankr i jk gekweekt. Zij worden vóór het rijpen gep luk t , waai na men er door 
koken eene geelbruine kleurs((»f uil I r ek t , die men schijtgeel noemt , en welke 
als drukverw zeer geschikt i s , dewijl zij de werking van luch t , licht en zeep-
water lang wederslaat. (Sdu iba r t , Technische Chemie, ï l l , S. 290). 
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J i l J l A U E XXXV. 

Rotterdam., 18 April 1851. 

Ik heb de eer door deze den raad van bestuur van het koninklijk 
Instituut van ingenieurs mijnen dank te betuigen, voor de welwil-
lende toezending van een afschrift van het AVederwooid van ons 
geacht medelid P. Scholtcn, op mijne tweede nota omtrent dc be-
maling van de polders Cool, Schoonderloo en Beukclsdijk in 1850, 
voorkomende als bijlage N®. XV111 in de notulen der vergadering 
van den 12^° November 1850 (J). 

Indien ook dit wederwoord in zijn geheel of gedeeltelijk mogt 
worden opgenomen in dc gedrukte notulen van de laatst gehoudeue 
vergadering, dan neem ik eerbiedig de vrijheid den raad van bestuur 
te verzoeken, de navolgende zeer korte bemerkingen daarop, voor 
/.ooveel de raad zulks zal doelmatig achten, cn des noods bij wijze 
van noten onder aan de bladzijden, mede optenemen bij die gedrukte 
stukken; te meer omdat ik die opmerkingen ongetwijfeld mondeling 
zou liebben gemaakt, indien het mij mogelijk ware gewxest, de 
vergadering van den 8®° April jl. in persoon te kunnen bijwonen. 

Ue heer Scholtcn bestrijdt mijne opgave, dat </de bermen en 
/yglooijingen van dc spoorwegbaan tot dujt aan de kruin hebben 
^/onder water gestaan,'/ en dat wel op groiul, dat het bruggendek 
van eene brug in den spoorweg, nabij de stoommachine, ligt ter 
hoogte van het A P ; — ik merk daarop aan, dat deze brug ligt 
in eene opril van 200 op 1 van de hoogte van onder A P 
van de spoorwegbaan in den polder, naar het tot 0«^,50 A P 
opgehoogde stationsterrein. 

Als eene reden van de opstuwing van het polderwater naar de 
peilschaal had ik opgegeven, dat //dc bemaling voortgezet en 
//geëindigd was bij westelijke hevige winden.// — l)e heer Scholten 
schijnt aan de juistheid van deze bewering te twijfelen, naar aan-
leiding van opgaven, die hem sedert een twaalftal jaren verstrekt 
worden. Voor zooveel de windstreek aangaat, zie ik echter ook uit 
deze opgaven, dat die is geweest van den 20®« Februarij af 
tot en met den Maart , met uitzoiidcring van één enkelen dag, 
den Maart , toen er juist ook niet is gemalen. Wat nu de 
meerdere of mindere hevigheid van den wind betreft, zoo wil ik 
gaarne deelen in het twaalijarig vertrouwen, door den heer Scholtcn 
aan die waarnemingen der weersgesteldheid geschonken, doch ik 
heb evenmin redenen om dc aanteekeningen voor onjuist te houden , 
die bij mij daarvan gemaakt waren. Misschien zou men het verschil 

( I ) Dit Wcdcrvcoord is b'^plaatst in dc notulen van 1850/51, IJÎ :. 140, 

kunnen toeschrijven aan de mindere kraclit van den wind, te midden 
van ecne zoo digtbebouwde stad als llotterdam, alwaar welligt die 
waarnemingen worden opgeteekend, — Dat het van tijd tot tijd 
gedurende de bemaling sterk had geregend, is mij ook nu nog 
door ooggetuigen verzekerd. 

Dat het zomerpeil van den aangrenzcndcn polder Blijdorp (ik 
had niet moeten zeggen: naburige polders) lager l igt , dan dat van 
de polders Cool c. a. is mij zeer goed bekend. 5Ien zal mij echter 
wel willen toestemmen, dat bij buitengewoon hooge poldcrwater-
standen, als die waarii\ deze bemaling heeft plaats gehad, na ecnigen 
t i jd , het water, in eene polder als de Blijdorpschc, bemalen door 
éénen windmolen, nog zeer mogelijk hooger kan staan, dan dat in 
eenen polder ab die van Cool c. a., bemalen door eene zeer ver-
mogende stoommachine; ten bewijze daarvan kan strekken, dat in 
het vorige jaar , 1810, bij gelegenheid van een dergel ijken hoogen 
waterstand, het polderbestuur van Blijdorp aanzoek heeft gedaan bij 
de spoorweg-maatschappij, tot opneming in de bemaling van genoemden 
polder, lot dat het water iu de beide polders gelijken stand zou 
hebben bereikt; aan welk aanzoek toen echter niet is kunnen voldaan 
worden, uit hoofde van vcrscliil over do hoegrootheid der alsdan 
te betalen recognitie. 

Aan 
dm liaad van Bestuur van het 

Koninklijk InstituiU van Iinjenieurs. 
M . ( 1 J . PrEPERS. 

L. K. Inst. I. 

F , I J I A G E N^ xxxv i . 

OVER m i l l O R t Z O N T A L E V T j : U G E M I O E D K N , T O K e A S S E l . I J K oV 
:UOLENS KN S C U E P E N . 

HeschouAoing van het stelsel der horizontale vlengelroeden. 

Wanneer men in het algemeen de molenroeden aanmerkt als 
hefbooinsarmen., waarop de windkracht werkt, dan is de grond 
gelegd der theorie van alle bewegingsstclsels der windmolens. 

Die stelsels kan men brengen onder drie afdeelingen, als: 
De beweging in een hellend vlak. Deze is eene schuivende 

beweging, waarbij ruim de helft der beweegkracht, in schadelijke 
drukking op de molens, verloren gaat. 

2^ De beweging in het horizontaal vlak. Deze is eene 
beweging met eene betrekkelijk geringe tegenwerking zonder aan-
merkelijke drukking op de molens. 

Tot de derde afdeeling kan men brengen eene gelijksoortige 
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beweging en met gelijke roeden als de liorizontale, doch welke 
geschiedt in liet ferticaal vlak om ccnc horizontaal liggende as. 
Bij deze beweging kan zeer gevoegelijk een dubbel stel roeden 
(ter wederzijde van het ligchaam des molens) gebezigd worden; 
terwijl dit stelsel met voordcel in boschachtige streken cn in steden 
kan worden aangewend, omdat dc roeden hoofdzakelijk in den 
hoogsten stand de beweegkracht erlangen en beneden de horizontale 
as, snijdende door den wind gaan. 

Over dit stelsel, dat welligt zeer belangrijk is , spreken wij bij 
deze gelegenheid niet nader, als bepalende wij ons hoofdzakelijk 
tot de tweede afdccling, voor zooveel noodig, in vergelijking met 
de eerste afdccling, en wel bepaaldelijk tot de horizontale vleugel-
roeden , die behalve de rondgaande beweging ook nog eene be-
weging in eenen kwartcirkel volbrengen en welke roeden beur-
telings staande voor den wind af cn liggende of horizontaal snijdciide 
tegen dcnzelven ingaan; met een woord, zoo als die in dc nevens-
gaande figurative modellen worden voorgesteld. 

Voorop plaatsen wij dc volgende algemeene stelling: De door 
dc werking des winds op eene molenroede veroorzaakte moment-
kracht vermeerdert of vermindert in dc zamcn^^estcldc reden van 
dc uitgebreidheid zeil vlak en van de afstanden waarop dit zcil-
vlak van dc spil of as geplaatst is. Dit is eene waarheid, welke 
geen bewijs, maar slechts eenige opheldering behoeft. 

J^Ien stelle dat cene roede acht ellen lang is cn plaatse een cir-
kelvormig windvlak, van eene vierkante cl inhouds, met het mid-
delpunt op het uiteinde der eerste el lengte, van de spil af gerekend. 
Een gelijk windvlak plaatse men met het middelpunt op het uit-
einde der roede. J)an zal, volgens de eigenschap van den hefboom, 
de windkracht op laatstgenoemd vlak acht malen meer uitwerking 
doen dan op dat bij de spil Wanneer nu elk der windvlakken 
verdubbeld wordt, dan zal insgelijks in elk geval de uitw^erking 
der windkracht verdubbelen. 

Deze beschouwing leidt ons op den weg om aan de zeilen den 
meest voordeeligen vorm te geven, n. 1. door dczelvcn aan de 
uiteinden vleugelvormig uit te breiden, zooveel de inrigting der 
roeden zulks toelaat. 

J)e gewone molen-roeden in het hellend vlak, dwars voor den 
wind bewegende, laten zoodanige uitbreiding weinig of niet toe, 
omdat zc, bij gemis van genoegzame verbinding of ondersteuning, 
geen tegenstand zouden kunnen bieden aan de geweldige zijde-
lingsche drukking des winds. 

Dc horizontale roeden, daarentegen, zijn, door hunne wijkende 
beweging cn onderlinge verbinding, voor die uitbreiding uitnemend 
vatbaar. Het bij deze in iigurative modellen voorgedragen stelsel 
is geheel op dit beginsel gebouwd. Jietrekkelijke ligtheid in maaksel 
en groote vatbaarheid voor kracht worden daarbij vereenigd. 
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Er bestaat nog cene andere reden waarom de zeilen der hori-
zontale roeden, naar de spil, allengs in breedte moeten afnemen. 
Daar deze roeden beurtelings onder den wind moeten strijken, 
dient hierbij de nu'nst mogelijke tegenstand plaats te hebben. Dit 
is dan het geval wanneer (Ie zeilen, in den vorm van cirkel-
sectors, in of nabij de spil te niet loopen, en alzoo, volgens eene 
lijn onder den wind strijken : want in dit geval is , voor elk punt 
van de roede, de breedte van het zeil evenredig aan de snelheid. 
Alle verbreeding van zeil, nabij de spil, buiten de aldus bepaalde 
l i jn, is schadelijk, doordien hetzelve alsdan, bij het strijken, 
moet overgeworpen worden, hetwelk natuurlijk tegenstand veroor-
zaakt. Eene vermindering binnen die lijn hindert niet zoo veel. 

Uit deze beschouwing is het klaar, dat het hoogst ondoelmatig 
zoude zijn wanneer men een stel gewone molenrocden in bunnen 
eigen vorm o]) het horizontaal vlak wilde overbrengen; want als 
zoodanig zou dit veel minder kracht uitoefenen dan in den hel-
lenden stand; terwijl dezelfde hoeveelheid zeil, volgens de voor-
schrevene wijze op het horizontaal vlak aangebragt, aanmerkelijk 
veel meerder kracht aan den molen zou geven. Het voldoende van 
deze stelling zal nog meer blijkbaar worden door de volgende 
vergelijkende beschouwing van het stelsel der horizontale en dat 

der gewone moleuroedcn. 
Wanneer wij aannemen dat het hekwerk der gewone roeden 

met een' hoek van Ti 55® op de as staat, dan gaat, volgens 
dc leer van het parallelogram der krachten, de grootste helft der 
windkracht niet alleen voor de beweging verloren, maar werkt 
deze als eene schadelijke drukking op het front van den molen, 
waardoor tevens eene aanmerkelijke wrijving op de as ontstaat. 
Hierbij komt nog dat de windkracht, in vele gevallen, op de 
lage roede weinig ellect doet, vooral ter plaatse waar zij het 
ligchaam des molens voorbij gaat. J)it zamen genomen, meen ik te mogen onderstellen dat slechts 
min of meer een derde der windkracht als nuttuje kracht op de 

gewone molenroeden werkt. Bij dc horizontale beweging is altijd het halve aantal roeden 
buiten werking en bieden deze alsdan eenigen tegenstand. Op 
de andere helft der roeden werkt de wind onder alle mogelijke 
hoekeu van 0^ tot 90®. Bij de werking onder scherpe hoeken gaat 
er natuurlijk vele windkracht verloren, doch dit wordt aanmer-
kelijk vergoed doordien dc wind zich over de lengte der zeilen 

zamendringt. 
Onder eenen hoek, grooter dan 45®, wordt de uitwerking der 

windkracht belangrijker, en onder dien van 00® werkt hij geheel 
als nuttige kracht. AVanneer men nu uit dc reeks der hoeken 
van O® tot 1)0® een gemiddelden neemt, kan men stellen dat de 
windkracht oj) het halve aantal roeden gestadig ond(jr cenen hoek 
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van 4?5® werkt. Neemt men nu aan tlat de wijking der zeilen 
eene vermindering van uitwerking veroorzaakt, daar staat weder 
tegen over het zamendringen des winds over de lengte der roeden 
bij eeiie zeer geringe wrijving in de as. Volgens deze redenering 
zou men alzoo als nuttige werking nagenoeg ee7i vierde der wind-
kracht bekomen. E u , voor hetzelfde stel roeden^ staat dan de 
kracht des gewonen molens tot de kracht van dien met horizon-
tale roeden nagenoeg als 4 tot Wanneer men nu dezelide hoe-
veelheid zeil in den vorm van cirkelsectors op de horizontale 
roeden plaatst, dan is het duidelijk dat , alleen daardoor, de uit-
werking der windkracht verdubbeld kan worden. 

Ofschoon de vorm van eenen cirkelsector in een opzigt boven 
alle andere is tc verkiezen, doordien deze de eenvoudigste wijze 
aangeeft om dc zeilen te strijken, is het echter wel mogelijk dat 
andere vormen aan te bevelen zijn. Welligt heeft de vorm van een 
schuins over de as afgesneden parabolisch of hij))erbolisch vlak, 
waarvan de kortst afgesneden arm het uiteinde der roeden lood-
rcgt ontmoet, meer ontvangbaarheid voor windkracht. Ongetwijfeld 
zullen deze vormen sterkte en vastheid in zich vereenigen en de 
beste waarborgen opleveren tegen slijtagie en defecten, door eene 
vloeijcnde werking te bevorderen. 

Deze figuren hebben eenige overeenkomst juct de helften der 
vleugels van kapellen, wespen, vliegen enz. welligt is daaruit iets 
te leeren.— Het beginsel der wetenschap ligt in de natuur der dingen, 
en de mensch kan liet, door vereenigde krachten, allengs opsporen. 
'Door beschouwing vindt hij de regels der kunst ; door proevende 
voordecligstc toepassing. 

Na eene aandachtige overweging van al het voorgaande, zal men 
eenige overe(mkomst opmerken tusschen dc wxnking van een stel 
liorizontalc vleugclrocden en die van het waterrad eens molens, 
welken door afstroomend water wordt bewogen. In beide gevallen 
is de ontvaugbaarheid voor kracht grootendeels geëvenredigd aan 
de breedc uiteinden der roeden cn de uitgebreidheid der schoepen. 

Ook in verband hiermede, zoowel als ter bevordering van regel-
matigheid in verbinding, moet men besluiten dat het aantal van 
zes roeden voor dc horizontale beweging door vlengelroeden als het 
meest doelmatig kan geacht worden. 

Nu nog eene aanwijzing der voordeden, welke aan het stelsel 
der horizontale vleugelroeden verbonden zijn, als: 

D. Het gebouw des molens heeft weiin'g te lijden van de totale 
zijdelingschc drukking of verloren windkracht op de roeden, welke 
drukking bij dc gewone molens nog meer bedraagt dan de nuttige 
werking des wiuds. De eerstgenoemde molens veroorloven alzoo eene 
ligtere constructie dan de laatste. 

De liorizontalc vleugelroeden kunnen, zelfs bij den felsten 
wiiul, nimmer door den wind of op den hol gaan, en alzoo met 
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voordcel worden toegepast op kleine, tijdelijk zonder opzigt wer-
kende, watermolentjes, zoo als men onder anderen in dc lage landen 
der Provincie Groningen in menigte aantn^ft. Pi j dezen zou men 
de zeilen geheel of gedeeltelijk door dun plaatijzer kunnen doen 
vervangen. 

4®. Älcn heeft gecnen zoogenaamden vang of klcmtocstel noodig. 
Na het strijken der zeilen volgt zeer spoedig de stilstand. ]iij kleine 
molentjts met twee vleugelassen en tijdelijk vaststaande zeilen, kan 
zulks ook bewerkt worden door de balanseergewigten te doen dalen, 
als wanneer de zeilen min of meer half staande tegen den wind 
en alzoo tot rust komen. 

5®. ;nij hoogen waterstand en windstilte kan men de watermolens, 
in het algemeen, ook bij het ingaan van den nacht los stellen, 
en de molenaar kan intusschcn gerust gaan slapen. Dit is ook een 
voordeel; niet alleen voor den molenaar, maar te gelijk voor de 
belaughebbenden : waïit het is dikwijls gebeurd dat de wind opstak, 
tci wijl de molenaar niet tijdig ontwaakte. 

Pi j het stelsel der horizontale vleugelroeden heeft niet alleen 
zeer weinig wTijving plaats, maar de vleugels, door de tegenover-
plaatsing van balanseergewigten zeer ligt beweegbaar, hebben door 
hunne uitbreiding aan het einde eene groote vatbaarheid voor elfect 
van windkracht, waardoor de molen reeds bij zachten wind in be-
weging wordt gebragt. 

Over het geheel is het stelsel der horizontale vlcugclroeden voor 
menigvuldige wijziging cn verscheidenheid van inrigting vatbaar, 
hetwelk geenszins in die mate plaats heeft bij de gewone molens. 

8®. Daar men een horizontale bewecgtoestel, vooral volgens eene 
min of meer kleine schaal, bijna overal kan aanbrengen, b. v. op 
het dak \an een huis, van een loods, zoo kan men daar van op 
velerlei wijzen partij trekken tot de daarstelling van beweegkracht 
in kleine iabrijkcn, alsmede tot velerlei andere einden. Die toepas-
sing in het klein zou, onder anderen, kunnen phiats hebben op 
draaibanken, op verwmolens, enz. als ook bij stamptocstellcn, zoo 
als in eene meekrapfabrijk. Verder, op verplaatsbare vijzelmolens 
voor de tijdelijke uitmaling van w^ater bij groote werken. 

Welligt is zoodanige toestel ook toepasselijk ter zake van brand-
blusschiïïg, hetzij door waiterbakken aan te vullen, hetzij om als 
perspomp aan den waterkant te dienen. In dit laatste geval moest 
de toestel zoodain'g gewijzigd of iugerigt worden da t , bij wind-
stilte, dc beweging door menschenkracht koude geschieden door 
middel van een rad van horizontale handspaken, waaraan b. v. een 
30, 40 of 50 tal personen kon rondloopcn. Die inrigting kan ge-
rnakkelijk daargcsteld worden, door de regtstaudigc spil zoodanig 
uit t^vee stukken te verbinden dat het onderste deel naar verkiezing 
kan rondbewegen, bij stilstand van het bovendeel. Op die wijze 
zou men eene verbazende hoeveelheid water, hetzij door gewone 



huizen, hetzij door tot dat einde gelegde riolen, in onderscheidene 
ligtingen kunnen aanvoeren. 

J)''. Een gelieel eigenaardig voordcel der horizontale vleugelroeden 
is, dat deze, in verbindiiig met eene Archimedische schroef of met 
slagradercn, als beweegkracht oj) schepen kunnen wortlen aangc-
gewend, waarbij men onafhankelijk is van de rigting des winds. 

AVij besluiten met de volgende opmerking: of het niet nuttig 
zou kunnen zijn, dat zich in nederland eene vereeniging vormde, 
welke zich ten doel stelde, om, in het algemeen dc middelen op 
te sporen ter iiuttige toepassing vau de windkracht, en, in het 
bijzonder, de verbetering der molens in hunne zamenstelling en 
werk in 2:? 

Vele goede denkbeelden zullen w^elligt opkomen en tot ontwik-
keling gebragt worden, nadat er eenmaal zoodanig doel gesteldis. 
Voorzeker zou alsdan, in een land als het onze zoo rijk in getal 
en verscheidenheid van molens, een schoon veld voor de beschouwende 
en toegepaste werktuigkunde worden geopend. 

Aan het bestaande stelsel van molens valt zeker nog wel te verbeteren. 
Maar vooral zou dat der horizontale roeden door een gemecnschaj)-
pelijk onderzoek en het nemcu van proeven tot eene belangwekkende 
ontwikkeling kunnen gebragt worden. 

P. J . SCUTIIKDEII. 

B I J L A G E , No. XXXVTT. 
Aa7i het KoninkUjh Tnstitmit 

van civile Ingenieurs te Delft, 

Utrecht, S Junij 1S51. 
Dc Technische School tc Utrecht had het voorrcgt, door het 

Koninklijk lnstit\uit van Ingenieurs waardig gekeurd tc zijn, oin 
de opmerkzaamheid van dat Instituut tot zich te trekken. In de 
verslagen van dat belangrijke wetenschappelijke ligehaam, hetwelk 
iu den korten tijd van zijn bestaan zich reeds eene vaste plaats 
onder de wetenschappelijke Corporatien verworven cn tot uitbrei-
ding van nuttige kennis vele treilende pogingen aangewend heeft, 
had de Technische school meer dan eenmaal de eer, genoemd te 
worden, cu genoot zij de ouderscheiding, dat van wege het Inst i -
tuut over haar aan Z. M. doi Koning w êrd verslag gedaan. 

De verzorgers der Technische School, dankbaar voor dit blijk 
van toegenegenheid aan de inrigting verleend, waarvoor zij hunne 
beste krachten inspannen, om haar zooveel mogelijk tot heil des 
vaderlands te doen strekken, hebben het van hunnen pligt geacht, 
ecu nader eu bijzonder verslag omtrent het ouderwijs, aan de Tech-
Jiisohe school gegeven, aan het IConinklijk Instituut i n t e dicïu^n, 
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met het tweeledige doel, om èn dat wetenschappelijke ligehaam, 
%vicns beschermenden invloed zij hoog waarderen, met de Technische 
school te doen bekend blijven, èn aan het Inst i tuut , hetwelk door 
Z. den Koning is uitgenoodigd, nader omtrent haar te worden 
ingelicht, de gelegenheid tc geven, die inlichting met juistheid to 
kunnen verschaffen. 

Door deze twee redenen geleid hebben wij alzoo de eer aan 
het Koninklijk Instituut een kort verslag in te dienen aangaande 
het onderwijs, aan de gemelde school gegeven, van hare oprig-
ting af aan, in Augustus 1850 tot aan het einde van de maand 
Mei van het loopcn de jaar. 

Den 10'̂ *" Augustus 1850 is de Cursus geopend cn het ouderwijs 
aamz-evauf^cn met een aantal van tien leerlim^en waarvan echter één 0 0 ^ O ^ 
de inrigting weder verliet, omdat hij hoofdzakelijk het voornemen 
had, zich in dc analytische scheikunde practisch te oefenen, ecu 
doel, dat niet overeenkomstig was met het vastgestelde plan der 
school. Den September werd het aantal leerlingen jnet twee 
vermeerderd, w^clkc beide één jaar lang dc Gowerbe-Schule te 
Hagen in Pruissen bezoclit hadden en met November werd er 
nog één toegelaten, zoo dat thans het aantal der leerlingen twaalf 
bedraagt. 

Van deze tw^aalf leerlingen w\aren er vier reeds met zulke kun-
digheden voorzien, die voor hen een afzonderlijk onderwijs in 
enkele leervakken noodzakelijk maakten, namelijk in dc wiskunde, 
zoodat ten dezen opzigte dc leerlingen in twee afdeelingen ge-
bragt zijn, terwijl iu het teekenen, de talen, de natuur-, dicren-
en aardrijkskunde het ouderwijs gezainentlijk gegeven wordt. 

I . lyiskunde, a. Meetkunde, De leerlingen in de eerste afdee-
ling zijn onderwezen in dc Goniometrie eu Trigonometrie, zoodanig 
dat eerst de algemeene begrippen van de Goniometrische functién, 
daarop de ontwikkeling der meest voorkomende goniometrische 
formules en eindelijk de toepassing dezer wetten op de Trigono-
metrie geleerd w w d t , met eene menigte van berekeningen en op-
gaven, gedeeltelijk aan de Geodesie, gedeeltelijk aan de Natuur-
en AVerktuigkunde otitleend. Tevens w êrd dagelijks één uur be-
steed om de gewone élémentaire iMectkunde te herhalen en daarbij 
als handleiding de Meetkunde van Lacroix gebruikt. In de laatste 
is de leer der figuren in de ruimte en de Stereometrie bestudeerd 
en daarbij tevens de ^leetkunde van Lacroix gebezigd. Insgelijks 
zijn vele opgaven, aan practischc bedrijven ontleend, opgelost 
geworden. 

In dc laagste afdeeling i s , insgelijks naar het leerboek van 
Lacroix, beoefend de leer van dc gelijk- en gelijkvormigheid der 
driehoeken, dc loodregte en schuine stand der lijnen, dc leer der 
evenwijdige lijnen, de eigenschappen der veelhoeken, een gedeelte 
der stellingen, die op den cirkel betrekking hebben, en de inhouds-
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berekening der enkelvoudige vlakken en eindelijk de oplossing vaii 
een aantal vraag- eu werkstukken, waaronder verscheidene con-
structiën met beliulp der schaal te verrigten. Door oj)inetingen van 
kleine wei- en andere landen met enkelvoudige en ook meer zamen-
gestelde instrumenten, voorts door nivellemcjits, hebben beide af-
deelingen te zamen in de meetkunde practische oefeningen ontvangen. 

b. Stdknnfhi, In de eerste afdeeling is de oplossing der o])gaven, 
welke op vergelijkingen van den eersten graad met twee en meer 
onbekenden leiden, en voorts die der vergelijkingen met ééne 
onbekende van den tweeden graad en eindelijk de hoogere magts-
vergelijkingeii met ééne en meer onbekenden geleerd en zijn de 
verkregene wetten voortdurend op gegeven voorstellen, namelijk op 
de meetkunde toegepast. 

De tweede afdeeling heeft tot dus verre de vergelijkingen van 
den eersten graad, met ééne en meer onbekenden, bewerkt cJi is 
met de vergelijkingen van den tweeden graad begonnen, dc laatste 
tot zoo verre als het bij de bt;rekening der vlakken noodzakelijk 
is tevens practisch beoefend, door het oi)lossen eener menigte van 
voorstellen. 

c. Jlekenm. De Icerliui^en der eerste afdeelincc hebben zoowel 
practisch als ook meer wetenschappelijk geleerd den Kettingregel, 
de zamengestelde evenredigheden, de munt- en wisselrekening, de 
winst- en verlies-, en interest-berekening. Verder zijn in de/e af-
deeling het opzoeken van den gemecnen deeler van gewoïie getallen 
cn stelkunstige sommen, en de behandeling der wortel-grootheden, 
namelijk der imaginaire uitdrukkingen, cn eindelijk de rekenkundige 
en meetkundige reeksen geleerd geworden. 

In de rekenkunde der tweede afdeeling is de leer der evenredig-
heden beoelend, en dc oplossing van een groot aantal voorstellen 
met toepassing der evenredigheden oj) gevallen, ontleend aan den 
handel en de natuurkunde, onderwezen geworden; eindelijk het 
practische der tweede-magts-worteltrekking. 

d. Theorie der getatleii. Omdat jbijna alle leerlin.gen met de 
gronden der rekenkunde zoo goed als niet bekend waren, zij 
in eene enkele afdeeling vereenigd en daarin zijn de Theorie der 
getallen, de algemeejie wetten voor liefc] optellen, aftrekken, ver-
menigvuldigen, deelen en magtsverheffen zoo grondig mogelijk geleerd 
en door voorbeelden opgehelderd geworden. ]n het vervolg is nog 
het practische van het magtsverheffen, de binomische stelling vaii 
Neu ton , het worteltrekken met eenen willekcurigen wortelaamvijzer 
en het o])zoeken en gebruiken der logaritlunen ju'actisch beoefend. 

II . Natuurkunde, De tijd voor de studie in de natuurleer is tot 
den aanvang van de maand Maart alleen besteed geworden aan de 
natuurkunde; eerst met de maand Maart werd met de scheikunde 
begonnen en deze tot dus verre voortgezet. In de Natuurkunde 
zijn de algemeene eigenschappen der Iigchamen, de leer van het 
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r.venwigt en de beweging der vaste, druipendvloeibarc en lucht-
vormige stoffen, de leer van het geluid en van de warmte behan-
deld. Proeven hebben altijd tot opheldering en bevestiging der natuur-
wetten bijgedragen, cn voor de huiselijke studie was elk van dc 
leerlingen in het bezit van //de Grondbeginselen der Natuurkunde 
van V. d. Burg// waarbij zij nog schriftelijke opstellen over het 
geleerde te bewerken hadden. In de scheikunde hebben de leerlingen 
naar aanleiding van //de Scheikunde van Presenius, vertaald door 
Enklaar//, bestudeerd de algemeene wetten , volgens welke de 
scheikundige verbindingen ])laats vinden, voorts de leer der me-
taaloïden en der alkaliën. Ook hier zijn voortdurend proeven gedaan, 
om het geleerde op te helderen, maar vooral zijn de leerlingen onder-
wezen door eigen nadenken, door telkens de vraag op te lossen, 
wat er bij de wederkeerigc inwerkingen van een ligcliaam op het 
andere aan veranderingen kan ontstaan. 

111. Dierkunde. Het onderwijs in de natuurlijke historie bevat 
in het eerste studiejaar de dier- en plantkunde, waarvan om goede 
redenen de laatste eerst in het zomerhalfjaar wordt behandeld. Bij 
het onderwijs in de dierkunde is het werk van Milne Edwards 
//(]ours élémentaire de Zoologie a Tusage des Colleges etc.// den 
leerlingen iu de hand gegeven, en daarvan behandeld: ecne algemeene 
beschouwing over de voorwerpen der natuur eii hunne verdeeling, 
een kort overzigt van de vergelijkende anatomie cn physiologie 
der dieren in het bijzonder, verder dc voedings-, bewegings- en 
betrekkingswerktuigcu en hunne verrigtingen en daarna eene ver-
decling van het dierenrijk. Eene verzameling van anatomische 
voorwerpen cn de groote natuur-historische Atlas van Eichelberg 
waren bij het onderwijs voortrelfelijke hulpmiddelen. In de laatste 
twee maanden is een aanvang gemaakt met de plantkunde, namelijk 
met de terminologie, welke voortdurend door levende voorbeelden 
uit den Hortus botanicus der Academie alhier werd opgehelderd. 

LV. Wiskundige en natnurkundige Aardrijkskunde. Bij de wis-
kundige aardrijkskunde is als inleiding gegeven dc eigenschappen 
des bols cn der bolvormige driehoeken, voorts de bepaling van de 
ligging der imnten op de oppervlakte des bola in het algemeen. 

Vervolgens werden bchaTideld de verschijnselen, die uit de dage-
lijksche omwenteling der aarde ontstaan, en zoo als zij zich vertoonen 
op verschillende breedten. Hierop volgde de bepaling der lengte en 
breedte, zoo wel op de aarde als aan den hemel; daarna de verklaring 
van dag en nacht op onderscheidene breedten, als mede die der 
jaargetijden, en eenige kunstwoorden en benamingen die in de sterre-
kunde in gebruik zijn. 

Na deze voorbereiding is gehandeld over de gedaante en grootte 
der aarde met dc bewijzen cn de berekeningen, namelijk de gronden 
waarop de graadmetingen berusten. 

Eindelijk is er nog ecne schets gegeven van dc verschillende 



i 8 i 

methoden, volgens welke gedeelten van de oppervlakten eens bols 
op een plat vlak kunnen worden voorgesteld, en zijn de stereogra-
phisclie, orthogrnphische en JVfereators projectie verklaard. 

ïSedert het begin van dit jaar is met de physische aardrijks-
kunde begonnen en zijn daarbij het leerboek van i) ' . Krecke, eene 
Bauerkellersche lleliofkaart van Zwitserland en de groote Sydowsche 
kaarten ter hulp genomen en het onderwijs is zoo ver gevorderd, 
dat nu weldra alle onderwerpen van het leerboek behandeld zijn. 

V. Talen a. NederdidUcke laaL In de nederduitschc taal werd 
dc behandeling van den stijl vereenigd met het gedeeltelijk lezen 
van cene handleiding. Met grooten ijver heeft men zich toegelegd 
om vaardigheid te verkrijgen in het maken van schriftelijke op-
stelleti, en in mondelinge voordragten van verschillenden aard, voor-
namelijk beschrijvingen, schetsen uit de geschiedenis cnvcrlialcn, 
somtijds ook met aanwijzing van de te volgen verdeeling der 
stof, somwijlen zonder de aanwijzijig op te geven, liijna altijd 
werd het schriftelijk of mondeling te verhandelen opgegeven werk 
of onderwijs vooraf besproken; als hulpmiddel voor het onderwijs 
werd gebruikt //Beijers handleiding tot den nederlandschen stijl.// 

b. Franscke iaah Dc oefeningen in den stijl werden verbonden 
met het lezen van stukken in proza cn poëzij ; somtijds werd cr 
ecu daarvan gememoriseerd. Vertalingen uit het Nederduitsch zijn 
cr zelden gemaakt. De //Chrestomathie française, littc'^rature de 
radolescence par Yinct// was in de handen der leerlingen. 

VL Taekcnen, a. Jlegtlljnhj ieekencn. Omdat den leerlingen in 
het rcgtlijnig teekenen nog in het geheel alle voorbereiding ont-
brak, was het noodig met de eenvoudigste voorbeelden te beginnen, 
waarbij veel werk gemaakt werd om door lijneii met het potlood 
cn vervolgens met dc trekpen zoo zuiver mogelijk het gegeven 
voorbeeld na te bootsen. 

De vlijtigste leerlingen zijn ook, om meer lust op te wekken, 
met de eerste beginselen van het wasschen met Oost-indische inkt 
en de werking van het licht en de schaduw in de teckening be-
kend gemaakt, waarbij wit geschilderde lijsten als voorbeelden uit 
de natuur verstrekten. Slechts een der leerlingen was reeds zoo 
ver gevorderd, om eenen aanvang te kunnen maken met het teekenen 
naar het voorwerp, namelijk der werktuigen. 

b. Ifandleekcnen, Ih'j den aanvang der lessen zijn dc leerlingen 
begonnen, naar sclietsen te teckenen, in het bijzonder van zulke 
voorbeelden, waarin zich zuiverheid van lijnen en vormen voordeed. 
Hiertoe dicjicn jjamelijk ornamenten uit den (jrrickschen stijl. Daar 
de leerlingen verschinende vaardigheid bezaten, en gedeeltelijk ook 
goede vorderi)igen maaktcïi, zoo was het mogelijk het tcekenen 
naar omtrekken bij eenigen te doen staken, die nu cenen aanvang 
hebben gemaakt met het opwerkeii der teekeningen. Hiertoe zijn 
gekozen voorbeelden op grijs gekleurd papier, waaroj) de teckening 
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bewerkt wordt met zwart cn wit krijt door behulp van den doezelaar. 
Bij voorkeur is naar ornamenten getcekend, maar tusschenbcide 
werd afgewisseld met het tcekenen van kojipen en handen, in het 
bijzonder om bij sommigen de ambitie op te wekken. 

Aangaande de kundigheden, welke de leerlingen bij hunne komst 
op de school bezaten, moet aangemerkt worden, dat dezelve in 
het algemeen niet aan de verwachtingen voldaan hebben; slechts 
bij eenigen had het vroeger onderwijs in de meet- cii stelkuiule 
vruchten gedragen; bij de meestcn bcteekenden de werkelijke vor-
deringen in deze beide vakken weinig of niets. De meeste stel-
lingen waren van buiten geleerd en in het practisch rekenen ont-
brak bij allen juist de jn-actijk. Maar, wat de meesteverwonclering 
moest l>aren: in de talen stonden de leerlingen volstrekt niet in 
rede tot billijke verwachtingen en slechts twee waren zoo ver 
gevorderd, als men het van allen mogt wenschcn. Daarom was het 
ook voornamelijk in de laatste weken noodzakelijk, dezen beiden 
opgaven te geven, die met Inunic vorderingen in verband stonden: 
nogtans namen zij aan de algemeene werkzaamheden in de taal-
kunde deel. Bij de overige tien ontbrak nog zeer veel, niet alleen 
iïi dc kenriis der regels van dc fransche, maar zelfs der ]icder-
duitsche taal. Crove taal- cn spelfouten ontsierden alle opstellen; 
bij velen is echter werkelijke vooruitgang te bespeuren. De monde-
linge voordragt, zelfs het gewone spreken over een willekeurig, 
doch goed begrepen onderwerp, ontbrak geheel. 

lu het teekenen was, zoo als men kon verwachten, bepaaldelijk in 
het rcgtlijnig tcekenen, met uitzoiulering van eeuen enkelen leer-
ling, volstrekt geene vaardigheid te vinden, en niet weinig moeite 
is er noodig geweest om hun goede begrippen van het doel van 
het tcekencïi en van dc verschillende methoden en dc noodzakelijkheid 
van naauwkeurig te werken bij te brengen; enkele hebben deze be-
grippen tot nu toe niet kunnen vatten. Veel deed daarbij af, dat 
de leerlingen nog niet de minste kundigheden in de leer der meet-
kunstige Iiguren in de ruimte bezaten. 

A'^orderingcn, opmerkzaamheid in de leeruren, vlijt, in het bijzomlcr 
huiselijke vlijt, heeft nog hier cn daar wat tc wenschcn overgelaten ; 
daarentegen mag men over liet gedrag algemeene tcvredcidicid te 
kennen geven. 

Het onderwijs, welks korten inhoud wij de eer hadden voor het 
Instituut open te leggen, is gegeven door vijf leeraren. De Heer 
Grothe, vroeger directeur der Gewerbe-Schule te Hagen, is met het 
bestuur der Technische school belast, en draagt tevens een deel 
van het wiskimdig onderwijs, een deel van het onderrigt in het 
tcekenen, voorts natuur- en schcikiuide voor. 

De Heer van Laer heeft in plant-en dierkunde onderrigt gegeven. 
De Heer Krecke is met het onderwijs in dc natuurkundige aard-

rijkskunde belast geweest. 
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i)c lieer ikiudei heeft een ander deel der wiskunde, deneder-
duitsclie en fransehe talen onderwezen. 

De Heer van Dokkum eindelijk is met het onderrigt in het hand-
teekenen belast geweest. 

Van den ijver der docenten en de vlijt der leerlingen mag eene 
gunstige getuigenis \vorden afgelegd, zoodat in der daad dc school 
aanvankelijk aan het doel beantwoordt, hetwelk wij er ons van 
hebben voorgesteld. 

Zoo als het aan het Koninklijk Instituut bekend is, wordt de Tech-
nische school, op eene bijdrage der provincie na , die in het laatst des 
vorigen jaars uit eigen beweging door de Staten der i)rovincie wel-
willend is verleend, geheel eu al uit vrijwillige bijdragen van 
belaugstellende lieden in stand gehouden; de retributien der 
leerlingen toch, op f 100 e n / * 125 jaarlijks gesteld, zijn, ook 
bij een grooter aaïital leerlingen, hetw^elk wij nader mogen ver-
wachten, niet in staat, om aan de behoefte van mild en ruim 
onderwijs te voldoen. Wij blijven dan ook die belangstelling inroepen 
tot den t i jd , waarop eenmaal welligt de school in hare eigene kracht 
dc voortduring van haar bestaan zal mogen vinden. 

Hiermede meenen wij ons verslag te mogen eindigen. Wij bevelen 
de inrigting, waarvoor wij de zorg op ons genomen hebben, aan het 
Koninklijk Instituut aan, en voegen cr den wensch bij, zoo het 
Insti tuut het noodig acht, omtrent haar aan den Koning wel dat 
te willen mededcelen, hetwelk het Insti tuut oordeelt goed tc zijn. 

De verzorgers der Technische school te Utrecht. 
H . A . ] 5 A K K . 
W , H . D E H E U S J r . 
CL. J . ^ I l I L D E R . 
E . V A N H E E S . 

I H J L A G E N O . X X X V I I T . 

Maastricht den Mei 1851. 
Mijne Heeren ! 

I n dc gedrukte notulen der vergadering van uw Instituut van 
deu 12^ November 1850 vind ik melding gemaakt vaïi de inzending 
van mijnentwege en door tussclieukomst van liet lid jonkheer J . 
G. W'. Merkes van fJendt, van een stuk over de bouwstolfcn in het 
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Hertogdom Ijimburg gcvoiuloi wordcjulc; welk stuk ouder dc bylagen 
is o[)geu()men. Daar dit opstel niets amlers inhield dan eene beant-
woording van bepaahhi vragen, in der tijd dooreen lloofdollicicr der 
(icnie aan mij gerigt; daar het, onvolledig en gebrcdvig, nooit voor den 
druk bestenul is geweest en daar het, na verloo|) vaii 5 jaren uitzi jn 
verband gerukt , door een ander aan het Instiiuut ingezonden is , 
viud ik my genoodzaakt, hierbij de verklaring afteleggen, dat ge-
meld stuk nimmer door my of van myiu^ntwege aan den Heer Merkes 
medegedeeld is geworden , en dat die Heer zonder mync toestemming 
gehandeld heeft. 

Ik meen vaii uwe billykheid te mogen verwachten, dat deze 
regelen in hetzelfde tydschrift zullen worden opgenomen, w^aarin 
ik tot mync ni(it geringe verwondering een met mynen naam 
onderteekend opstel lud) moeten lezen, en neem deze gelegeidieid 
te baat om II te verzoekeit de verzekering myner hoogachting aan-

A . \ V . (1 . VAX lv l i :MSUf . lK . 

Aan (l(Mi l iaad van lU'sUnn van liet 
Koninkl i jk Inslitnnl van Ingenieurs . 

le I)«'lfl. 

B I J L A C i K . N o . X X X 1 \ . 

Dc brief van dc,u heer van Rlciasdijk is aan het lid Merkels nav 
(Iciuli medegedeeld, en daarop heeft deze een aantal stukken inge-
zondoi, die, sedert het afdrukken der memorie over de bouwstoflcn 
iu Iiiu\burg, tusschen beide heeren gewisseld zijn. Naar het oordeel 
van den raad van bestuur is het voor het publiek van geen belang, 
al d(i bijzonderheden dezer briefwisseling te kennen. 

De openbaarmaking daarvan zoude tot verdere verwikkelingen 
kunnen leiden, die voor dc wetenschap zeker geen nut zouden hebben. 

De heer Merkes van (iendt heeft, te goeder trouw, gemceml de 
wetenschap eene dienst, en den heer van lilemsdijk geene ondienst 
iv bewijzen, door het stuk over dc bouwstoffen in Limburg te doen 
drukken. De heer van Riemsdijk oordeelt dat men geen opstel van 
h<'Tn, met zijnen naam onderteckend, en hier en daar veranderd, mag 
laten afdrukken, zonder zijne uitdrukkelijke toestemming. De heer 
Merkes can (iendt achtte die toestemming overbodig, daar hij zeker 
inc<;)Mle ie zijn, dat de heer van Rleinsdijk geen bezwaar tegen het 
o\)cubanr maken van zijn oi)stel zoude hebben. 
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Doov (Ie inetledeoliiig vau tleu brief des lieereu van Riemsdijk 
scliijui voldoeiule aaugetooud dat de lieer Merkes van (iendt zich 
bedrogen heeft; dat de steller van het sluk het ongaarne gedrukt 
ziet, en dat hij hel zelfs voor de pers len cenemale ongeschikt en 
vcMonderd acht. 
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MIJNE IIkhkhn ! 

l\i\i Koninklijk Instituut van Ingcuicnrs treedt thans in het 
zt^stle jaar van zijn bestaan, en wij mogen met eenige voldoening 
eenen blik weri)eu op het afgeloopen tijdvak, waarin wij (hize instel-
ling hebben zien ontstaan, door de ijverige jiogingeu der leden 
ondersteund, en, door eene krachtige hand beschermd, snel hebben 
zien stijgen tot op het standpunt, waarop ze thans gevestigd is, 
eu vanwaar ze meer en meer het nut begint te verspreiden, dat 
het doel der oprigting is geweest. 

De werkzaamheden van het afgeloopen instituuts-jaar mogten 
daarvan de blijken dragen. 

\V\] zullen die kort doorloopen. 
Onze hooge Deschcrmhecr ging voort, de meeste belangstelling iVibUoUicekr. 

te too>ien in het Instituut, en verrijkte de bibliotheek met nieuig 
kostbaar geschenk; verschillende departementen van algemeen be-
stuur, eenige andere instellingen en een groot aantal leden bragten 
het hunne i)ij, om onze bibliotheek tc vergrooten. 

Door zulk eene belangstelling mag men de hoop voeden, dat 
daaruit eenmaal eene der belangrijkste verzamelingen voor dî n 
ingenieur zal kuiuien ontstaan. 

Van de ontvan^'en wscheiiken werdt, als naar i^ewooute. eene 
lijst overgelegd. 
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De staat der financiën van het Inst i tuut , waarvan L̂  de reke-
ning en verantwoording wordt voorgelegd, is als volgt: 

Het batig slot van het vorige dienstjaar bedroeg f 2 850.72 
De ontvangsten van dit instituuts-jaar bedragen 

eene som van 5 117.16 

zijnde te zamen f 7 967.88 
- 4(;7(j.41 De uitgaven ziju geweest. 

Zoodat de kas een batig slot aanbiedt van. 

Slut/eribottw. 

Lekken van 
s luizen. 

Gei^otcn ijze-
ren zwalpen. 

ï iriiggenbonw. 

ScJirot'fpaleii. 

Hemaling van 

Zuidpïa.spoï-

/ • 3 2 9 ] , 1 - 7 

Voor de juiste beoordeeling van deu tstand der kas, bij het 
einde van liet instituuts-jaar, dieue de opmerking, dat het belang-
lijk aantal drukwerken, die juist nu op het punt zijn van uitgegeven 
te worclen, ecue aanzienlijke uitgaaf vorilert, maar dat ilaarentegen, 
voornamelijk aan bijdragen der oost-iudisclui leden, eene som vau 
ongeveer / ' 2 000.Ot) is in te vorderen. 

A. Huuwkmist, 

liet lid J. F. \V. (lonrail deelde eene nota mei teekening mede, 
betrelleude de afdarumifig van de ludp-schutsluis te \'reeswijk. 

Het liil üreve gaf eene mededeeling wegens de middelen, door 
luiu) aangewend, om lu t̂ lekken der sluizen te (iouda tegen te gaan. 

Het lid Strootman bood ('ene vergelijking aan vau de kosten 
van gegoten ijzeren met die vau dennen zwalpen, welke bij de 
inlen opgenomen is. 

Dit gal' aanleiding tot 0|)m(u'king(ïu van eenige leden, die iu de 
Notulen verineld zijn. 

Door het lid d. 11, Orlt is eene beschrijving en teekening 
ingezonden van eene brug met holle liggers van gesmeed ijzer, 
te Maastricht, over het lanksche kanaal gebouwd. Dit stuk is bij 
de Notnlen opgenomen. 

Het lid Slot()maker niaakte liet Instituut bekend met eenige 
bijzonderheden van bruggen en sluizen (e Petersburg en JSleutel-
burg aangelegd. 

Omtrent de schroefpalen ontvingen wij eenige mededeelingen van 
de leden Strootman en (i. A. de (ieus. 

De leden Piepers cn P. Scholtcn helderden de vroeger mede-
gedeelde waarnemingen ointrcnt de stoombemaling der polders Cool, 
Schoonderloo en Ikukelsdijk nog nader op; enkele aiulere leden 
deelden daaromtrent opmerkingen mede, en men verkreeg de toe-
zegging dat deswege nog nadere jn'oeven zullen worden genomen. 
wanneer men in de gelegenheid zal zijn hiervoor eenen maatboezem 
te doen maken. 

Het lid J. A. Beijerinck heeft het Insti tuut eene memorie af-
gestaan over de droogmaking van den Zuidplaspoldcr. Dit stuk is 
in dc rer/uendefinfjen van het instituut geplaatst. 

1 

Van het lid van Gendt ontving het Instituut eene beschrijving L^gmeer-
van de door hem ontworpen droogmaking van de Legmeerplassen, 
met eene uitvoerige kaarL 

Dit stuk is afgedrukt en zal, zoodra. de kaart gereed is , frt de 
Verhandelingen worden uitgegeven. 

Een ontwerp van den heer Schrieder te Dordreciit, tot de toe- Molens met iio-
passing van horizontale vleugelroeden op molois en schepen, werd ^ ^ 
aan het Instituut voorgelegd. Verscheidene leden deelden daarover 
hun gevoelen mede, waaruit bleek, dat er tegen de door den uit-
vinder gedane voorstellen vele bezwaren bestaan en de toepassing 
daarvan niet raadzaam wordt geacht. 

De haven van Harlingen trok de aandacht van een der leden, 
die het verlangen te kennen gaf daaromtrent nadere inlichtingen 
le ontvangen. Dit heeft echter nog geene verdere gevolgen gehad. 

Het lid van der Kun stelde ter beschikking van het I n s t i t u u t ï^ foog-dok. 
het verbaal van het plaatsen van Z. M. linieschip AVillem 1 in 
het drooge dok aan het Nieuwe diep, in Julij 1822, door deu 
inspecteur-generaal Blanken, met daarbij behoorende teekeningen. 

Deze stukken zijn als bijlagen in de Notulen opgenomen. 
De vcrslan-cu omtrent het voorü'evallene bij de rivieren in den Kivier-cor-

9 ^ , ^ 1 1 IA / 7 7' respondeiUie , 
Winter van 18»>1 op 18ü2 worden voor de Verhandelingen van i85i-—1852. het Insti tuut gereed gemaakt. 

Het lid M. H. (Jonrad gaf het Insti tuut zijne graiische voor- ^leïunfl^H^ 
stelling der rivierstanden , waarvan de uitgave zal woorden voortgezet, viersia'naen. 

Eene meuiorie over het verval van den IJssel , door den heer W a a m e m i n -

Olivier opgesteld, is door het lid van der Kun aangeboden. f i e W T ^^ 
Het lid ( i . A. dc Geus gaf eene beschrijving van door hem ge- PeUschaU-n, 

maakte glazen peilschalen en eene drijvende peilschaal. Beide zaken 
zijn in de bijlagen der Notulen vermeld. 

Het lid Strootman gaf eenige opmerkingen omtrent het patent-reinngen. 
peillood, waarover de leden Lebret , van der Kun en G. Simons hun 
gevoelen mededeelden. 

De voorzitter bragt daarbij ter tafel ceue iiota van den inspecteur-
generaal C. Brunings, omtrent do methode, waarvan men zich bij 
de jaarlijksche peilingen der boven-rivieren bediend heeft. 

])it stuk is als bijlage van de Notulen geplaatst. 
Omtrent de in de bijlagen der opgenomen beoordeeling water 

van ecue memorie over de vcrscliillende middelen, om Amsterdam ^ 
van versch water te voorzien, is eene uitvoerige wederlegging van 
den schrijver der memorie ontvangen. De raad vond daarin echter 
eene min juiste voorstelling van de behandeling dezer zaak, en zoiul 
daarom het s tuk, met zijne aanmerkingen, aan den schrijver terug, 
die het tot nog toe niet op nieuw heeft aangeboden. 

Het lid van der Hoeven gaf het Insti tuut een opstel over de Croion-waUT» 
Croton-waterleiding te New-York, dat bij de leerhandelingen van het 
instituut wordt uitgegeven. 
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Kciie inoinoric» van dcu hoor (Joulicr, over tie gas-en waterhuizen 
te l^irijs, door den nn'nisler van hinnenlainlselie zaken aan liet 
Instituut gezonden, is in de bijlagen der Notulen geplaatst. 

Het lid Dijserinek bood het insti tuut een monster aan van de 
houten treknagels, zoo als die door llansome & May te Tpswich 
worden vervaardigd. 

De voorzitter gaf zijige denkbeelden op, betrellcnde dc door hem 
zeer verkeerd geoordeelde gewone percentsgewijzc vergelijking van 
de ontvangsten en uitgaven van eenen spoorweg. 

De heer C. A. van Sypesteyu leverde eene bijdrage tot de kennis 
der west-indischc houtsoorten , die in eene onzer vergaderingen werd 
voorgedragen, en waarvan de uitgave door het Instituut bepaald werd. 

De s(dirijver vond echter goed dat stuk terug te vragen, om hel 
OJ) eigene kosten uit <e geven. 

De nn'nister van oorlog bood het Instituut een verslag aan 
over eenige proeven met surinaamsch bijlhout, welk verslag bij d(» 
Notulen is opgenomen. 

De ontwerpen voor het gebouw^ der tentoonstelling tc Londen, 
van het lid Tetar van Elven, den voorzitter en het lid Outshoorn, 
werden door het Instituut uito-eo-cven. 

O O 
De voorzitter deelde eenige bijzonderheden mede ojntrent de holle 

baksteenen , en de daaruit zamcngestehlc modelwoning van Prins 
Albert, die bij dc groote tentoonstelling te Londen was opgcrigt. 

Het lid V. Scholten vestigde de aandacht van het I n s t i t u u t oj) 
dc proeven te llottcrdam genomen, met eene veranderde inrigting 
van standvinken, welke door het lid llosc nader werd toegeliclit. 

De voorzitter gaf cene korte beschrijving van Dr. Arnott's Incht-
klej), waarvan hij liet init en de goede werking gedurctide zijn 
verblijf in Engeland liad opgemerkt, en die hij in dc gclegenlieid 
was geweest reeds verscheidene malen met goed gevolg toe te passen. 

Het Instituut ontving eenige nadere mededeelingen omtrent dc 
])rijzen van den rooden ]\Jainsteen, die bij de Notulen zijn op-
rfni i /̂ »v* 
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Dc heer A. j\L van de Laar, t c ' s Gravcnhage,^zond het Instituut 
afbeeldingen en n^ionsters zijner geoctroijcerde daki)annen, hetgeen 
aanleiding gaf tot eenige verdere mededeelingen wegens dit omler-
wcrp, door sonnnige leden. % 

Dit onderwerp heeft in de vergaderingen tot belangrijke dis-
cussien aanleiding gegeven. 

Het lid Tétar van Elven deed deswege voorstellen en leverde 
eenige daartoe betrekkelijke bijdragen. 

De leden W. N. Roso en Koenen namen deze aangelegenheid 
bijzonder ter harte, en de vergadering benoemde eene kommissie, 
die O]) zich genomen heeft het Listituut een voorstel te doen, 
waardoor deze zaak bij ons te lande zou kunnen worden be-
vorderd. 

^25 

15. //̂ /ó̂ - en natunrkumle. 
Het lid van der St(^rr bleef zijne meteorologische waarncmingCTi Mctcorn]o \̂̂  

mededeelen. De uitgaaf daarvan is (h)or het Listituut gestaakt, 
dewijl de uitkomsten der meteorologische w aarm;mingen, op ver-
schillende plaatsen in Nederland gedaan, sedert December 1850 
door het lid J^uys Ballot verzameld en maandelijks uitgegeven worden. 

1 [et Instituut heeft deze zaak zooveel het vermögt bevorderd, 
door voor elk zijner leden een exemplaar van die maandclijksche 
verslagen aan te schaifen. 

Dc verspreiding der uitkomsten zal de aandacht, naar men hoopi, 
meer cn meer op dit belangrijk onderwerp vestigen. -

Van het lid J . 1\ Delprat ontving het Instituut eenige aan- Merbanira 
merkingen op de stukken, getiteld : //A'erdeeling van druk , bijdrage 
tot dc statica der bouwkunst//, en //Over draaijcjule wrijving//die 
in de Uittreksels zijn medegedeeld. 

Een opstel van hetzelfde lid, over den afstand der steunpunten 
van de draden bij elektrische telegrafen, is in cene der verga-
deringen voorloopig medegedeeld. 

Yan het lid van der Hoeven is cene memorie ontvangen, wegens 
den vorm van pijlers en kolommen. Dit stuk wordt in de Fer-
handelingen van het insti tuut opgeiu:)n^en. 

Van hetzelfde lid ontvingen wij cene mededeeling, omtrent met/ankjreei. 
zinkgeel geuomene proeven. 

Een opstel over gegalvaniseerd ijzer, door den civicl-ingenieur Oepivoniseera 
(Jhavaunes bijeen gebragt, werd door het lid Storm Ihiysing mede-
gedeeld, cn is bij de Notulen geplaatst. Het lid Delprat heeft het Instituut zijne opmerkingen mede- Afvoerend 
gedeeld, over het waterafvoerend vermogen van uitwatcrcnde sluizen. \^u"va1crenX' 

Naar aaideidiiig daarvan, heeft de raad de tusschenkomst van shiizen. 
den minister van bimienlaiulsche zaken ingeroe])en, ten einde door 
eene reeks van proeven, met het katwijksche kanaal te nemen, ge-
gevens te bekomen, waaroj) verdere berekeningen ter bcj)aling van 
den coiHlicient kunnen worden gegrond. Zekere in het verrot hout levende insekten, door het lid G. A. insekicn 'u 
de Geus ingezonden, hebben een onderwx^p van onderzoek en dis-
cussic uitgcjnaakt. 

Dc voorzitter deelde enkele bijzonderheden mede, omtrent den, R\ckvro-mai: 
door het lid van der Kun cn hem bezochten, onderzeeschen telegraaf ^̂ ^̂  
tussche Calais en Dover, en vertoonde daarbij verscheidene voor-
werpen tot de elektrische telegrafie behoorende. 

Het lid Post toonde cein'gc proeven van photogralie, en ver- Phoiografisci-
klaarde de wijze, waarop de beelden op het photograiisch j:)apier pfo^^^n. 
door dc werking van het zonlicht worden overgebragt. Door den minister van oorlog zijn onderscheidene proeven in- Proeven mt 
gezonden van kunstwatcrkalk, door 'het lid van Panhuys uit lim- wTierkfik̂ ^̂ ^ 
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mineralen zameiigesield. < i in aan het verlangen van den 
minister le voldoen, worden deze proeven naauwkeurig onder/oelit 

t /. U' erkl n i(iku u 

Ou\trent dc stoonislcepdiensl op de Woiga, kunnen wij eene 
door het lid Slotemaker beloofde medcdeeling verwachten, die tc 
belangrijker kan zijn, dewijl dit ons medelid met dc uitvoering en 
het beheer over die dienst is belast geweest. 

n. Werktmgen, 

Een werktuig van den heer Dupuis te Parijs, door hem 
genoemd, werd door den Beschermheer aan het oordeel van den 
raad onderM^orpcu. 

l ïe t lid Schmitz gaf ons eene juiste teekening van zijnen dikte-
meter, geschikt tot het bepalen van zeer kleine afmetingen. 

Kijker, jVfog is door den Beschermheer het oordeel van den raad ge-
vraagd over eenen kijker, door het lid Wenckebach Zijner ^lajesteit 
aangeboden. ])it werktuig was van uitstekend maaksel en van een 
orthoscopisch oculair, volgens Kellner, voorzien. 

De voorzitter toonde in eene der vergaderingen een waterbed, 
volgens j)r. Arnott , door hem bij zijn verblijf in Londen oj^gemerkt, 
eu waarvan de toepassing in hospitalen, hij belangrijke operatiën 
en zware ziekten, zeer kan worden aaidoevolen. 

De werking van Appold's centrifugale pomp, bekend door dc 
tentoonstelling van 1851 te lionden, werd mede door een model 
aangetoond. 

l ie t lid Schmitz gaf het Institinit medcdeeling van zijne onder-
vinding, ojntrent het vervaardigen van ])letrotlen. Dit stuk is bij 
de Notvlen opgenomoi, 

l ie t lid llartz bragt in eene der vergaderingen ee?i klein werk-
tuig ter tafel, dienstig tot het nanpnnteïi van potlooden, dat als 
zeer brtiikbaar kan worden aangemerkt. 

E. Statistieke geschiedenis ^ enz. 
Van het lid Koenen ontvingen wij bijdragen tot de geschiedenis 

van het Amsterdamsche peil waarvan het nader verslag, met naauw-
keurige aanteekeningen, aan de leden werd toegezegd. 

i le t proces-verbaal van eene ojdangs gedane overbrenging van 
een der peilwerken te Amsterdam is bij de Notulen opgenomen. 

De kommissie voor den topografisehen index ontving in den 
loop van het jaar ecu zeer groot aantal ingevulde staten. De lijst 
daarvan wordt afgedrukt cn eerstdaags aan de leden gezonden. 

E. Versch illen de on deneerpen. 
l iet buitengewoon lid Liuse gaf eene bijdrage over verbeteringen 

in de bereiding van snelazijn. 

<r D 
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Het lid van Oordt deed eene medcdeeling omtrent een middel Keielsieen. 
tot wegneming van den ketelsteen, door den heer Reuver voorgeshigen 
en bij de stoomboot-maatschappij beproefd. Eene eerste proeve van het jaarboekje, welks uitgaaf reeds meer- Jaarboekji-. 
malen is besproken, is thans gereed en zal aan de leden gezonden 
worden. De aanmerkingen en bijdragen die wij van de leden hopen 
te ontvangen, zullen ons in staat moeten stellen dit werk bij ecu 
volgenden jaargang te verbeteren en vollediger te maken. De oor-
zaken, waardoor de uitgaaf is vertraagd, worden in de voorrede 
van het boekje opgegeven. 

De afdeeling Oostelijk Java van het Instituut wordt thans be-
stuurd volgens de huishoudelijke, verordenitigen die door ons "-^y 

oedgekeurd en aan het bestuur dier afdeeliiig gezonden zijn. 
Met genoegen hebben wij mededeelingen ontvangen van de leden 

dier afdeeling, waardoor de kennis van den werkkring des inge-
i\ieurs in Oost-lndie, hier te lande tot heden weinig bekeiul, 
zeer vermeerderd wordt. Hiertoe behoort eene door het lid van 
Karnebeek ingezonden mededecling van het lid J . Tromp, wegens 
eenen lichttoren op Java, maar vooral de door het lid Keureuaer 
aangeboden verhandeling wegens de bouwmiddelen en de wijze van 
uitvoering bij de werken der genie op Java, w êlk opstel weldra 
zal wordcji uitgegeven. 

Zulke mededeelingen omtrent de werken op Java behooren voor-
zeker tot het goede door het Jnstituut uitgewerkt, dat de beste 
gevolgen kan hebben voor de bevordering van de kunst des in-
genieurs in onze koloniüji en daardoor ook voor de weelvaart van 
het moederland. 

Het bestuur der afdeeling Oostelijk Java heeft het eerste jaar-
lijksch verslag ingezonden, bevattende de handelingen der afdee-
ling, tot den Eebruarij jl. Dit stuk luidt als volgt: 

EKUSTE JAAIU . IJKSCUE VEKSLAG , I.OOPEXDE VAN DE CON-

STITUTIE BEK Al'DEEl/IXU , OP DEN APIlII. 1 8 5 1 , 

TOT DEN I ' E B l l l l A l l U 1 S 5 2 . 

De heeren leden van het Koninklijk Instituut van luge-
nicurs Steuerwald, von Dentzsch en Vreede hadden, gebruik 
makende van hun verblijf te Soerabaia, reeds in den aanvang 
van het jaar 1850, de vele ter plaatse gevestigde personen, die 
daarvoor, door hunne betrekking als anderszins, in aanmerking 
konden komen, opmerkzaam gemaakt op het hooge belang, om 
den werkkring van genoemd Instituut ook over deze gewesten 
uit te breiden; de reeds aanvankelijk gunstige uitslag hnimer 
pogingen had hen in staat gesteld, om, bij missive van den 
^gden Augustus aau den raad van bestuur, personen tot 
leden voor te stellen, en tevens den wensch te uiten, om tot 
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krachldadigcr verecJidc werkzaamheid eene afdeeling ter plaatse 
ic mogen oprigten. 

iXadat zij nu, in April 1851, bij missive van den rand van 
bestuur, dd. l?^*"" iebruarij , n^ 302 , de aaimeming dier nieuwe 
leden en de magtiging tot liet oprigten eener afdeeling hadden 
mogen vernemen, werd door hen aan de toen te JSoerabaia aan-
wezige leden, onder bekendstelling dier missive, eene eircu-
hu're gerigt , met uitnoodiging om zieh te vergaderen , ten einde 
te beraadslagen over dc maatregelen, om aan de verleende 
magtiging gevolg te geven. 

Deze vergadering had plaats op den April 1851, ten 
huize van het lid den heer de Perez, die reeds had aange-
boden, zijne woning steeds te zullen openstellen in het belang 
der vereeniging. In deze bijeenkomst begreep men in de eerste 
[daats de maatregelen te jnoeten beramen, om zoo spoedig 
mogelijk een huishoudelijk reglement op te stellen, ten einde 
di t , in afwachting van nadere homologatie uit Holland, voor-
loopig als leiddraad, ook voor de keuze van een bestuur, het 
regelen der vergaderingen, enz., te kunnen volgen, en werd 
na eenige discussie besloten, de zamenstelling van een concept-
reglement op te dragen aan eene commissie, die dan tevens zoo 
lang met de leiding der zaken zoude belast blijven. 

De hiertoe gekozene commissie (von Dentzsch, Steuerwald 
en Egter van Wissekerke), de haar opgedragen laak vervuld 
hebbemle, riep de leden tot eene tweede vergadering te zamen , 
om het aan te bieden concept tc bediscussiecren. In deze ver-
gadering (n i lci) werd dan nu ingevolge het aangeboden 
coi\cept en de daarover gevoerde discussien , het reglement, zoo 
als het ter goedkeuring naar Holland zou worden opgezonden, 
vastgesteld, en om den geregeldcngang der zaken te bevorderen, 
dadelijk overgegaan tot de keuze van een bestuur. Bij stem-
nn'ng werden dan benoemd: tot president von Dentzsch, tot 
leden, de Percz, fieil en Beiniett, tot penningmeester l^rocx, 
(ot secretaris Egter van AVissekerke, en kan hierna de afdeeling 
als deünitief geconstitueerd beschouwd worden. 

lIct nieuw gekozen bestuur gaf nu van deze verrigtingen 
bij de eerste gelegenheid aan den raad van bestuur kennis, 
verzond het opgemaakte reglement met bijbehoorende stukken 
en wemlde zich bij request aan het hooge bestuur dezer ge-
westen, om van de oprigting keiniis te geven, daarvoor be-
scherming te verzoeken, en tevens aanzoek te doen om dc 
g\nist, van in hel belang van het instituut, voor dc corres-
pondentie, den invoer van boekwerken, als amlcrszins, eenige 
voorregten of vrijdom tc mogen erlangen. 

A'an do bij het reglement vastgestelde 5 gewone vergHdc-
riniiOM heblxMi cr thans reeds 3 i)laats üohad. en nu is de inok < - I 
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aan ons, om, naar aanleiding van art. 20 van ons reglement, 
een algemeei\ verslag uit te brengen over het gedurende het 
afgeloopcn tijdvak verrigtte. 

liigt het in het algemeen reeds in den aard der zaak, dat 
zulk een eerste verslag niet dat kan opleveren, wat men later 
kan verwachten; de eigenaardige bezwaren, in deze gewesten, 
aan eene oprigting als de onze verknocht, dragen hier nog in 
het bijzonder toe bij: de groote verspreiding eu menigvuldige 
verplaatsing vaneen betrekkelijk zeer gering aantal leden, het 
geruime tijdsverloop benoodigd tot autw^oord of beslissing van 
den raad van bestuur, (zoodat, b. v. thans ons nog onbewust 
is in hoeverre ons reglement goedkeuring heeft mogen erlan-
gen), deze en andere u ŵ el bewuste omstandigheden, mogen ons 
gedurende ons nog zoo kort bestaan, al weinig dadelijke uit-
komsten hebben kunnen doen verkrijgen; het is juist dc aan-
vankelijke overw'inning dier zwarigheden, het is ons te zamen-
komen, op zichzelve reeds, dat wij als het beste, het belangrijkste 
resultaat mogen beschouwen, cn onze oprigting is hier de eerste 
schrede op eenen weg, waarop wij later hopen mogen, niet 
slechts in onze pogingen, maar ook in den uitslag dier pogin-
gen , het Inst i tuut , waartoe wij behooren, niet onw^aardig te zijn. 

llecds mogt dan ook, in een paar der vergaderingen, door 
mededecling cu discussie, de w êg worden aangewezen om nuttig 
te zijn, en zijn wij in staat gesteld geweest, die mededecling 
naar het moederland op te zenden, terwijl eene eerste gift ons 
reeds is geschonken. 

Het strekt ons tot groot genoegen, tc kuinien besluiten met 
dc mededeeling, dat het hooge bestuur dezer gewesten, op alle-
zins gunstige en vrijgevige wijze, onze oprigting onder zijne 
bescherming heeft genomen, en haar belangrijke voordeclen 
toegekend, waardoor wij verzekerd zijn, bij onze pogingen eene 
ondersteuning te zullen ontmoeten , die wij zoo zeer behoeven , 
en die ons in staat stelt, de nadeelen onzer verspreidii]g eenig-
zins tc gemoet te komen. 

Ons blijft nu nog alleen over om den leden dank tc zeggen , 
voor het vertrouwen in ons gesteld en dc hulp ons toegebragt, 
cu ons allen kracht en volharding toe tc wenschen om, in 
weerwil van zwarigheden en hinderpalen, voortdurend naar ons 
doel te blijven streven. 

Soeraöaia^ den 3^°" Eebruarij 1852. 
iMameus het Eestuur, 

De President, 
C. ü . VON D E N T Z s r u . 

lIct buitengewoon lid van Diesen heeft een, met zorg vervaar- Rcĵ isitr ô Ue 
^ligde)^ alfabetischcii inh(aul op dv. van dc instituuts-ver-Notulen. 
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tot groot gemak der leden zal kunnen strekken. 

Deze inhoud zal bij het laatste stuk der Notulen over 1851—1852 
worden gevoegd. 

De met deze zaak belaste kommissie heeft deswege een eindrap-
port uitgebragt, dat door den raad aan den minister van oorlog 
is medegedeeld en waarv^oor Zijne Excellentie ons zijnen dank be-
tuigd heeft, met toezegging van ons de verdere behandeling dezer 
zaak te zullen mededcelen. 

De minister van koloniën vroeg het oordeel van den raad van 
bestuur over eene fransehe verhandeling van het lid Krajenbrink 
over de beproeijing van landerijen. Wij ontvingen den dank des 
ministers voor het deswege uitgebragt verslag. 

Daartoe aangezocht, stelde de raad den leden dc vraag ter 
beantwoording, welke de beste middelen zijn waardoor eene rivier 
te allen tijde is af tedammen en af tc leiden. 

G. Verschillende ko^mnissien; hetrekking tot andere instellingen. 
De kommissie met dat onderzoek belast, heeft ons toegezegd 

binnen zeer kort deu uitslag van het ingesteld onderzoek te 
zullen mededcelen. 

Met alle maatschappijen en genootschappen, zoo hier tc lande 
als bij vreemden, waarmede wij reeds in betrekking stonden, wordt 
die onderhouden. 

Daarenboven hebben wij met de Oostenrijksche ingenieurs-ver-
eeniging eene wisseling der wederzijds uitgegcvene stukken vastgesteld. 

Dc heeren verzorgers van dc technische school te Utrecht deden 
ons de eer aan, ecu verslag hunner werkzaamheden aan het In-
stituut toe te zenden, waarvoor aan die heeren onze dank is 
uitgedrukt. 

.De programma's van de liollandsche maatsclia])pij van weten-
schappen te Haarlem, van de maatschappij ter bevordering der 
bouwkunst, van die der nijverheid en van het provinciaal utrechtsch 
genootschap werden bij uittreksel, voor zooveel ze binnen onzen 
werkkring vallen , bij de Notulen opgenomen. 

De bekendmaking van eene te Groningen uitgeschrevene prijs-
vraag, voor eene concertzaal, werd tc laat ontvangen om de zaak, 
door plaatsing in onze Notulen^ te kunnen bevorderen. 

De voorzitter deelde de aan hem toegezonden statuten mede 
van de britsche akademie van de algemeene iiijverheid, weten-
schappen en kunsten, in 1851 te Londen gesticht. De strekking 
dezer akademie toont het wenschelijke aan zich met deze belang-
rijke stichting in betrekking te stellen. 

11. Fersoneel der leden. 
De volgens artikel 21 van het reglement aftredende leden van 
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deu raad zijn: Storm Duysing, Staring en Greve. De daardoor 
openvallende plaatsen zullen door uwe keus, in deze vergadering, 
behooren vervuld te worden. Dc veranderingen, sedert de oprigting van het Insti tuut iu het Aantal leden. 

aantal leden voorgevallen, blijken uit het volgende overzigt: 

OYElvZlGT van het aantal leden, sedert dc oprigting 
1- -j. 1 

Oprigters', in 1817 , . . . . . 
Hijgekomen in 1818. . . . 

// // 18 li) 
// // 1850/51. 

Sterkte op den Juni j 1851. 
Bijgekomen in 1851/52 [a) . 
Afgevoerd 1851/52 [h) . . . . 
Sterkte op den Juni j 1852. 

13 tfi O 

O 
3 

- 1 

8 

8 

(a) Dc in 1851/52 bijgekomen leden zijn: 
Nieuw aangenomen . . . • 
Overgeschreven, volgens art. 13 van het 

reglement, cn het lid Cohen Stuart op 
zijn verlangen 

Tc zamen, . 
(ó) Dc in 1851/52 afgevoerde leden zijn: 

J . E. Duyvene, vertrokken . . . . . 
John Dixon dr . , l \ Elias, G. P. S. von H u -

guenin, H. A. Jansen, P. J . Kipp, C., 
H. jMatthijsen, J . T. Munnich en L. 
J . von Motz, bedankt 

W. E. K. Bischoir van Heemskerek , W. H. 
Lans, en J hr. A.A.van Teijliugeu, overleden 

Overgeschreven, volgens art. l o van het 
reglemcïit, en het lid Cohen Stuart op 
zijn verlangen 

Te zamen. 

O I-—• 
O 

i 2 
-2 p 

• 

C3 C3 
!5 O 

CD 
• ^ ^ 

-CD 
O 

181 '20 202. 
14 8 28 
11) 10 32 

7 14 
4.5 ;30(i 
10 

10 18 28 
2G0 

i) 10 1!) 

K; 1(5 
'Or. t^'f 10 

1 1 
1 
1 

1 

i 

7 1 1 1 1 

1 
8 

! i 
i 1 1 1 1 , 

3 

i i ' ) i i ; 
10 18 28 
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Men ziet Iiieruit, dat het verlies van aclit leden , die voor het 
lidmaatschap hebben bedankt, wordt vergoed door de aanwinst van 
negentien nieuwe leden, die zoo als wij hopen, en met regt meencn 
te mogen vertrouwen, krachtig zullen medewerken ter bereiking 
van het doel van het Inst i tuut , dat, wars van onnutte bespiege-
lingen en trachtende naar de toepassing van onze kunst op het 
gemcene leven, zijne pogingen wenscht tc doen bijdragen tot ver-
meerdering van de welvaart van het vaderland. 

l ie t Koninklijk Instituut van Jngenieurs blijve daartoe zijne 
krachtcïi aanwenden, cn nadere meer en meer het voorgestelde doe!. 
De ernstigen medewerking van al de leden, ieder in zijnen kring, 
blijve ons daartoe verleeml en make ons de laak gemakkelijk, ons 
door uwe keus ojjgelegd. 

KO.NIN'KLI.Ii; 1S.SÏ1THUT VAN ISdKNIKUüS 

REKENING kn VERANTWOORDING 
vooa iiKV iNSTrruuTS.ïAAii, 

EINDIQE.̂ DE DEil JUNIJ « 8 5 2 . 

l^c^ d t v ^ . 0 ? n VCÜI b a t P / ' . ' - ^ n r i c n t 



Koititiklijk iiKslilüiil 
van Iiig<'iiicurs. 

1851 — 1852. 
VJ- JAAK. 

I I E K E N I N O EN V E R A N T W O O R D I N G 
het Institimts'jaar ^ eindujende den Junij 
1852, opcjemaaht inr/evohje art. 27 van het 
Jierjlement. 

O.^rVAXGSTEX» 

In liel vorige Instituuis-jaar is, blijkens de reke-
ning en verantwoording, goedgekeurd door de 
vergadering van deu dunij 1851, meer 
ontvangen dan uitgegeven 

Entree en diploma-geld 1819/50 . 
1850/51 . 
1851/52 . 

/ / 

ff 
/ / 

/ / 

(bntributie gewoon lid 1819/50 
gewone leden 1850/51 

// // 1851/52 
buiteng. lid 1850/51 
buiteug. leden 1851/52 

ff 
/ / 

/ / 

00 
5 00 

75 00 

ƒ 00 
'J.O 00 

1 280 00 
10 00 

00 

Verkoop van gedrukte stukken (Notulen, Verhan-
delingen en Uittreksels uit vreemde tijdschriften 
(aan dc leden)) 

Zamen 

Dc ojitvangsten hebben bedragen eene som van: 
zeven duizend negen honderd zeven eu zestig 
gulden^ acht en tachtig cents, 

Dcji j\[ei 1852 bleef nog te ontvangen: 

Diploma-geld 

C'oniributie • • • • 

f 

1 ;)50 

00 

00 

r;oliccl 

S5 

]. S7() 

1C2 

j i !)(;7 

OSO 

A' ,850 72 

00 

00 

ir . 

88 

00 

/•10 0I.7 ! 8S 
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Zet- en drukloon. 
Notulon : / 115 75 
Verhandelingen . . . . . . I IG S75 
Uittreksels uit vreemde tijdschriften 272 50 
Circulaires met papier . . . . 18 (10 
Bibliographie 81 0(5 
Andere stukken 377 25 

Papier. 
Notiden f fif) fjß^' 
Verhandelingen . . . . • . 57 CIU 
Uittreksels uit vreemde tijdschriften 121 85 
Eibliographic 2:3 8!) 
Andere stukken 11. 1)1 

Teeken- en graveerwerk (met ])apicr). 
Notulen ƒ 2 IS 00 
V'erhandelingen 'JS2 52 
Uittreksels uit vreemde tijdschriften n i 5 05 

Pletten ., vumoen en i7inaal)e7i van gedrukte stukken. 
Notulen f ,'30 05 
Verhandelingen •n. 50 
Uittreksels uit vreemde tijdschriften 8(i5 
Eibliographie 11 7(! 
Andere stukken 4. ()S 

/ 

wSccretaris • 
President . 
Peiniingiiieester 
Biblioi lieearis. 

Scfu'ijjloon. 
f 1)9 

S 

55 
50 
80 
\C> 

Kosten van verzenfllng van (jedrukte stv/iken en brie-
ven^ ahhiede j)ort van brieven en- pahken. 

Nol uien 
Verhandelingen 
Uittreksels nit vreenidetijdschriften 
l^ibliographien . • - ^ . . 
iStnkken betrekkelijk de nicteoro-

logisehe waarnemingen . 
('irculaires aan de leden en andere 

kennis2:evinQ:cn O ^ O 
Port van brieven cn j)akken . 

Over lc brc]i2'ei\ 

7;3 ;5o 
S t (il® 

12() 
.'30 27 

:37 

42 05^ 
IS 7(; 

281 

1 715 

12 t 

170 

I M 

4;] 5 

88-

87 

85 

;5i 

71 

-21 

()vergcl)ragt 
Art. de Verorden Ivc/envastgesteld, den 

Juulj 1850. 

Redactie en hulp voor den Secretaris . . . . 

Schrijf- en bureau-behoeften 
Aankoop van tijdschriften en boeken, alsmede ver-

schillende uitgaven voor de boekerij 

Innini^skosten • 
Reiskosten van Raadsleden en Commissiëu . . 
Kosten van llaads-, Gewone en Algemeene Ver-

gaderingen 
Aankondiging in dagbladen 

Verscheidenheden . 

Zamen 

De uitgaven hebben bedragen de som van: vier 
ditizend zes honderd zes en zeventig gulden^ 
een en veertig cents. 

In de kas . 

Nog te ontvangen 

. » ^ 1 0 7 

1 

5 7 1 S 3 

3 0 7 0 

1 ( 5 1 1 5 

7 Ü 1 7 

7 1 . 0 5 

1 2 3 0 5 

4 1 . 7 0 

3 G 0 3 

1 / 4 0 7 0 4 1 

1 3 2 9 1 4 7 

1 / 7 9 6 7 8 8 

1 2 O S O 1 0 0 

Geheel . . . /10Ü47 88 

07 

Er IS dus meer ontvangen dan uitgegeven de som van: drie 
didzend twee honderd' een en negentig gidde^i^ zeven en veertig 
cents., en , na aftrek van het batig slot van het vorige dienstjaar, 
de son van: vier honderd, veertig gulden, vijf en zeventig cents. 

's Gravenhage, den S Mei 1852. 
P c PeDDÏDgmecs tcr , 

A . G R E V K . 

Goedgekeurd; 
Namens den l laad, 

J>aron F O R S T X E R VAN D A M U E N O V 

VAN I\RELJRS. 



KONINKLIJK LXSTiTUDT VAN INIJENIKÜIIN. 
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l ' .<)EKK\. K A A K T E N , 1>LATI:N , T E K l v E N L \ ( ; E N , 

M O D E L L E N , KNZ. 

WHI.Ki; A.\,\ 

HET KI)XI\KLIJK IWITliliT IMJKMEIHS 
ÏKN CKSCIIKNKK ZIJiN CKCliVKN 

ftENKVKNS 

DE NAMEN DER SCHENKEÜS. 



sciiuiJVKas, 
benaming , >v:t»roiu)ci het 

werk l)ekeml is. 
T I T SC.IIKMCKllS 

1 

t 

Jams U,). 

kademie (Militaire), 

ken (P. A. van). 

inslcrdamscli Peil. 

Arli cl Aniiciliae. 

A sell van Wijk. 

Asj)haltmijncn. 

B . 

lleelie (11. de la) en 
I)r. L. Playfair. 

l)elmas. 

lileekrodc (Dr.S.), 

» 

IJleiswijk (3ïr. P. \an). 
i 

, IJossclja (J.). 

:l^Ucld!0lz(G.G.)l.). 

Koad progress oi'amalg-ainafion oi raihvays \ 
and liigliways lor agrlevdlural improve- ! 
iiienl and Sleamrarming; in Tircïal iJritain 
and llie Colonies. Loiidoji 1850. 

Syslemaliselie catalogus van de hihliollieek I 
der K. 31. Akademie. snj)plemcut. 

rdjdrage lol de kennis van dc alinelingen cn 
stelling der deden van dc slooinscliuiC-
J)c\veging. 

Proces-verjjaalderovei'brcnging van liel A.P. 
aan het oude P>cursplein Ie Ainslerdam 
naar de INieuwe hrng. 18.51. Mei .5 al'h. 

Hcknopl verslag der inwijding van liet 
nieuwe loeaal, 10 Decernlier 1840. 

De verI)Clering der walei'alleiding in dc Gel-
dcrsclic vallei in verhand met de daar-
stelling eener kanaalvaarl in deze Luul-
slreek. 

iicrigL aangaande dc Aoorlhrcngselen der 
aspliallmijnen van Seyssel. 

Museum of practical (icology. Keport on ihe 
coals suited to tlic steam navy. London 
1848, 49, 51. 1«. et report. 

Memoire sur les ronverlures des cascrnes el 
edifices. Liege J839. 

Over ecnige nieuwe verschijnsels he!rekke-
lijk dc leer van verbranding en verlich-
ting en hunne praclische toej>assin{{'. 

Mededeelingen over de tentoonstel ling der 
nijverheid van alle volken te Londen. 
1851. 

A erhandeling over de dijken. Vertaald cn 
met aanmerkingen vermeerderd door 
J.Krdne. 1778. 

Het leven van Willem ÏI, Konincrdcr Neder-
' it 

landen cn Groothertog van Lnxembur;y. 

Y. \V. (lonrad. 

8celig. 

Dc schrijver. 

ll. J. Koenen. 

Tcliu' van KI ven, 

Merkes van (iendt. 

Télar van Elven, 

Met platen cn kaarten. Aiusterdarn 18.52. 
aclische Anweisurig zur P>au hidzerner 
Ahwasscrungs-schleusen. llaiuiovcr 1829. 

WlM'lZ. 

Tf'lai' van KI ven. 

De schi ijver. 
» 

M. 11. Conrad. 

Z. 31. de Koning. 

J. Strooiman. 



SClllilJVICUS, 
of l»ci;\iui»g, waaronder i»el 

wfrk bekend is. 
T I T K L S 

C . 

CaliConiia. 

Cam pi >, «jcii'L Camp 
^ (del). 

Cantzclaar (.!.)• 

Catalogue. 

Cljiipniari (Joli/i). 

)) Î) 
ClïCîuins dc fer l)elgcs. 

Clayloîi, iSliutlleworlli; 
cn 

C<»uil(P. de la). 

wt. 

J)clllan(l ( l loogliccm-
raadsclia)> van). 

Del prat ( J . 1\) . 

nijksverdetliginj;. 

Donlvcr Curtins (Mr. 
Birk) cn anderen. 

Kcport of the secretary of war, cominunica-
ling- inlbrrnalion to Uic (geology and topo-
graphy of California. Met atlas. 1 8 5 0 . 

Memorie over dc versterkingskunst . 

GedcnkNvaardigc waarnemingen cn aantee-
keningen der vricskondc cn van Iict wcc-
dcr, gedurende dc maanden November cn 
l)cccnd)cr J 7 9 8 , cn .Januarij cn Fchruar i j 
1799. 

Catalogue of maps and surveys in the olliccs 
of the secretary of s late , of the engineer 
and survevor, and in the Ncw-^ ork state 
l ibrary. Albany 1851 . 

Improvements in jiropelling carriages on 
railways. (Cnnningham and Carter 's pa^ 
lent .) 

Abstract of id. 
Comptc-rcndn des operations rle la caisse dc 

retrai te et dc secours pour les ouvr iers , 
dcpnis le 1*' Janvier 1 8 4 9 jusqn 'a i i 
l)('ccnd>re ] 8 5 0 . 

Prize j)orlal>lc agricul tural implements and 
inacliines, mannfac turcd hy C lay ton , 
Shut t lewor th cn C®., general engineers, 
iron and brass founders. 1851 . Met ccnc 
bi j lage. 

Dc I'cc! cn bedenkingen over dcnzelven. 
' s i l a g e 1841 . 

Keuren cn ordonnant iën van 'l hooge heem-
raadschap van Belflanfl. 2 s tnkkcn. 

Verhandel ing over den Avedcrstand van hal-
ken cn ijzeren s t aven , derzelvcr vcer-
krachl in aanmerking nemende. Tweede 
vermeerderde d ruk . Brc<la 1852 . 

Ontweqi om dc/i dijk voor cn bewesten 31e-
dcmblik in slaat tc stellen om 't geweld 
der zeebaren cn zware stormen cn hooge 
vloeden tc kunnen wcdcrstaan. 

Iets over het n u t der ijzeren wegen in Neder-
land , en andere stukken in een hand . 

Dr. SnjilJi tc Boston, 
del Campo, gen^. 

Camp, 

31. II. Conrad. 

Z. M. Zaakgelastigd 
te Wash ing ton . 

Van der Kun . » » 

SCIIKIJVKRS, 
benaming, Nvaafonder het 

werk liokend is. 

Ï I T K L S . SCnî NKliUS. 

upont cn Murly, 

» » 

F. \ V . C.onrad. 

Merkes van («cndl. 

J . Strootman. 

J . P . Delprat. 

31. II. Coiuad. 

n )) 

Dupuis(Gel)r.F.cn A.) 

F . 

Eijck tol '/.udichcm 
(Mr. F. N.). 

Exlract nit dc rcsolnlicn van dc Edel mo-
gende Heeren Kaaden van Slaat der Vei*-
ccnigde Nederlanden <!<!. 19 Oclohcr 
1770 , met onderscheiden rapj)ortcn en 
teekeningen, hel rekkelijk een onderzoek 
van kwade prakiijken hi j het gielen van 
gct^chut gchezi'»fl. 

Dc methode van tcckcn-ondecwijs van dc 
gebroeders F. en A. Dnpnis, en hare in-
voering in het koninklijk all icnacnm Ie 
Jlaastricht . 

)) 

Entrepót-dok 

M. 11. Conrad. 

» 

Exhibition (London). 

r . 
Ferrand, van Gendt 

Staring. 

From an och lloll-
ström. 

Dr. D. J . S t e y n Parvc. 

Kort overzigt van den bouwtrant der mid-
deleeuwschc kerken in Nederlajid. (Over-
gedrukt uit dc hcriglen van hel Hisloi iscli 
fcezebchap. IP^^dccI, J^ 'cs luk.) 

Kort overzigt van den honwlrant der mid-
delcenwsche kerken in Friesland en Gro-
ningen. (Overgedrukt uil de Kronijk van 
het llislorisch GcnoolscIia|> Ie ü l recht . ) 

Dcstek en voorwaarden wegens lict houwen 
van twee s leo ien magazijnen aan de O. 
cn \V. zijde van dc scliulsUiis in den ka-
dijk tc Amsterdam. Met 2 teekeningen. 

Destek cn voorwaarden wegens hel J>()uwen 
van twee stccncn niaga/ i jncn 0[) de voor-
malige geschulwerf der niurinc aan dc 
noordzijde cler l lapenbiir / jcrgracht tc 
Amstertlam; Met cene leekernng. 

Ofii ci a 1 ca t a 1 og u e o f a r I i e l es I Von) 1 he G er n j a n 
Zollvercin and Notlicrn ( icrmany, sent to 
the London Exhibition of Indiistrv. 1851. 

Verslag over het Zwolschc d iep , ui tgebragt 
aan den Minister van Ihnnenl . Zaken den 
20^1«" 3Iei 1851 . 

Karta i')fvcr s tamleden lill noora canalsvsie 
met mcd förcslagnc canaliU-Grcningar 
enz. 1840 . 

L. J . F. Janssen. 

Merkes van Gendt 

F. ^^ . Com'ad. 

Ga 
aiiizcd tinned 

iron. 

Staring. 

F. W . Conrad. 

Morewood and Roger 's patent galvanized j 
t inned iron warelionsc and ollices. Steel j 
Y a r d wharf, CppcrThamcsstrccl , London. » 

1 



SCIUVMVKTIS, 
of honiiniinp:, w.iuruiîjler Jicl 

vcrk tickerKl is. 
T 1 T K S SCHKNKKlîS. 

I 
G a l v a i i i z c c i t i n n e d j S o n t c a c c o n n t oCtltc n i a n n i a c l n r e , p r o j i e r -

i r o n . 

Gardissard (H^'''-). 

G eus (K. de). 
I'(«evers, Simons eu 

ßiielder. 

Giulio co Pu I Ié. 

I Glavinians (C. .1.) 
Goudriaan ( V. T.). 

Griethuizen (I^udns 
van). 

SS. 

I l a a r ' I e u i f u e f f n e e r . 

' I I ' 
ties and uses ol* 3Iore\vood aud Holer 's 
patent f^alvanised tiiuied iron. 

3lanuel du Zing-ncur ou l 'art de couvrir eu 
zinc. Paris 185 J. 
e e r k u r u 1 i ̂ e w aa r n c m i n jçe n o vc r 18 o 0.2 c X. 

Voorloopig verslag- vari de coniïuissic voor 
de Lundeusclie lentoonslelling in Neder-
land, uit^'ehragt op de algeuiccue verga-
dering'} vau iVijverlieid l o Jui i j 1851. 

Album di gemme arelutettouiclic ossia gli 
cdifjzi pin rimaidievoH de Vicenza c del 
sin territoria rilevali, da Giusepj)C Zauetti, 
designate da 31. 3Ioro e con oenni lUnstra-
tivi dimoslrati ((a (iiidio co Pulle. dl. 

Over de zellbnibranding van zwartsel. 
Verhandeling over het ofitwerj) vau sluizen 

v<dgens de uilgave van den heor Insp^-
Geid. J. l)iajïken Jansz., het eerst aan dc 
henschopper sluis beproefd. 1801). 

Iels of niets, of invallerule gedachten over 
mogelijke voorbehoedmiddelen ter bevei-
liging onzer zeedijken cn zeeweringen 
tegen zware zeeslortingen en golfslagen. 
1831. 

F. \V. Conrad. 

Tel ar van Elven. 
K. de Geus. 

l)e| ̂ artcmcnt AmsU 
dam van Nijverlii 

SGllUlJVKUS, 
beuaining , waaronder bet 

werk. b'ikend is. 
T I T E L S . 

Iicobi (J.) c. s. 

IJarbaro. 
C. J. Glavimans. 

J . van der Toorn. 

J . Strootman 

Uandscinil't irdioudendc een geheel nieuw 
cn nooit tc voren gehoorde, allerzekerste 
manier , die alleraangenaamst, verwon-
derlijk en zeer aannemelijk is, door een 
nieuw en ongeloolblijk veel voordeel ge-
vend werkttiig, dc groote llaarletnmer-
meer, dc le saam vereenigde meercn tc 
beteugelen enz. 

linnvon((».(i. van der).j liet gcdenkteekcn ter eere van den gcsncu-
\ velden generaal-niajoor Michiels, op tc 
! r igten te Padang, op Simiatra's westkust. 
I Hreda 1852 . 
I Uurwood's patent apparatus lor moving and 

laslening windows. A description of various 
modes of applying the above invention. 

Ilnrwood. 

Irriiralidu. 

31. 11. Conrad, 

Dc sch/ ijvcr. 

F. W . Conrad, 

^vis et cahier des charges pour l'entreprise 

ulius Caesar (C.). 

Ii. 

iasleele (L» van de) 
en T. J . S es. 

atholieke kerken. 

a t w i j k ' s k a n a a l . 

[rajerd>rink (J. A.). 
Crook (G.). 

. a \ v ( A Y i l l i a u ) ) . 

des ouvrages, ayant pour objet 1®. dc pré-
jiarer à l'irrigation une superficie de l ' i 2 i 
hectares dc bruyères situées dans le Vrij- j 
geweid et 2". la construction de chcuu'ns 
dans les parties non irrigables. 

Drietal prijsvragen omtrent de oude of bui-
tenilijk der Zuringerwaard, door J . .Jacohi 
en S. 3liedeuia, A. Vpeij en 1). Ziebach. 
i71i0. 

C. Julii Caesaris (piae e\s tant ex emenrla-
tionc Jos. Scc'digeri. Anjsl. 1 vpogr. Elze-
viriana. 1001. 

iVapporI over dc verbinding van de Kms 
l)ij llanckenveer met de Overijsselschc 
kanalen bij Almelo. 

Nieuwe katholieke kerken. Kaj)el der Zus-
ters vau hel 11. Sacrament, oidangs vol-
tooid te Al recht (Anas) . 

Extract uit het register der resolulien vau 
het (iede[)uteerd Deslunr van Uollainl , 
Ixïtrekkelijk het daarslellen eener uitwa-
tering tc Katwijk aan zee. 

I)e IMrrigatiou. I]atavia 1851. 
Theoretisch en practisch njolcrd)oek, 4® ail 

3Ict O [)lalen. 

! Van (Ier Kun. 

31. n . Conrad. 

» )) 

fïUcrsoortcu. 

I^ulofs (Insp**. Gen'.). 

Mi. 
I 3ïaalsehaj)pij van 
f^'<^tenseliappen(Uoll.) 

De schrijvers 

Tclar van Elven. 

31. 11. Conrad. 
De schrijver. 

The history of coHee including a chapter on 
chicorey by illiam Law of Edinhur t jh , 
cofibemcrchant to the Queen. 

Voornaanisfc lellersoorfen voorhanden ter 
boekdrukkerij van C. Hlommeiulaal te | 
's Gravcnhagc. 

Dagregister van waterpassingen aan dc Ne-
derlandsche rivieren en zeeën gedaan met 
assistentie van flen landmeter Bolstra. 
(Eigenhandig 31.S: van den inspcclcur' 
generaal Lulofs.) 

Programma van de maatschappij voor 1851. Genoemdemaalschapp 

F. \ \ . Conrad. 

C. r>lommcndaal. 

31. IL Conrad. 



SCIIIÎIJVICIIS , 
of Iiciumiiig , \va:iroiitli»r het 

werk bekend is. 
T I T K L S SCIIENKKRS, 

Maals, liT luîV(ir<|i'rin«r 
van Aijvc! Iici<l. 

Maalsrhapuij vaiï land-
iiouw le I>rL((a. 

; Maats, lor l)cvo/ (lori7jg-
(ILT Jioinvkun.st, » 

n 

jMaalscIiaj)|)ij (Over-) 
ijsscisclic kanaal-) . 

)) )) 

3Iaa(scliaj)j)ij (Koll. 
ijzeren Spuursvcj;»). » 

» 
3[aatscljaj)j)ij (Aken-

f Maast r. Spoor wctç'-). 
3Iarine (llic nieroan-

lile). 

b l ey I ink (Mr . A. A . J . ) . 

!3îilIeronx (F.). 

Ti'plsrlirid. W«'^'tlccl, l '^'^slnlc. 
Pnn Icn vnn iH.'sclirijving- ^oor <.le ^'or^atlc-

i^•o;.;l•a^nna voor licl j aar I S f i l . 
Alq-i'tnccnc fiaainlijsf der loden van dcniaa t -

.)aail)(>t'kje d r r j)jaalscliaji|>ij van landlxmw, 
luinlioiiw en v(M!teell in hel arrondisse-
ment l i reda , voor 

^ erslag van de algemeene vorg-adering. 
I'rijsvrag(?n nilgesehreven in 
i]ou\vl:nri(h'gc hij(h'aL^cn. VI l'»'-' iaarjraiijr 

IW'slekken, leekeningen en profiflen van Iiel 
kanaal van /wolIe lol aan de ilogge. 

De heslekken n^. 5 en O rlei' J «i« seclie va/i 
do werken der Overijsselseliekanaai-maal-
n>aalseha|)|)ij. 3Jel 7 gesleendr. an)eeld. 

^ erslag onitrenl don sjioorweg, over 18.51. 

» » (h? gohlmifidelon )) » 
Verzameling dor onderiioiidsiioslekkon. 
i^roces-verhaal van de vijfde jaarlijksclie al-

ge f n ee n c v e rga d e r i n g-, 
Firsl /eporl ol'Ilio sooi<Hy Tor ainclioraling 

llie eondilion of ajipronlices and hoys in 
tlie mereanlile niarine. i84U. 

Nerhaal eener onleigeniiig len algcinecnen 
nnl le . 's Hage 1851. 

Zincroof ing. iVew Vork iS.Hl. 

\o rzanie l ing van heriglen helrefïbndc de 
elende van de opgezolenen der ovor-
slrooindc landen in Nederlaml. ] 7 4 j . 

Dopa riemen L Amslor 
datn der niaatsciu 

» 
» 

» 

G . G . v a n d e r ÜÜCVCD 

F. \V . Conrad. » » 

Genocnule maalschc-jpj 

L. van de Kasteele. 

» » 

F. AV. ( ̂ omad. 

)) » 
)) )> 

Hot hosUiur der niaa! 
öcliappij. 

F. W . Conrad. 

Van Langenhnysen, 
Tólar van Elven. 

scmujvEiïs, 
vf benaming, waarundor het •wciK bekend is. 

r>i 

T I T E L S . SCHENKERS. 

Poilsichalen. 

Pooley (Uonry) and 
Son. 

Porie F. André 
do la). 

Prijslijsten enz. 

Paissant. 

Minister van Bitinexd. 
Zaken. 

Overs! roomingon. 

P o 

Pagniel ((]. L. <!e). ! De droevige gevolgen van liel steeds tocne-
nierid venuogen van het Pvinnerdensch 
kanaal. 1771. 

Panlinys (C, A. F. A. f Gedacliteii over het aanleggen van knnst-
Wfgen zonder toihcnirig. 

M 11. Conrad. 

)) )) 

W"». Slarimr. 

Pijtak (G. C. W . ) . 

4K 

Quarles vai» UHortl 
(Jiir. r. .1 ). 

i* 

Redelijkheid (Corn.). 

)) )) 

» 

Hcmont (J . E.) . 

Hijdquist (Cari). 

Register I X , he val lende de hcsclui jving dor 
peilschalen, hakkelhoulon en andere vcr-
kennierken langs do rivier dc Boven-3Iaas 
van Visé lol Grave, enz. 1850 . 

Platforni weighing machhies sni lahlc for 
every description o fu ic rchandise etc. Slot 
hijlafi^e. | F. W . Conrad. 

Tei'.koncursus ten gehruike dcr K. M. Aka- t 
demie ; handlcidin[^ tot lict onderwijs in 
hot topogr jphisch loekcnen voor de ka-
del ton van aile wajienen. Breda 1851 . 
Atlas in koker cn hosclirijving. 

Eon hundel van 0 prijslijsten cn prospectus-
sen, nicest betrekking hehhende lot voor-
werpen van de len loons. I e Louden. 1851 . 

Traite de Géodésie ou ex.jjosition des metho-
des astronomifpies et t r igononiétr iqucs, 
appliquées soit à la mesure dc la te r re , 
soit a la confection du canevas des caries 
et des jilans. Paris J 8 0 5 . 

Bouwkundig woordenhoek. ail. 

Handleiding voor dc vaststelling der nieuwe 
watcrschapsrcglementcn, 's l iage 1851 . 

Dc aloude metselwerken vergeleken tegen 
dc hedendaagsche door C. J . Kraijerdioir, 
beoordeeld en wederlegd. 's Grav. 1775 . 

De heoordeeling cn wederlegging van het 
werkje van C. J . KraijenhoO:' verdedigd, 
's Graveidiagc 1770 . 

Middel dienende tot verzekering dcr sluizen 
legen zware stormen cn hooge vloeden, 
beslaande in een shiis-sluilbak. 1776. 

3ïcmoric over de schulp- en steenkalk. 1754 . 
Emploi d u zinc pour les plaies formes, toi-

tures , corniches, chenauv etc. Extrai t du 
rapport à la régence dc Liège. 

Om Nulidcns kommunikat ions ansf alter 
eller Landsvagar . Yattcn-och Jcmviigar i 
l 'u ropa och forcnta staterne. 2 deelen. 

Scelig. 

F. W . Conrad. 

A. J . lî. van dcr Toorn. 
De schri jver. 

Van Langenhuyscn. 

J . van dcr Toorn. 

M, H. Conrad. 

Tétar van Elven. 

Merkes vnn C-endt. 



SCIIIlIJVKflS, 
of iieii;uiiiiij<, >vuuroiii!er hel 

werk hokt'itd is. 

JWjk (.t. (;.). 

Hijko ( I ' . L.) on w . 
(!. II. Slacitig. 

s . 

iScliurpmoIrn; 

Siinpsoii. 

Singels (J . C.). 

Socit'lc lie la ^'i^iIle 
Monlagne. 

» 

) ) 

) ) 

Soeiefy (Poly Irelinic). 

Speleveld (F.). 

Siraaf. (Pielcr) cn 
Pieter van der Dcurc. 

Trl 

T I T E L S scnKNKKns. 

Het hes!uur der Marii^e onder den Selioul-
l»ij-i\acjil later Viec-Adiuiraal d. C IWjk, 
van .3 Jun i j l ö 4 2 »ot l o Sept. 1849, loe-
gelieht door J . C; Kijk. 2 sl, J 8 5 1 . 

A'rrsiag opgemaakt ingevolge kon. besluit 
van 2() Aug. 1851 , van tle reis van 14 
werklieden en hazen naar de lentooU' 
stelling tc I.oudeu. 

Dc verbetering onzer rivieren en bedijkin-
gen in verband tot de voorkoming van 
lioorbraken en overs! roomingen en ge-
paanl met doelmatige verbet tiring en 
uaarde-vermeerdering der polders, niet 
bijlagen en kaarten, 's 1851. 

\ erhandel ing over een ineuw uitgevonden 
schoepmolen door Philovcnus. Amster-
dam 1770. 

Lambeth AYalerworks. Extension of works 
for obtaining a suj)ply of pure soft water 
from the river Thames at Dillon in I he 
country of Surrey. Unter the act II Vic-
toria cap. 7. 1848. 

Ontwerp ecner nieuwe eonslruclic van sluis-
deuren . genaamd spoordcuren. Met 2 
[d.'uis. ( lorinchem I 8 ' i 9 . 

IVotiee snr le zinc lamine, Ibndu ct es tampe. 
Liege 1844. 

Allestations et certificats sur le bon emploi 
du zinc etc. 

Notice sur les loitures en zinc. Liège 1844 . 
Linploi du zinc launne pour les batiu^ens 

ete. Paris 1847 . 
Kmploi du zinc lamine pour les bat iniens; 

SOS nvnnV«iges pour loi lnres, lerrasses, 
chenaux etc. Paris 1851. 

Tlie eighteenlh annua) report of the royal 
Cornwall polytechnic sociely 18.50. Tal-
mouth. 

Verliandeling over dc opslikking dcr Mid-
delhur/jschc haven. 1800 . 

Ontwerj) lot een jninst kostbare, zekerste en 
scliielijksle herstell ing van de zorgelijke 
toestand der West (riesclic zeedijken. 

.]. C. IWjk. 

Star ing. 

Crevc. 

J . van der Toorn, 

F. W . Conrad. 

/i. 3L de Koning. 

Tetar van Fdven. 

)) 

» 

» 

i% 
)) 

» 

)) 

I 
V>.> 
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straal (I'ielnr) cu 
I'iclci' van tier Dcutc. 

Sl;«viiigOV'".). 

Forstner van Dambe-
noy. 

31. II. (ionrajL 

T. Slrof»lman. 

Teeiinisehe school. 

IVlegraj)hing(Kleclric) 
lVlarvanKlven(3l.G.) 

» 

Teyler's tweede ge-
nootschap. 

Toorn (A. van der) . 

)» » 
Tweut (A. P . ) . 

)) 

Tijdschrift voor den 
handwerksman. 

Ontwerp lot een minst kostbare, zekerste en 
schielijkste herstell ing vau dc zorgelijke 
toestand der NVestfriesclie zeedijken. 

Handleiding lot het vloeijen van liooilanden, 
voor Nederland. dVuk. 1 8 o l . 

Verslag omirent het onderwijs gegCYen aan 
de technische school te Utreclit. 1 8 5 0 , 5 1 . 

Allan 's system of electric telegrajdi ing. 
lieslek en voorwaarden der aanbesteding tot 

bouwing van een oude mannen- en vrou-
wen-huis met kapel in verband met het 
K. K. weeshuis te ' sGravenhage. 

l d . id. der suikerraflinaderij 
van de hceren Heuker en Hidsholl' tc 
Amsterdam. 

Verhandel ingen. WVIs»« deel , ged . 
Handleiding tot het vinden der ware sterkte 

van liel acidum ace t icum, door middel 
van de digiheid. 

Supplement op id. 
Dedcnkingeu en opmerkingen- over den 

waterstaat van Rhi jn land cn over ccnc 
ui twater ing te Katwijk. 1802 : 

\VaH(leling naar de zeeduinen van Wasse-
naar cot digt aan Scheveningcn. 1 8 0 5 . 

deel. afl. 0 — 1 2 . 
2d« ), „ 1 _ 0. 

31. H. Conrad. 

De schrijver. 

Verzorcrers der school. O 
Yan der Kun. 

Tctar van Fdven. 

» )) 

Teylei 's genootschap. 

A. J. U. van dcr Toorn. 
» n 

3L IL Conrad. 

)> » 

J . 31. van ' t Haafi\ 

I Utrechtsch genootsch. 
van kunsten en wetens. 
(Provinciaal). 

)) 

V. 

Verdam (G. J.) . 

•eeniging ter bevor-
dering van fabrijk- en 
handwerksn ij verheid, 

Verslag van het verhandelde in de alge-
meene vergadering. 1851 . 

Aanteekeningen van het verhandelde in dc 
scctic-vergaderingen. 1 8 5 1 . 

Verhandel ing over de methode der kleinste 
(juadrateu. l®'® afd, gedeelte. 

Verslag van de tweede vergader ing dcr ver-
eeniging. 

Het genootschap. 

w 

De schrijver. 

J. M. van 't Haan, 

il 
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SCIIIUJVKHS, 
of beipiiiiiip: , wuartiiuler liel 

weik lieküiiil ib. 

Vel,If (V;.ti (li-r) 

Vissel.er (Dr. L G. ) . 

Vlict (V ertaald (»ndcr 
liH'zl^t van den Ijecr 
L . van). 

w . 
I 

I NVildenian ( J . K.) 

rj» 

ZcccUjL cn . 

Zinc sli/|) slicaling. 

Zi-nc I'OO fing. 

• l<: k or S felt. 

)) 

T I T E L S . SCIIENKKIIS. 

lîcstck en voorwaarden wegens het houwen 
eener duhhclc vaihrug over dc Iiaven der 
stad Zierikzcc. Jlet 2 teekeningen in por-
tereuillc. 

Ilandliock voor dc algemeene gcscliicdcnis 
<Icr Nederlanden en Ncdci landschc kolo-
niën. AlU. l . l«̂ «̂  deel vel 1 — 4 . 

Engelands wertldliandel. Verslag der eom-
niissic van onderzoek nit liet Kngelschc 
P a r l e m e n t , omirent de werking der 
schcej>vaartwel(en, op hande l , scheep-
vaart en fahrickwezen. deel. 

Verslag eener proeve van het v(»rmen, hak-
ken cn g-e})rniken van zware tigchelslec' 
ncn voor liet maken van stccnglooi'jingcji 
of lot dekking der glooijingen van (lijken. 

Inc i lamcnlum cl ad jumen tum, d. i. Opwek-
king en aanleiding lot het uitvinden van 
}>ekwamc middelen en gronden om dc 
zeedijken in Holland en Wcst l r ies land 
tc<»en het zoo dikwijli doorbreken cn ge-
du r ig afspoelen, heter als tot nog toe, Ic 
hcschcrincn en Ic hcvrijflen. Amst. 1702 . 

Zinc ship slicating maiudacturcd hy the 
hciUe Moutacjne zinc mining comj)any, 
whose mines , uo rks and founderics are < 
siluatcd in Helgium and France. 

A description of I lie latest and most a[)pro-
vcd systems of zinc roofing, puhlislied hy 
t)r(lcr ol ' the /Vc/7/e Monlagnc. Met twee 
hij lagcn. 

Korte sciicts van dc (Iroogrnaking der groote 
meer of geneesmiddel tegen Hollands 
ondergang d o o r ' t waler. dr. 1743. 

Ontwerj) lot droogmaking van het Haarlein-
nu;rm(!cr zonder voorafgaande hedijkifig, 
medegcdcehl door 3Ir. W . .1. (1. van 
Hassel I. 

Merkes van Gen<lt 

Z. 31. de Koning. 

De ui lgever . 

V .J . H. van tier ToonJ 

F. W . ( 'onrail . 

)) » 

T^'tai van l{.lvcn. 

J . Strootman. 

I 

0.» 

n 

)) 

llAAKTl^iK^ riuilTl^iK KrV TJLKULilllVGlLili* 
SCUENKKns. 

Twee teekeningen van ccnc dnhhe ldc vaihrug over 
de haven Ic Zierikzce <loor van der Velde. (Ge-
merkt jd . H l cn I V . ) 3Ierkcs van («cndt. 

Plan (hi pont sur le Uhin ent re Cologne et Deuiz, F . W . Conrad cn Outs 
par F . AV. Conrad et Outshoorn. 4 feuilles. . hoorn. 

Kaart van liet liertogdoni L imhn ig volgens dc uit-
komsten van het kadaslcr, door J . J . Jh)nniver J . J . Fonnivcr . 

(]arlc (hl plateau de St . P ie r re , levcc et dcssincc 
par J{ovy dc St. Vincent . 3Icrkes van G e n d t . 

Naauwkcurige kaart van dc Haarlemmer of Leid-
sclic meer naar 31. Kolstra. 1 7 4 5 

(iartc pour cc (]ui regarde la dtïchargc (hï l 'cau 
du groot-waterscha[) dc Woerden sur l l i jn land. 

Kaart n". l van dc hoczcmswaleren (jf trekvaarlen 
in Dt^lllaiid, Schieland cn IWjnland, liehoorendc 
l)ij het project der watervcrversching van 's Hagc. 
1808. ' . . . . 

Kaart van den Kijnstroom van hoven Kmmerik tot 
hcncdcn Ari \hcm, door J . Enge lman . 17ü(). In 
2 hladcn 

Toj)ographischc kaart der Neder landen. Schaal van 
1 ;i 5 0 0 0 0 . Uitgegeven door het dej)arlement 
van Oorlog. Dlad4 . j : ' s l losch en hlad Hhcnen . 31inister van Oorlog. 

Idem. Overdruk van hlad 3 3 : Zul j )hen. . . . » » 
Teckening van het oude stadhuis te Amste rdam. J . S l rootman. 
Adams and l l ichardson's patent fish jointed rail-

ways. (Cahpiccrpapicr.) F . W . ^ ( ] o n r a d . 
Tcckcning van het slot te 3Iuiden. (Cahjuccrpapier . ) 31inislcr van Oorlog 
Kaart van het heemraadschap dc uil waterende sluizen. J . vSlrcJotman. 
Die relegraphcidinicn des J)enlsch-Oeslcrreichischen 

relegraphcn-Vereins. Ucrhn 1851 Van der K u n . 

» 

» 

» 

» 

M O D E 5 MO. l iSTLU^. EWZ. 

Le 3I(:snrcur, met heschii jving 
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V K R I I A N Ü E L I N G E N . '4 

VAN llEl 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
1851—1852. 

A. Clrcve, Uittreksel uit een rapport vau Zijue Excelleutie deu 
Minister vau Binuenlaudsche Zaken, dd. 4 IJecember 1850, 
over de sluiswerkeu te Jiremcrluiveu. 

M. II . Courad, Nota omtreut de tabelleu vau de waterstaudcu op 
dc ucderlaudsche hoofdrivieren, gedurcudc het jaar 1850. 

J . A. Beijerinck, Geschied- eu waterbouAvkuudigc beschrijving der 
droogmaking van deu Zuidplaspoldcr iu Schiclaud. 

(i. i icudriks, INota vau aanmerkingen op het uittreksel uit de 
raj)portcn omtrent het voorgevallene bij hoog water cn ijsgang 
op dc uedcrlaudschc rivieren, iu deu winter vau 18 M) op 1S50. 

(!. vau der Sterr, Gemiddelde uitkomstcu vau de dagclijkschc 
waarnemingen, gedaan aan deu Helder, gedurende het jaar 1850. 

TcHar vau Elven, F. W. Conrad cn C. Outshoorn, Ontwerpen vau 
het gebouw voor dc tentoonstelling van voortbrengselen der 
nijverheid tc Londen, 

d. G. van Gendt, De droogmaking der Lcgmccrplasscu. 
Kcurcuacr, Over dc bouwmiddelen eu wijze van uitvoering bij dc 

gcnicwcrkcu , welke in de vallei van Ambarawa op Java worden 
aangelegd, met ceue beschrijving der zamenstelling en inrigting 
van dc gebouwen binnen de vesting Willem 1. 

G. G- vau der Hoeven, Over deu vorm vau pijlers cn kolommen, 
(i. (j. van der Hoeven, Beschrijving van dc Croton-waterleiding 

der stad New-York. 
M. 11. (Jonrad, Nota omtrent dc tid)cllcn vau de waterstanden op 

dc ucdcrlaiulsclic hoofd-rivicrcn, gedurende het jaar 1851. 

rJ i 

I N 11 O l! I) 
DliW 

UITTREKSELS ULF VREEMDE TIJDSCHRIFTEN 
VOO» UE LEÜKN VAN HKT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEUUS. 

1S51 —ISöri . 

N®. (>. NovKJi m;i:. 

\ X \ 1 1 I . 

X X X I V . 

X X X V . 

X X X V I . 

XXX V i l . 

XXX VIII . 

X X X I X . 

XL. 

X M . 
x i . n . 

X I . m . 
.XL IV. 

X I ; V . 

) 

XIAM. 

M . v n . 

Het iu den grond drijven vau holle palen, door deu 
druk des dampkrings (Stelsel van Dr. Potts). 
Brug over den Shannon. — Het indrijven vau reuzen-
palen ( J . A. Eeith). 
Mededeeling omtrent den schoorsteen der gasfabriek te 
Edii\burg ( J . A. Ecith). 
Beschrijving van den nieuwen schoorsteen van dc gas-
fabriek tc Ediuburg, door M, Taylor. 
Luclitvcrversching, m betrekking tot de openbare ge-
zondheid ( J . A. Ecith). Dc tijdmeters of tijdbewaarders vau Vorauer, door 
AVerdmuller van Elgg (J . van Stralen). 
Theorie der zamenstelling van stceucu bruggcwelven, 
( J . van Stralen). 
Verwarming cn ventilatie van spoorweg-rijtuigen, ook 
toepasselijk op andere l)cwecgbarc afgcslotcne ruimten , 
als stoom- eu zcilschepcn enz., door P. E. l\leissner 
(J . van Stralen). 
Dc draaijers-kuust cn werktuigelijke bewerking. 
AVater, dc groote zamcustcllcr en ontbiuder. 
Natuurlijke waterzuiveraars. 
Vlas-fabrickaadjc. 
Over het Icccî en van den draad voor elektrische tele.-
graten iu cn boven den groml, door Dr. A. Kramer 
(G. van Diesen). 
Amcrikaanschc l)chocduu'd(lelcn tegen het springen van 
s t o o m k e t e l s ( J . van Stralen). Toekomst vau den elektrischen telegraaf ( J . van Stralen). 
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* 
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X L V I I I . Verslag van proeven over de stabiliteit eener brug 
volgens het stelsel van llowe (J. van Stralen). 

XTilX. (^ver dc verdamping cn het trekvermogcn bij locomo-
tieven op verschillende spoorwegen, door llenry Mathieu 
(J , van Stralen). (i\Iet eene tabel.) 

L. Nieawe toepassingen der elektriciteit ( J . van Stralen). 
.LI. Beschrijving van een hevel-duiker van gegoten 

ijzer, door ]\l. P . Ablay, (plaat XVI) , 
ij[\. i3e Illusirateil Loniloii News over de voorwerpen door 

]Iolland ten toon gesteld. 
J J I I I . Uitzetting van stoomketels. 
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V E l U i A D E R l N C . 

VAN HKT K0NINKL1.JK ÏNSTITCÜT VAN INGKMIAITS , GKUOL'DKN IN 

ILKT LOKAAL VAN DK K O M N K U J K K AKAHKMIK TE UKLFT, 

OP DINÜSÜAG 1>KN SKPTKMHEK 1 8 5 1 . 

Tegenwoordig: T. W. Conratl, voorzitter; Simons, lorstner VvHi 
Dambenoy, van Meurs, Greve, Storm Bnysing, van der Kun en 
Staring, leden va?i den raad; de leden, 11. Singels, A. Adriani, P. A. 
van Aken, J . Lebret, Bleekrode, E. Lobatto, P. Schmitz, P. Schölten, 
J . P. van den Berg J u n ^ , J . G. W. Merkes van Gendt, W. N. 
Hose, A. G. llcutlier, l lar tz , A. J . Schouten, J . T. Munnich, 
Verheije van Sonsbeeck en M. C . J . Piepers; en de buitengewone 
leden M. E. C. Plemp en Wolterbeek. 

Dc notulen der vorige vergadering, van den 1 J u n i j , worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter geeft kennis dat de volgende geschenken y/(\ii in-
gekomen: 

u. Van de heeren Gebr. J . en II. van Langeidiuysen : 
1. l i e t IV *̂-' deel van KiKjclands WereldkandeL 
2. Per/taal eener onteigening ten algenieenen nutte., door M^ 

A. A. J . jMeylink. 
8. Jlandleidlng tot de vaststelling der niemve water se fiaj^sregle-

inenten., door Jhr. M^ J . Cinarles van UHbrd. 
b. Van dei\ heer van 't llaaj)': l ie t 6^% en 8»»« stukje van 

het deel van zijn Tijdschrift voor den handwerksman en het 
J'abrijkivezen. 

c. Van het lid A. Greve: De verbetering onzer rivieren enz. y 
door den heer (3. Schifler, lid van de tweede kamer der Staten-
Gencraal met bijlagen en kaarten, 

d. Van Yj. ^i. den Koning, l»eschermheer vaïi het Instituut : 
Het i)'̂ ® deel der Annales des travaux publics en Belgique, 

e. Van de Jlollandsehe Maatschappij der AV'etensehappen tc 
Haarlem: Programma voor het jaar 1851. 

f . A'an de Maatschappij ter l3evordcring der Bouwkinist : 
Innidigr bijdragen, deel, m stuk. 
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(J, Van het lid F. W . Conrad: 
1. Kaarteïi ou doorsneden van cen ontworj)cn kanaalstelsel in 

Zweden, van den Ijuitenant-Kolonel J . Edstrüin. 
LatiiMelh-waterworks; exCensioii of works., for ohtaining a 

uupply of pure soft water from the river Thames at I ) it ton. 
»'3. General catalogue of articles from the German Zoll-verein 

and Northern Germany., sent to the London J^xhibitio7i of Industry. 
4. Prize agricultural implements and machinesmanufactured by 

Clayton, Shuttlewortli and C''. Lincoln. 
5. Morewood and Kogers*"« Patent galvanized tinned iron. London. 
6. llurwood'^s Patent apparatus for moving and fastening win-; 

dotvs , etc. Jpswich. 
7. Zinc shij)-sheating, manufactured by the Vieille-Montagne 

zinc-mining-company. 
8. Henry Pooley and Son^s Platform weighing machines. Liverpool. 

The history of coffee^ including a chapter on chicory; by 
William Law. Etlinbnrgh. 

JO. First report of the society for ameliorating the condition 
of apprentices and boys in the mercantile marine. Tiondon. 

I L Een hnndel prospectussen en prijslijsten, meest betrekking 
hebbende lot voorwerpen die '/ich op de tentoonstelling te Londen 
bevinden. 

h. Van Zijne Excellentie den M inister van Binnenlandsche Zaken: 
llcgister /A', bevattende de beschrijving der peilschalen ^ hakkel-
bouten en andere verkenmerken langs de rivier de P>oven-Maas, 
van l'ise l^ot Grave. 

i. Van het Anislerdamsch ileparten^ent der Nederlandsche maat-
schappij Ier Ixworchiring van nijverhcitl: 

1. Algenn;t;ne jniandijst van de leden der maatscliappij. 
XV''" deel, sink van hel lijdschrii't der niaatschappij. 
Voorloop}g verslag van da co7nmissie belast met de regeling 

cn leiding van de 'uit Nederland naar de londensche tentoonstelling 
gezonden voorwerpen. 

k. Van het lid de Geus: Twee exemplaren van het Overzigt der 
weerkundige v:aar7iem.i7ige7iin 1850 op Z'wa7ie7ihurg gedaa7i. 

L Van het lid W«". Staring; 
1. Gedachten, over het aanlegge^i van kunstwegen zonder tol-

ke[fiiig-> door C. van Païdiuys, lid der Provinciale Staten van 
(ielderlancl. 

2. Verslag over het Zwolsche .Piep^ afgedrukt uit dc Staats-Cou--
rant van den Julij 1851. 

7n. Van Zijne Excellentie den Minister VHTI Oorlog: Lijst van 
boeken cn brochures., van 1 Januarij tot 1 Julij LS51 voor de biblio-
theek van het Departement van Oorlog aangeschaft. 

n. Van het lid A. J . 11. van der Toorn.' 
1. Traité de Geodesie par L. Puissant, 

2. Verslag vnn het vor7//C7i e72z. van zivare tig c helst eenen to€ 
dekking der glooijingen van dijken., door J . K. Wildeman. 

0. Van den heer F. Honuiver: Kaart van het Hertogdom Limburg, 
in 'V bladen, op de schaal van 1: 75,000, vervaardigd door Lonniver, 
ingenieur-veriiicateur van het kadaster. 

p. Van Teylers tweede genootscha]) te Haarlem : gedeelte van 
het stuk der Verhandelingen van het genootschap. 

q. Van den heer Antonio Ikirbaro: Het deel van het Albmn 
di Getnme Architettonichv. 

r. Van deii heer i \. Krook: Dc allevering van zijn Theoretisch 
€71 practisch Molenboek ^ met 5 platen. 

s. Van het lid J . C. iMerkes van Gcndt: 
1. Om nutidens ko^nmonikationsanstalter., 2 deelen. 
2. J)e verbetering der waterajleiding in de Geldersche 

van Asch van Wijk. 
S. Ve Peel en bedenkingen over denzelven., door P. de la Court. 
4. Drie tœkein'nL''en en twee bestekken, rakende den bouw van 

het entrepot te Amsterdam. 
5. Twee teckenijigen en een bestek, rakende eene dubbele wip-

brug te Zierik/ce. 
(f. Kaart van de boezem wateringen of trekvaarten in Delllainl, 

Schieland en llij)dand. 180S. 
7. Kaart van (len llijnstroom , in twexi bladen, van hoven Ennnerik 

tot beneden Arnhem, door Engelman en ('onrad. J700. 
S. Kanrt betrenende de afwatering van het groot waterschap van 

Woerden naar Kijnland. 0. Kaart van de Haarlemmer of Leidsehc uïcer, door Holst ra. 17'1.5. 
10. Kriart xiui de bergvlakte van den St. Pietersberg door Dory 

de St. Vincent. 
t. Van het lid Tetar van Elven: 
L y/ description of the latest and most approved systems of 

zinc-roojing., published by order M^J//vici 11 e-montague//(Mossel-
man) Zinc mining co7npa7iy of Liege., Jhlginm. 

2. Kmpiloi du zinc pour les plates fonnes ^ toitures ^ corniches.^ 
chenaux etc.., extrait du rapport an collège des Jionrg7)iestres et 
Echevins de la ville de Liège., co7itenant les reMseignements re-
cueillis a Londres., sur les travaux <îasHainissement et (Vntilité 
piublique de cette capitale., par J . E. Ptcmoiit, architecte de la 
ville dc Liège, etc. (1). 

3. Prijs-couraut van zink der maatschappij van ziîikmijuen en 
smelterijen //la vieille montagne//, voormalig E. 1). Mosselman, in 
dépôt bij de heeren Surie en Lingeman te Amsterdam. 

4. Eigenschappen en aanwending van zinkwit eu zinkgrijs, mede 
van geîU)emde maatschappij, eu in hetzelfde depot verkrijgbaar. 

(1) DU opsU'l wori\l vertaald mcdcfje'lceUl in hel eerslvolijeiKl sluk der Lïl-
f-rckfiPdH uU vreemde Tijdsdtriflcn. 
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5. Berigt aangaande dc voortbrengselen van dc asplialt-inijnen 
van Seyssel. 

6. Verslag dcr inwijding van het nieuwe lokaal der maatschappij 
Ar Li et Amicitiae ^ op den December IHIO, 

7. i\icuwe kalholijke kerken. Kapel der zusters vaji het II. Sacra-
ment, ojdangs voltooidinAtrecht(Arras) door»!. A. AlberdingkTliijm. 

S. Bestek eu voorwaarden ter uitbreiding eener stoomsuiker-raf-
iinadcrij vaii de heeren Beuker en llidsholl' te Amsterdam, door 
<len heer Tetar van Elven in ISlO cn 1817 toi uitvoer gebragt. 

U. jjcstek eu voorwaarden voor het bouwen van ecu oude-mani\en 
en vrouwenhuis met kapel, tc 's Gr a ven ha ge, door dcnzelfden. 

Van het lid van der Kun: De telegrafen-lijnen van de Duitsch-
Oostenrijksche telegralcji-vereejn'ging. 1 Maart 1851. 

1. De voorzitter deelt der vergadering mede, dat , blijkens een 
schrijven van den 1̂1 ei jl. (Bijlage I) door de leden Steucrwald, 
von Dentzsch eji Vrcetle te Soerabaia eene afdeeb'ng van het 
instituut is oj^gerigt, ontler den naam van: Afdeellnj Oihstelijk Java, 

In eene vergadering van dc leden der afdeeling is een huis-
houdelijk reglcTtient ontwor])en, en een voorloopig bestuur gekozen, 
lH;«taande uit dc leden: von Dentzsch, president, Egter van Wisse-
kerke, secretaris, Brocx, de l^erez, (icil cn E>enuet, leden. 

l ie t outworj^eu huishoudelijk rcglcincnt is naar jVederland ge-
zonden. In afwachting vnn de vaslstclling daarvan, heeft do raad 
de benoemingen goedgekeurd (Bijlage I I ) , waardoor het bestuur 
der Afdeeliug Oostelijk Java is gevormd. 

2. De voorzitter brengt ter tafel het door de Verzorgers der 
Technische schotd tc Utrecht aangeboden eerste jaarlijksche verslag 
vau die school. Daar een voorloopig verslag in de bijlagen der notulen 
van de vorige vergadering is afgedrukt (1), zoo wordt besloten 
het thans ingek(nnen, meer uitgebreide s tuk , in de bibliotheek van 
het Instituut t(f jdaatseji. 

De voorzitter deelt mede, dat door Zijne Majesteit den 
Besclierndicer het gevoelen van den raad is gevraagd wegens ecu 
Meetinstrument, door den heer Dnpuis tc Parijs A^ervaardigd, en 
door dezen le Mesureur genoemd. Het werktuig met de beschrij-
ving wordt door de vergadering met aandacht bezigtigd, doch 
het nut daarvan door de meeste leden iu twijfel getrokken. Dc 
raad wordt uitgenoodigd zich, ingevolge 's Konings verlangen, 
met de bcoordeeling van het werktuig te belasten. 

4. De voorzitter vertoont de door het lid Schmitz beloofde 
teekening van zijnen Diktemeter^ waarvan in de notulen der vor-

, 1 ) Nuluk'M IS5Ü—51 , l)ladz. 

gadcring van 8 April 1S51 , op bladz. l o l , is niehling gemaakt. 
(Zie Plaat 1.) 

5. Dc voorzitter brengt ter tafel eene bijdrage tot de kennis 
der surinaamsche houtsoorten, door J l r . C. A. van Sypcsteyn, 
Luitenant der artillerie bij de koninklijke militaire akademie. 

De vergadering hoort met belangstelling het voornaamste uit 
dit opstel voorlezen. Onder anderen schijnt men daaruit te kuiuicn 
opmaken, dat de surinaamsche houtsoorten over het algemeen tegen 
den prijs van ƒ SO tot J 'dO de teerling el hier te hiïidc verwerkt 
kunnen worden. 

De vergadering vcrecnigt zich met het voorstel van den presi-
dent , om het stuk in den bundel van het Insti tuut op te nemen (1). 

De vergadering wordt voor eenige oogenblikken geschorst, 
waarna, in een aiulcr vertrek, door den voorzitter een waterbed, 
V(dgens D^ Arnott, cn eene ccntrifugaal-pomp ter bezigtiging worden 
gesteld. B(iide voorwerpen worden door de leden met aandacht 
beschouwd en l)eprocfd. 

Na dc vergadering weder te hebben geopend, leest dc voorzitter 
een voorstel van C. Zemel J r . te Vlissingen, strekkende tot uit-
breiding van onze nijverheid door het vermogen van den wind. Dit 
s tuk , w^aarvan alom afdrukken verspreid zijn , behelst het voorstel 
om, door bijdragen vau 25 tot 50 gulden, eene som van 000 tot 
800 gulden bijeen te brengen, en daardoor den heer Zemel in staat 
te stellen, drie of vier modellen te vervaardigen, ^vaardoor volgens 
hem zoude worden aangetoond: 

//dat het vermogen van den bestaanden windmolen belangrijk is 
//tc vergrooten^ en tot het twee- en dric-voudige van zijn tegen-
//woordig vermogen is tc brengen; dat de ongelijkmatige uitwerking 
/MICS winds is te verbeteren, en alzoo zijn vermogen meer algemeen 
Ä'toe te passen; 

//dat ook de wind op andere wijze, dan de thans gebruikelijke, 
//nuttig kan worden aaiigcw^end, en Langs dien w êg daarvan een 
//bijna onbepaald vermogen kan worden verkregen; 

//dat men bij sterke luchtstvoomen geen wind door de hekken 
/'behoeft te laten waaijen, maar de in dit geval verloren gaande 
/'krachten vau den molen zijn op te vangen , en voor de werkzaam-
//heden, welke spoed vereischen, aan te wenden, wanneer er geen 
//wind is.// 

De voorzitter stelt der vergaderijig voor, te beslissen , of men het 

(1) Dit sU:k h door deu SUMUM' leru[;fjovraajjcl , duor Uv.in afzonderlijk 



voorstel ter zijde zal Icggeii, dan wel door eene geldelijke deel-
neming dc zaak zal bevorderen. 

De ledc]! Lobatto cn W. N. llosc wenschen de beslissing aan 
den raad over te laten. Deze kan trachten te vernemen, wat dc 
eigenlijke denkbeelden van den heer Zemel zijn, cn naar bevind 
van zaken handelen. Dc vergadering schijnt niet genegen het ver-
vaardigen der modelloi tc bevordereji, doch vercoin'gt zich met deu 
wensch der beide genoemde leden, cn laat alzoo de verdere behan-
deling der 'zaak aan den raad over. 

7. Dc voorzitter leest ecu brief van het lid Tctar van Elven, over 
de bewaring van gedenkstukken der bouwkunst. 

(Zie Edjlagc l i l . ) 
De vergadering besluit de talrijke bijlagen van dezen brief te 

stellen in luuulen dor commissie, die vroeger met de behandeling 
van dit onderwerp belast is geworden. 

8. l i e t lid P. Scholtcn vestigt de aandacht van het Instituut op 
de proeven , die te llotterdam worden genomen , met ecue veranderde 
inrigtiï)g van standvinken. De uitkomsten van deze proeven zullen 
waarschijnlijk in de bijdragen der maatschappij ter bevordering der 
bouwkuiist worden medegedeeld, waarom despreker daarover thana 
niet zal uitweiden. 

Het lid W, N. llosc zegt, tot opheldering, dat het nieuwe stelsel 
nederkomt op het zamcustcllen van standvinken uit drie platen, 
die, even als de st\ikken vau een ka])gebindt Ma Philibert, in het 
vcrbaiul t(jgc?i elkander liggen. ]\Ten iieeft daardoor het voordeel, 
van de standvinken der verschillende verdiepingen op elkander tc 
kuuïien doen dragcTi, zonder de moerbalken door veel gaten te ver-
zwakken. Standvinken, die op de gewone wijs iu ecu sleutelstuk 
vatten cn op eene sloof, of o]7 het volgciulc moerbindt rnsten, 
word(;n soms door den bovenlast over de lengte uit elkander ge-
spleten. l>ij het 7iiouwe siclsel heeft inen dc platen oiulerling, en 
deze met de korbeelen verbonden, door bouten met moereu of spieën. 
Daardoor wordt dc staiulvink verzwakt, waarom het beter is beugels 
aan te brengen. 

9. Het lid P. Scholten zegt tlians in staat tc ziju op tc geven, 
door wien do wcerkuiidii^^e waaniomi)iü:c]i tc llotterdam in 1S50 ^ O 
ziju verrigt, waarvan in dc vergadering vau den 10 Jiuiij jl. sprake 
was. Di(i waarnemingen zijn gedaan door den fabriek van Schieland , 
J . A. ScholteiK flierluj valt nog oj) te merken, dnt die waarne-
mingcji vrij naauwkfiurig overciMikomcn met (li(v.iau tien 1 leider en 
te Halfweg Haarlem gechian. \n (fe AJ(j(niietivö en Lctterhodc 
vü^i 1S50 viiult men onder andercji aangeteekeud. dat op liet 

huis Zwanenburg, van den Eebruarij tot den laatsten Maart 1S50, 
sleclits op ecu dag regen en op vi(».r dagen sneeuw^ is w aargenomen. 
Ciednreude de maand Maart bedroeg de gevallen regen 
eu dc uitdamping 

Het lid Piepers herinnert zich dat het in het genoemde tijds-
bestek geregend heeft. Ook wordt dit door de getiu'genis vau twee 
andere ambtenaren aan deji spoorweg bevestigd. Er is nogtans geene 
aanteekening van den regen gehouden. Men herinnert zich echter ook 
dat de wind gedurende het geheele tijdsverloop west of noordwest 
is geweest, met uitzondering vau een enkelen dag, toen hij oost 
was, zoo ais trouwens u i t ' de opgaven zelve bl i jkt , die dc heer 
Schölten heeft overgelegd. 

De leden Scholten en Piepers treden nog in eenige woorden-
wisseling over dit onderwerp en het daarmede iu verbaTid staajuU; 
bonalen van de polders Cool, SchooiHlerloo en Eeukelsdijk (1). 

De voorzitter zegt dat zijns inziens de z a a k thans genoegzaam is 
toegelicht, eu dat hij bij de vroeger door hem gedane belofte vol-
hardt , van te zullen trachten verdere proeven eu waarnemingen met 
het stoomgemaal te doen nemen, hetwelk de leden zeer wenschelijk 
achten cn waarvan men alsdan de mededeeling met verlangen tc 
gemoet zal zien. 

10. De voorzitter brengt een aantal si ukken ter tafel, die door 
hem uit Londen zijn inedegebragt, en meest betrekking hebben lot 
hetgeen op de teutooustelling voorhanden is. 

Terwijl deze stukken met belangstelling door de leden bezigtigd 
worden, deelt de voorzitter eenige bijzonderheden mede, omtrciut 
de zamenstelling van metselwerken uit holle bakstcjcnen. De be-
schrijving van eene modelwoning voor vier arbeiders-huisgezinnen , 
door dc zorg van j)rins Albert tegenover het gebouw in Ilydepark 
geplaatst, benevens eenige andere bijzonderheden omtrent deze con-
structien, zullen in eene i\ota worden medegedeeld. 

(Zie Ihjlage JV). 
Het lid llosc zegt dat de fabriek van den he(;r'Ilose te Utrecht 

spoedig iu staat zal zijn zulke ludle baksteenini te vervaardigen. 
Men ka)i zich daartoe vau hetzelfde werktuig bedicncJi, waarmede 
de droogbuizen in die fabriek worden gcuvaakt. 

Deze buizen van versclnlleiule middcHiji^en, en ecu engelschen 
voet (O'̂ '.o) lang, kosten gemiddeld ƒ 8.50 de cUiizend stuks of 
driehoiulerd strekkende ellen. 

De teekeningen van verschillende soorten van spoorstav(?n trekken 
mede bijzonder de aaiuhudit, en daaroiuler vooral een stelsel van 
staven, die zoTider strekhouteu af andere ondersteuning op den 

(l) Zit' het (barovcr vcihimi]Mc ia (U». NoI\i1(mi IB'̂ O—I8.-»n U\iu\i. 203. als 
ook in i'.ie ÏS50- ÏS5] h\:uh. 20. . lAO oii 174. 



grond rusten, en alleen hier en daar door dwarsstaven verbonden 
zijn. Die staven zijn van den vorm, als op plaat 1 is voorgesteld, 
cn tot 10 el lang. J')e ingenieur Brunei heeft daar proeven mede 
genomen, doch ïiog niet lang genoeg om over den uitslag een 
oordeel te kunnen vellen. 

11. ])e voorzitter geeft kennis dat het lid J . Dixon voor het 
lidmaatschap heeft bedankt. 

Men gaat vervolgens over tot dc balbttage der heeren, die in 
de vergadering van 10 Junij tot gewone leden zijn voorgesteld. 

De leden llartz en Storm Buysing worden tot stemopnemers 
benoemd. 

De uitslag der ballottage is , dat met algemeene stemmen tot 
gewone leden zijn aangenomen de beide kandidaten J . van Straaten 
en Jh^ de Jong van Ji3eek cn Donk. 

Als gewone leden worden voorgesteld, om in de eerstkomende 
vergadering te worden geballotteerd: 

de heeren G. H. ühlenbeck. Majoor der Genie te Soerabaia, en 
Kxaaijenbrink, ingenieur van den den waterstaat te Cheribon. 

Tot buitengewone leden worden voorgesteld de heeren C. J. van 
Goens, 2® Luitenant ingenieur in Oost-lndie, benevens de heeren 
\V. J . Backer en A. Brevet, civiel-ingenieurs. 

De voorzitter maakt de opmerking dat het van veel gewigt is 
de mededeelingen een geruimen tijd voor dc vergaderingen in te 
dienen. De raad is anders niet in staat de zaken te overwegen en 
voor te bereiden, waardoor de behandeling noodwendig moet lijden. 
De leden worden mitsdien dringend uitgenoodigd hierop te letten, 
daar de raad anders genoodzaakt zal zijn de behandelijig der tc 
laat ingekomen stukken tot eene volgende vcrgaderin^i^ te verschuiven. 

Daar niets meer aan dc orde is Avordt de vergadering gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vcrgaderin;( van Din^-s-
dag den ll'^«" November 185 L 

V . W . C O N R A D , 

President. 
S T A lil N G , 

Spci i;?. 
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B l J L A l i E 1 

Kon. Insl. v. Inj;*. 
Afdeelhiö .Ooslfilijk-Java. 

iNo. l. Soerabaia IS Mei 1851. 

Bij UEd. gecerd sclirijven dd. 17 Februarij n®. mogten de 
heeren leden Steuerwald, von Dentzsch CTV Vreede de kennisgave 
ontvangen, dat de door hen tot leden des Instituuts voorgestelde 
personen als zoodanig waren aangenomen en dat de vergunning 
werd verleend tot oprigting e(ïner al'deeling te dezer plaats. Ge-
noemde heeren hebben dientengevolge de op Soerabaia aanwezige 
nieuw benoemden uitgenoodigd zich met hen te vereenigen tot 
het constitueeren eener afdccling, en tot het gevolg geven aan 
UKd. verzoek, om de noodige huishoudelijke bepalingen vast te 
stellen en op te sturen. 

In de tot dit einde gehouden vergaderingen is dan ook het 
gevraagde reglement o])gemaakt, en zal met bijbehoorende stukken 
per eerste scheepsgelegenheid verzonden worden. 

Hoewel nu dit reglement dus nog niet als vigerend mag wor-
den beschouwd, is de vergadering van oordeel geweest, dat zij , 
zonder daardoor de besluiten van het Instituut te veel vooruit tc 
loo])cn, in het belang der zaak tot bevordering der noodige één-
heid en zamenwerking, te gelijk kon overgaan om, volgens dc 
bepalingen in dat nog onbekrachtigde reglement vervat, zich een 
bestuur te kiezen. Naar den uitslag der daartoe gehouden stem-
miiog^i is dan het bestuur der afdeeling Oostelijk Java zamen-

- gesteld als volgt: 
De heeren C. G. von Dentzsch, president; Egter van Wissekerke, 

secretaris; Brocx, penningmeester; de Perez, Geil, Bennet, leden. 
Wij hebben dus de eer UEd. van deze vcrrigtingen kennis te 

geven, in de hoop dat zij uwe goedkeuring zullen wegdragen , onder 
mededeeling tevens, dat wij, ingevolge het in deze gewesten ge-
bruikelijke, ons verpligt hebben gezien, van deze oprigting en 
verceniging aan het llooge Bestuur keimis tc geven, waarin wij 
tevens aanleiding hebben gevonden om te verzoeken om het voor-
regt van portvrije correspondentie met in de kolonie verspreide 
leden, of nader op te rigten afdeelingen en met den raad van 
bestuur; en van vrije regten als anderszins, vrijen in- cn uitvoer 
van boekwerken of andere stukken, door het Instituut naar de 
leden in de kolonie of omgekeerd te verzenden. Hiermede komen 
wij van zelf tot de beantwoording der vragen, voorkomende in 
uwe missive van 8 Maart jl. aan de heeren de Perez, Steuer-
wald, von Dentzsch en Vreede. De correspondentie kan nu door 
iusschenkomsf van het bestuur der afdeeling per landmail geschie-
den, zonder dat dit cei\ groot linantieel bezwaar kan uitmaken 

ï 
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Amslcrdciin, den G September 1S51. 

Wel Edel Gestrenge lieer, 
Mijne belangstelling in de monumenten van vroegere en oolc van 

latere tijden lieeft mij dikwerf de gevolgen van bet Vandalisme 
doen betreuren. Is meu in de voorlaatste eeuwen daarvan niet 
bevrijd gebleven en heeft dit in de eerste helft der 19^" eeuw nog 
bestaan, althans de tweede helft dezer eeuw zal in dat opzigt in 
den vooruitgang niet achterlijk blijven. Dit waarborgen de bui ten-
laudsche instellingen en comités die buitenlands zoowel practisch 
als theoretisch van hun bestaan doen blijken. Men lo'ie de An7}alos 
Arckéologuiucs en de Ihilletins van het Comité kistorlque des arts 
et monnments te Parijs. Vooral is merkw^aardig het reglement van 
den Eranscheu Minister Salvandy, uitgegeven deu 18 December 1837, 
tot organisatie der vijf comités. Men beschouwe hoe iu Duitsch-
land en Belgie de handhaving der monumenten wordt behartigd. 

Dikwerf stelde ik mij in aanraking met verschillende autoriteiten, 
ten einde voldoende voorgelicht te zijn tot het doen van voorstellen 
aan de klasse van het Koninklijk Nederlandsch Ins t i tuut , ter 
vestiging van soortgelijke instelling, waardoor het betrekkelijk wei-
nige dat ons land nog van monumenten mogt bezitten, op vaste 
vcrordein'ngcn van hooger hand , door daartoe gevestigde commissiën, 
bewaard zou blijven ter handhaving van onzen voorvaderlijken roem 
in het vak vau bouwkunst. 

Ten einde daaromtrent meer speciaal mijne gevoelens te doen 
kennen, heb ik de eer hierbij over te leggen twxe llapporten van 
7 April en 7 October 1818.' 

Vergun verder Wel Ed. Gestr. l iccr , u voor het Inst i tuut aan 
te bieden de navolgende documenten, die ik over dat onderwerp 
heb verzameld. iMogt dit het Instituut niet ongevallig zijn, oni 
daarnaar aanleiding te vinden zoodanig gebruik te maken , tot voor-
stellen waar het behoort en waardoor in ons llijk een erkend lig-
ehaam kon tot stand gebragt worden, dat ons bet onverminkt 
behoud der monumenten of derzelver afbeeldingen, niet pittorcsque 
maar bouwkundig voorgesteld, zou verzekeren. 

De gezegde documenten wegens het behoud der monumenten 
zijn de volgende: 
L*. A. Ordonnantie dcr Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen ^ 

dato 14 Julij 1823. 
// B. Koninklijk hesliut., dc bovenstaande ordonnantie dcr Staten 

van Oost-Vlaandcrcu goedkeurende, dato 'sGravenhage 5 De-
ccuibcr 1823. 

r i \ G. Décret Ministeriel aux (louverneurs des J^rorinces ^ ilatv-
Bruxelles 3 duillet 1832. 

'' D. Arrêté lloyal organique de la (Commission Royale des Monu-
ments^ Bruxelles 7 Janvier 1835. 

// E. Décret Ministériel anx (jouverneurs des provinces d Anvers ^ 
de Brabant^ des deux Flandres^ du Hainaict^ du Limbourg 
et de Nam.ur^ Bruxelles 17 Mars 1835. 

// E. Décret Ministériel aux (louverneurs des Provinces (TAnvers 
de Brabant^ de la Flandre Occidentale^ de la Flandre 
Orientale., du IFainaut^ de Liège ^ du Luxembourg et de 
Namwr., Ikuxelles 11 Juin 1830. 

// G. Idem au (luuverneurs des Provinces., Bruxelles, le 11 
Avril 1838. 

// II. Llem, aux Archeveques et Fcéqucs de Jîelgi.qite^ Bruxelles, 
le 14 Avril 1838. 

// 1. Lettre dat Ministère des travaux publics., Bruxelles, le 20 
Août 1839. 

*f K. Décret J loyal et Approbation d'un règlement pour la cou-
servation (Vobjets d'art dans la Flandre Oceidentale^lli'xiy.iAXc^., 
30 Juillet 1815. 

// L. liéglem.ent arrêté par Ut Dépatation pernianente du Conseil 
provincial dit Luxembourg., Arlon, le 2 Septembre 184G, ct 
Décret Royal du 12 Avril 1847. 

tf ^I. Décret Ministériel aux yLrc/ievcrptes et Eveques du Royaume, 
Bruxelles, I Août 1849. 

f/ N. Décret Royal., Bruxelles, le 28 Octobre 1848. 
rf ( ). Note SUT les disjiositions qui régissent en Jhdgique la con-

servation des Monuments et des objets <Tart anciens. 
// P. Drief van den Secretaris der Koninklijke Commissie der 

Monmnenteny den heer Jules Dugniolle, aan M. G. Tetar 
van Elven, Brussel den 30 Jvdij 1850. 

// (i . ideni.^ van den 9 Augustus 1850. 
tt K. Brief van den ondergeteekende aan den heer Jules Dug-

niolle, Amsterdam 15 Augustus 1850. 
I k heb de eer tot meerdere vcrvollcdigiug Uw Ed. Gestr. 

hierbij nog over te leggen eçne ministeriele aanschrijving 
over hetzelfde onderwerp, als: 

n S. van Z. B. den Minister II. van Zuyleu van Nijevelt, dato 
10 April 1841, u M 7. 

Voorts neem ik de vrijheid Uw Ed. Gest. te herinneren 
aan het Weekblad van het Regt^ n". 1031, Donderdag 5 Julij 
1849, behelzende dc ministeriele aanschrijving aan heeren 
Gouverneurs, van Z. E. den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, den heer J . M. de Kempcuacr, 'sGravenhage den 
19 Mei 1849 , en aan de Nederl. Staats-Courantvan 
Woensdag 19 September 1849 , n^ 220, biivattende het 
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belangrijk raj)port der klasse van het Koninklijk Neder). 
Inst i tuut , inhoudende het verrigte ten deze in versehillende 
tijdperken, bij de gezegde klasse bewerkstelligd, 

T. Ale(le zij het mij vergund 
mededeeling te doen van den inhoud vaii bovengenoemd 
voorstel, ten aanzien der jnonumenten, door mij gedaan aan 
de klasse van meer gezegd Inst i tuut , waarbij ik nog 
voet'-O 

n U. Mijne hescliouwinc] over het door den heer J . A. Alberdingk 
Thijm aan de klasse voormeld^ (jerigt adres^ betreflende 
de instandhouding der Monumenten in ons laufl; met 
overlegging tevens wnn dat adres door dieii heer in druk 
gegeven, onder dagteekening van den 14 Augustus 184S. 

In het bezit zijnde van eeji gedrukt exemplaar op den 1 Au-
gustus I S l ü door de Ivedactie van de Spectator uitgegeven, doe 
ik tot aanvulling der bovenstaande documenten daarvan bij deze 
afstand. 

Jlopende dat mijne bijdrage niet ongevallig moge zijn, verblijf 
ik in die verwacliting, met de meeste hoogachting. 

Uw. Ed. Cjestr. Uw. llienaar^ 
G. TiÓTAu v.\N Ei,vi:x. 

Aan 
dan He/ Edel (ieslr. lieer h\ M\ Conrad, 

President van het lioninklijk InslUuut 
van Imjcnieurs enz, 

tfi 's IJa(jc> 

1̂ >1JLA(JE iV. 

NOTA OMTRKNT U E T MR/RSKLKN MET STKKNKN 
1:N I>K DAAIOIEDK (JENOMVDK IVONINCIEN. ( 1 ) 

( r iaa t L) 

Dc belangrijkste voordeelen, die aan het gebruik van holle ge-
bakken steenen zijn verbonden, bestaan in droogte en warmte, 
alsmede in bcsjxnring op do kosten van bouwen; liet is aan te 
bevelen als voorbehoedmiddel tegen de nadeelen , die uit den invloed 
van de vochtigheid voortvloeijcn, wanneer men gewone steenen of 
andere poreuse bouwstoffen gebruikt. 

(1) Men vß]. i\ii Uitlrcksels uil vreemde Tijdxckriflen, U\o lunv ^ 1850,-AIri 
»01 Decemhcr, hlz. UG volfr,-. en de dnarhij helioorcndc plaat X l M i t r . 3 - 5 . 
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Voor gebouwen op het land cn voor afsluitingsmurcn zijn de holle 
steenen bijzonder geschikt, alsmede voor de gewone huizen der arbei-
dende klassen, voor scholen, en in het algemeen voor huizen van 
middelbare hoogte, welker zolderingen en vloeren eene gewone 
zwaarte hebben, daar zij de hontbekleeding van binnen noodeloos 
maken. De sterkte dezer steenen is naar omstandigheden te wijzigen 
en kan die van volle steenen evenaren. 

Voor binnenmuren en voor de bogen van daken en vloeren ge-
bruikt w^ordende, zijn zij tegen het vuur bestand; zij verminderen 
aanmerkelijk de gehoorigheid en zijn veel ligter dan volle steenen. 
Wanneer zij tegen muren van gebakken of gehouwen steen als 
beklceding worden aangebragt, maken zij een houten beschot 
onnoodig en doen gevolgelijk het gevaar van brand en verrotting 
verdwijnen. Ook zijn zij zeer geschikt voor vloeren in land-
huizen. 

De verschillende vormen van holle steenen, welke zijn voor -
gesteld voor dien, voor welken de uitvinder l lenry Roberts is ge-
octroijeerd, zijn alle, voornamelijk waar het de buitenmuren geldt, 
in meerder of minder mate oinlerhevig aan het bezwaar, dat zij 
niet behoorlijk met elkander kunnen worden verbonden, zoodat zij 
een aaneensluitend verband vormen, of met andere woorden, dat de 
stoot- en strekvoegen aan de vochtigheid gelegenheid geven naar 
binnen te dringen. 

Bij den vorm, die voor het gepatenteerde holle metselwerk is aange-
nomen, verkrijgt men een juist aaneensluitend verband, dat i n d e 
lengte door het midden van den muur loopt, en dat door geen strekschc 
of stootvoegen wordt doorsneden; zoowel van binnen als van buiten 
is de muur stevig; men kan zeer gemakkelijk vloerplanken en ander 
timmerwerk er* in bevestigen; door de in de lengte evenwijdig 
loopcnde kanalen is men behoorlijk zeker van droogte, kan men dc 
lucht gemakkelijk ververschen, alsmede haar kunstmatig verwarmen, 
scheldradcn en buizen plaatsen, enz. 

Volgens de omschrijving van het patent van 15 Junij 1850 
worden daarbij bedoeld holle, of andere steenen en tegels, van 
zoodanigen vorm, dat men daarmede verkrijgt /̂ een verband in 
de lengte, hetzij door de overspringing van de afwisselende of 
evenwijdige lagen der steenen, hetzij met eene vierkante, uitge-
holde of gegroefde voeg, en eene elfene, eene ingezonkene of eene 
schuine oppervlakte.// 

J)e opstand en doorsnede op plaat ï , fig. 1 stelt eenen muur 
van t) eng. duim dikte voor; hetzelfde beginsel van bou-
wen kan, met cenig vcr.schil wat den vorm der binnenste steenen 
aangaat, bij miu'en van iedere dikte worden toegepast. 

De afmetingen dezer steenen zijn onbepaald; men heeft daarvoor 
zoodanige grootte gekozen, dat de koplagen vervallen en het getal 
voegen dus tot op ongeveer een derde wordt verminderd, waardoor 
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het uiiovlijkc van hol werk aanmerkelijk wint, liet een tbrseher 
aanzien lieeft en meer naar gehouwen 'steen gelijkt, dan gewoon 
metselwerk; die afmetingen ziju l'Z duim (0^'.o05) lengte met 
inbegrip iler voegen, terwijl drie rijen te zamen een voet (0''''.305) 
hoog zijn; eene afmeting, welke evenzeer gemak oplevert bij de 
vervaardiging der steenen, als bij hun gebruik, terwijl zij minder 
gevaar loopen vau bij de behandeling te breken, dan steenen van 
grootere afmetingen, en door huimen vorm gemakkelijker'kunnen 
worden behandeld en gestapeld. 

Negen geoctroijeerde holle steenen van de zoo even vermelde 
afmetingen zullen een sterkeren muur opleveren dan zestien gewone 
steenen, terwijl de eerste slechts weinig zwaarder zijn dan volle 
steenen, hetwelk van het uiterste belang is zoowel met het oo '̂-
op het vervoer als op het gebruik. ° 

hl do machine of bij het droogen kan een gedeelte der steenen 
ligtelijk aan dc einden worden gebogen voor het dak, of gemerkt 
worden voor sluitingen en afgebroken als dit vereischt wordt; zij 
ku nnen ook doorboord worden voor luclitvcrversching. Door er 
met een scherp gepuntcu hamer op tc tikken, kan men ze volgens 
alle lijnen, die men verkiest, afbreken, eu de hoeken kunnen 
met een trdJlel even gemakkelijk worden afgeslagen als bij gewone 
steenen. 

Een voldoend aantal geschikte steenen voor versiering vau den 
gevel kan van een gewoon baksel worden uitgekozen, en bij het 
l)laatsen vau deze zal een veel beter verband worden verkregen 
dan gemeenlijk bij gewone steenen erlangd wordt. 

De steenen voor de hoeken eu stijlen kunnen of vol cif hol 
zijn; en als zij loodrcgt zijn doorboord, dan kan de opening 
cirkelvormig, vierkant of achtkant zijn, cn die welke in de hoeken 
zijn aangebragt, kunnen zoo geschikt worden, dat zij eene buis 
voor luchtvervcrsching vormen. Gehouw^eu steen kan evenzeer 
worden aangewend voor de hoeken en stijlen, en dan zal het ge-
bouw cr in uiterlijk aanzien bij winnen. 

Holle steenen kunnen met eene goede machine voor tegels op 
dezelfde wijze woorden gemaakt als gewone droogbuizen, en voor 
ongeveer dezelfde kosten wat aangaat de gebezigde hoeveelheid 
klei. Zij zijn meer iuecngcdrukt, behoeven minder gedroogd te 
worden cn met veel minder brandstof worden zij beter gebakken 
dan gewone steenen, zelfs w-anneer alleen de overtollige hitte, of 
die in het bovendeel van den oven, wordt aangewend. 

De besparing van metsehverk, die ontstaat door het gebruik vau 
geoctroijeerde steenen, wanneer zij voor een billijkcïi prijs worden 
vervaardigd, zal 25 tot oÜ ten honderd be(h'agen op de kosten 
van liet materiaal, waarbij komt eene vermindmug van 25 ten 
honderd op de hoeveelheid kalk en eene gelijke bespariiig op het 
werkloon, als ervaren .werklieden gebezigd worden. Het metselwerk 

droogt veel sneller dan bij gewoiui steenen, en dc gladheid der 
binnen-oppervlakte van de muren, die met ecu geoctroijeerd ver-
band vau holle steenen zijn gebouwd, maakt de bepleistering in 
vele gevallen geheel overbodig, waardoor nog ecue grootcre besparing 
wordt veroorzaakt niet slechts in dc eerste uitgave, maar ook in 
de kosten van onderhoud.' Wanneer zij aan de buitenzijde ver-
glaasd zijn, zoo als met vele soorten van klei mogelijk is, dan kan 
men ceue geheel gladde oppervlakte verkrijgen zonder bepleistering. 

* 

De afbeelding, tig. 2 op plaat T, vertoont de zamenstelling van 
holle steenen, die gevolgd is iu een der afdeelingen van het model-
gebouw, door de maatschappij tot verbetering van deu toestand 
der arbeidende klassen ten toon gesteld in het gebouw der groote 
Tentoonstelling vau 1851 (onder klasse 27, n«. 110.) 

De daar voorgestelde doorsnede kan tevens dienen om een denk-
beeld te geven van de wijze van bouwen, die gevolgd is in de 
modelwoningen van Prins Albert, waarvan wij straks nader zullen 
spreken. De s])anuiug der bogen over dc woonvertrekken bedraagt 
hier 10 voet 4 duim met eene geëvenrcdigde verhooging 
vau het welf. De buitenste dragers zijn vau gegoten ijzer met 
steenen gevuld eu verbonden door gesmeed ijzeren staven. 

"Wanneer men dc kosten van metselwerk met gewone steenen 
vergelijkt met die van een geoctroijeerd verband vau holle stee-
nen, dan blijkt het dat 4300 gewone steenen voor dezelfde mi-
gebreidheid metselwerk vereischt worden, waarvoor mon 2450 
geoctroijeerde holle steenen gebruikt, zoodat men de volgende 
rekening heeft: 

r^sb. p. 
V.iOO {ïcwoue slccncu iciyen 20 sh. de duizend: 4 G o (/ 
2450 holle » » 25 w w 1 (- Ïi6.75; 

teuen 21̂  sh. O ;io /f 

liespari ufj . 
£ sh. 1). 
5 b (/oi.!).^)) 
3 13 a ( - J klO) 

1 4 !) (/• 14.85) 

.Bos])aniig i 'J O ( / 17.85) 
tC sh. p. 

teilen 28 sh. Ü O .J { / 7i.-25) 
4 rj <3 ( - 51.15) 

"ö 
// 

Jkspariiig 1 14 8 ( . / 20.80) 
d. i, 29 ten houtlerd iu het voovUcel vau het gcoctroijeerd vcv-

baud vau holle steenen, niaur daarenboven nog eene aanzienlijke 
vermindeiiuü; iu de kosten vau vervoer, cn 25 ten honderd winst 
op den kalk eu het arbeidsloon. 

2 
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Modtl'Kuntnyen voor huisgezinnen^ opgerigt hij gelegenheid 
der algemeene Tentoonstelling van Nijverheidin 

Hydejuirk^ door Z, K. IL Prins Albert^ 

Vrins Albert heeft dit gebouw voor eigeue rekening opgerigt, 
juet het doel om eene praktiselie proeve te leveren van lietgeen 
men voor de verbetering der woningen van de arbeidende klassen 
zou kunnen doen en tevens de bezoekers der Tentoonstelling, die 
door huinien stand en hun vermogen in staat zijn dergelijke onder-
nemingen tot stand te brengen, aan te sporen, om zontler belang-
rijke geldelijke opolleringen te voorzien in de behoeften van hen, 
die bijna geheel afhankelijk zijn van anderen, waar het hun 
huiselijk cn familieleven geldt. 

AVat dc algemeene inrigting betreft is het gebouw geschikt 
voor vier huisgezinnen uit dc klasse der handwerkslieden, die 
gewoonlijk in steden, of in de o)nnidde!lijke }iabijheid daarvan 
wonen; en daar de waarde van den grond, welke tot l)esparing 
van ruimte moet leiden, bij het })laatsen van meer dan een huis-
gezin onder hetzelfde dak, soms de bijvoeging van eene derde of 
zelfs van eene vierde verdieping wenschelijk maakt, kan hetzelfde 
ontwerp gevolgd worden zonder andere verandering dan de ver-
eischte vermeerdering van dikte der muren. 

üe meest in het oog vallende bijzonderheid van het ontwerp is 
de teruggetrokken en beschutte maar opene trap in het nu'dden en 
de daarmede in verband staande galerij op de eerste verdieping, 
die van lei is gebouwd en tegen het weder wordt beschermd door 
het doorloopende hoofddak dat tevens de ingangen tot de wonin-
gen beschut. 

De vier afdeelingen zijn geheel naar hetzelfde plan ingcrigt, 
twee op elke verdieping. 

De ingang is door een klein portaal, dat zijn licht ontvangt 
door cen venster boven de deur. 

Dc woonkamer heeft ecne vierkante oppervlakte van ongeveer 
150 vierk. voet (14 vierk. ned. el), met eene kast aan den eenen 
kant van de stookplaats, waarin warme lucht kan worden aangebragt 
van achter den haard; boven de stookplaats is eene ijzeren roede, 
om schilderstukjes aan te hangen; aan de overzijde van het vertrek 
is eene plank aangebragt boven de deuren, met eene roede er onder. 

De waschkamer is voorzien van ecu gootsteen, beneden welken 
cen kolenbak van lei; een aanregt aan het eene eiiul, 't welk door 
een leijcn pijp met den gootsteen gemeenschap heeft en het vuilnis-
hok bedekt. Dit is gesloten met eene ijzeren deur, die in even-
wigt hangt en van zelf toevalt. ]iet vuiluishok staat in verband 
met een vergaarbak onder den trap cn heeft eene luchtpijp, die 
boven het dak uitsteekt. De spijskast wordt van versche lucht 
voorzien door holle steenen, en er zijn planken boven de deur. 
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Kene opslaande aanregttafel kan aau den tusschcumuur worden be-
vestigd. 

Daar de slaapkamers drie in getal zijn, zoo is gezorgd voor de 
afzondering, die in een gezin van zooveel belang is voor zedelijk-
heid. Elke kamer heeft haren eigenen ingang, en cen venster iu 
de open lucht; twee er van hebben stookplaatsen. 

De slaapkamers dcr kinderen hebben elk 50 vierk. voet (4.5 
vierk. el) oppervlakte, en daar zij in de woonkamer uitkomen, zoo 
kunnen de ouders het nood ig toezii^t houden, zonder dat het woon-
vertrek tevens als slaapkamer behoeft te woorden gebezigd, hetgeen 
eene voor de gezondheid zoo nadcelige benaauwdheid veroorzaakt. 

l ie t slaapvertrek der ouders heeft eene oppervlakte van ongeveef 
100 vierk. voet (O.o vierk. el) en zijnen ingang in de waschkamer, 
ecne inrigting, die in vele opzigten tc verkiezen is boven eene 
regtstreeksche gemeenschap met het woonvertrek, vooral in geval 
van ziekte. Er is in deze kamer ecne ruimte voor eene linnenkast; 
en er is eene plank boven dc deur met eene roede er onder, welke 
inrigting ook in de amlerc slaapkamers wordt aangetroflen. 

Jlet waterprivaat is voorzien van een verglaasden bak, zonder 
eenig hout , en ontvangt water uit een gemcenschappelijken zinken 
bak, die IGO gallons (727 ned. kan) kan bevatten, en op het dak 
is geplaatst boven den schei-muur cn den trap. Dezelfde buizen, 
w^elke het regenwater van het dak doen wegstroomen, dienen om 
het naar de privaten te brengen. 

Zamen stelling. 

De bijzonderheden der zamenstelling van dit gebouw^ bestaan in 
het uitsluiteml gebruik van holle steenen, voor de buiten- en 
biiHien-muren (de fondamenten zijn van gewone steenen) eu in 
volkomen vermijding van het gebruik van hout in de vloeren en 
het dak, welke gemaakt zijn van j^latte bogen van holle steenen, 
die ecne rijzing van 8 tot 1) duim (0''''.20 tot 0^L23) hebben, in 
cement gemetseld eu vereenigd door gegoten ijzeren staven ]net 
gesmeedde ijzeren dragers, w^clke in de buiten-muren vastzitten en 
het gehcele gebouw in elkander houden. Op deze wijze is het ge-
bouw voor brand beveiligd en veel minder onderhevig om in te 
storten dan een huis van gewone zamenstelling l ie t dakgewelf, 
dat met kalk is aangerascerd en met gcoctroijeerde metallieke lava 
is bedekt, beveiligt de boveu-vertrekken voor die veranderingen in 
w^armtegraad, waaraan de vertrekken oiuler het dak over het alge-
meen onderhevig zijn, en de gehoorigheid, zoowel als het door-
dringen van het vocht, zoo algemeen hij gewone vloeren, wordt 
geheel voorgekomen door de gewelfde vloeren van holle steenen. 

De buiten-muren en. de vooriraamste hiuncu-muren zijn van het 
geoclroljeerd verband van holle steenen, dat het gewigtige voor-
deel o])levert van droogte eu wamde te bevorderen, eu daarmede 
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zuinigheid in de zamenstelling verbindt. Een ander groot voordeel 
van de holle steeneu is , dat , wanneer zij in dubbele evenwijdige 
rijen worden gelegd, zomler ])atijdschc lagej), zoo als bij fle ge-
octroijeerde steeneu, de bimienzijde vaii den muur zoo eilen is , 
dat er geene bepleistering noodig is. AVauneer bij deze inrigting 
bepleistering wordt aangewend, bepaalt zich die tot de eene zijde 
van eenen dunnen tusschenmuur of tot tusschenmuren, die ge-
bouwd zijn met steeneu, die niet bestemd waren om tot dit doel 
gebruikt te worden. 

Ten aanzioi vau sommige gcdecltoi van het gebouw moet nog 
worden opgemerkt, dat , alzoo tot de oprigting er van eerst laat 
iu den winter besloten is, meu met vele mocijelijkheden heeft te 
kampen gehad om zich een voldoenden voorraad van holle steeneu 
te verschaden. Door toevallige omstandigheden werd men teleur-
gesteld ten aanzien van een groot aantal steeneu, zoodat het ge-
bouw eerder moet beschouwd worden als eene proeve van hetgeen 
voor het vervolg va)i het bouwden met holle steeneu tc wachten 
is, dan als de lioogstc volkomenheid wvaartoe men kan geraken. 

De verglaasde oppervlakte dcr steeneu , die iu de beide woon-
vertrekken der bovenverdieping en aan den voet vau den trap zijn 
gebruikt, kan beschouwd worden als eene proeve van hetgeen men 
tloor een behoorlijk gebruik van geschikte bouwstollen kan ver-
wezenlijken en als eene groote aanbeveliiig voor den maker. Proeven 
vaii verglaasde stecncii, van klei uit het noorden van Devon ge-
hakken, zijn ook ten toon gesteld. 

Het voordeel, dat aan liet gebruik van holle steeneu is verbonden, 
van op eene behoorlijke wijze als vau zelf dc luchtverversching 
te bevorderen, verdient bijzondere o])merking. Wnsche lucht wordt 
o]i eenig geschikt punt van buiten het gebouw naar eene opening 
achter den vuurhaard aangebragt, cn daar verwarmd wordende, 
kan zij naar elke geschikte jdnats van uitstroonu'ïig worden ge-
voerd hoven het jiunt, waar de versche luclit toestroomt. De be-
dorven lucht kan w'orden weggevoerd of door de schoorsteenpijp 
of door eenige andere geschikte opening iu de bovenlagen der 
muren, die tot dit einde daarin is gemaakt beneden den oorsprong 
der bogen of door de welfsteencu zelve. .Pchoorlijke hichtsteenen 
en ventilators zijn met dit doel o])zettelijk vervaardigd. 

Va?i binncïi heeft. Jïien fransclic ])lcister gebezigd, daar deze 
spoediger droogt en harder wordt dan gewone pleister. De vloereu, 
wanneer zij niet vau Portlaud-cemeut zijn gemaakt, zijn belegd 
n^et tegels van Stailbrdshire, behalve in dc kamer ter regterzijde 
op de eerste verdicjnug, welker vloer van lava is. Dc bekroonihg 
is van PorthuHl-ecmcnt. De bandeji en binnenlijstcn zijn van ge-
octroijeerde holle steencTi, in Portland-ce?nent gelegd, met de 
schuine kant naar buitou. 

De brandvrije bouw cn de, algemeene inrigting komen overeen 

met de model-woningen, gebouwd door de maatschappij ter ver-
betering van den toestand der arheideude klassen, voor welke dc 
bouwmeester van de tlians behandelde woning, de heer lleury Itobcrts, 
insgelijks als honorair architect werkzaam is (1). 

In de meeste streken van Engeland kuimen de kosten van vier 
woningen, gebouwd volgens deze model-woning, met gewone bouw^-
stoffen, cn voltooid gelijk de vertrekken gelijkvloers, geraamd 
worden op 410 tot 480 k of 110 tot 120 cC \ 'oor iedere afdee-
ling ( / 5:300 — f 5800 of f 1300 tot / 1450). 

Zoodanige wonigen, verhuurd tegen 3 sh. O p. tot 4 sh. in de 
week ( / ' 2 tot / ' 2 . 5 0 ) , zullen, na aftrek van de grondrenten en 
de belastingen, 7 ten honderd van de kosten van aanbouw^ op-
brengen. AVaar holle stecnen voor een behoorlijken prijs te ver-
krijgen zijn , zou hun gebruik de kosten van het metselwerk met 
ongeveer 25 ten honderd verminderen, dat is voor deze vier wo-
ningen met ongeveer 40 c^ {ƒ 480). 

Bouwstoffen., enz. met de adressen. 

De onverglaasde holle baksteeneu zijii voornamelijk vervaardigd 
met de geoctroijeerde machine van Clayton, aan welke dc prijs 
van de koninklijke maatschappij van landbouw iu Engeland is 
toegekend in 1850. De wijze van bewerking kan men zien in dc 
fabriek de Atlas, n^ 21 , Upper Park-place, Dorset-square, waar 
men meerdere inlichtingen kan bekomen. 

De gevelsteenen in het algemeen, en die welke in dc vloeren 
eu het dak zijn gebruikt, zijn vervaardigd te Aylesford, bij IMaid-
stone; dc roode geoctroijeerde holle steeneu voor binnenwerk in 
de werkplaats van Buxley, bij Esher, Surrey; en sommige van 
dc stecnen voor tusschenmuren in de werkplaats van Mr. Cubit t , 
Pimlico. 

De witte en geele verglaasde steeneu zijn vervaardigd met het 
werktuig van Aiuslie, in de fabriek van jMr. llidgcway, the 
Potteries, Stallbrdshire. Daar deze de eerste proeven zijn, kan men 
dc prijzen, waarvoor zij w aarschijnlijk later kunnen geleverd woor-
den, nog niet bepalen. De heer llidgcway heeft ook proeven ge-
leverd van buizen, gootstecnen, waschbekkens en bakken voor 
waterprivaten van aardewerk. 

Het metselwerk is uitgevoerd door Mr. S. Grimsdell, Sun-street, 
Bishopsgat e-street. 

De metallieke lava, die het dak bedekt, de lava der vloeren 
en de met grind vermengde lava voor den voorgevel, is gelegd door 
Mrs. Orsi cn Armanic, O, Guildhall Chambers, Basinghall-street. 

De fransche pleister en de vloeren van Portland-cement zijn 

(I) Eone beschrijvinjj van dozo w onin[ï(Mi infït afheehluiffon, ook V ; I I Ï ile 
holle sleenen, vintll nieii iu de ViUreksds uil vreemde 'njchchrificn, l. a. j»t. 



geleverd door Mrs. J. K White en Zonen, 17, Millbank-street, 
Westminster. 

De tegelvloeren in de vertrekken van den beganen grond Ier 
iinker/ijde zijn van Mr. Teak, Tmistall, Stallbrdshire, of Mae-
eiesfiehl-street, zuidzijde City-ltoad Easin. Die ter regterzijde zijn 
van Mrs. 11. en 11. Haywood, Durslem, Stallbrdshire, c n ' n ^ 15 
South W arl, Paddington. 

De verw voor het houtwerk is uit de fabriek van vernissen en 
verwen van Ibbotson, Hammersmith. 

Al de deuren zijn van Lowe & C^, Salford; agenten: Keu-
nard & C^, G7, Upper-Thamcs-street. 

De ventilators zijn vervaardigd door Hart & Zonen, 53 , Wych-
street, Slraiul. 

De pomptoestel aan het waterprivaat ter linkerhand is geleverd door 
d. W. Daini, 41 , Cromer-street, Gray's lini road. Die aan de regter-
zijde door G. Jennings, 29, Great-Charlotte-street, Blackfriars-road. 

De haarden in de vertrekken gelijkvloers ter linkerzijde zijn 
van Mr. l.cslie, Conduit-street; de '//Cottager's Stove//' aan 'de 
regterzijde, is vervaardigd door 1). en E. Bailey, 272 , High 
Holborn. De haarden in de kamers der eerste vcrdiei)ing ter lin-
kerzijde zijji van Pierce, in Jerjnyn-street; die aan de regterzijde 
m de woonkamer, cn geschikte haarden in de slaapkamers, met 
vuurvaste steenen en een gegoten ijzeren schoorsteenmantel, ziju 
van Nicholson , uit Newark. 

Ten einde het jdan van dit gebouw meer algemeen te doen ken-
nen en aannemelijk te maken, is een volledig stel steeiulrukplaten, 
waarop al de ondcrdcelen zijn voorgesteld, verkrijgbaar gesteld, 
aan het lokaal der inaatschappij tot verbetering vaii den toestami 
der arbcidciKle klassen, 21, Exeter Hall, Strand; alwaar ook te 
bekomen is eene reeks van gesteendrukte plannen voor woningen 
in laiulbouwendc distriktcn, met opgave van de hoeveelheden der 
bouwstoHen cn andere bijzonderheden. 

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

VAN HICT KÜ.MNKLIJLV INSTITL'L'T VAN I N G E M I X U S , GEHOUDEN LIN 

HKR LOKAAL VAN UK KOMNKLMKE AKADKMIK TK D F L F T , 

OL> DÏNGSÜAG UKN H ^ ^ « » NOVEMIU-U 1 8 5 1 . 

Tegenwoordig: F. W. (,'onrad voorzitter, Simons, van der Kun, 
van Meurs, Storm Buj'sing, van C)ordt, Greve en Staring, leden 
van den raad; de leden: C. J. Glavimans, Bleekrode, 11. Singels, 
M. C. J. Piepers, d. W. Conrad, J Lebret, K. Euthoven Kz., 
li. Lobatto en P. Schmitz; en de buitengewone leden M. E. C. 
Plemp, W. Post, AV. J. Wolterbcek, J. W. H. Conrad, P. Maas 
(ieesteruuus Cz. cn E. Cohen Stuart. 

De heer W. A. Nicola, architect tc Arnhem, werd door het 
buitengewoon lid Post geintroducecnl. Als strijdig met artikel 
oU van het reglement, is de aanteekening van deze introductie 
door den llaad van bestuur geschrapt. 

De notulen der vorige vergadering, vau deu September 1851, 
worde]i gelezen. 

Het lid Lebret merkt op, dat dc bijdrage van den heer vau 
Sypestcyn omtrent de Hnrhtaariische houLworlcn, vermeld is als 
in de notulen te zullen worden opgenomen, terwijl die werkelijk 
reeds afzonderlijk is uitgegeven. 13e voorzitter antwoordt daarop, 
dat hij voornemens was der vergadering mede tc deelen, w ât hij 
nu dadelijk zal zeggen, namelijk: dat de steller vau het stukje over 
het Surinaamsche hout dit onverwijld in het licht wenschte te zien 
komen eu het daarom terug heeft gevraagd. Hoewel nu ecu inge-
zonden eu aangenomen stuk het eigendom vau het Instituut wordt, 
meende de llaad van bestuur het opstel te mogen terug geven , 
daar het , door de afzonderlijke uitgave, toch toegankelijk wordt 
gesteld voor ieder, wien de zaak belangrijk voorkomt. 

De vergadering neemt genoegen met deze opheldering cn keurt 
de notulen goed. 

Sedert de laatste vergadering heeft het Instituut ten geschenke 
ontvauGTcn : 



a, Vtin Zijne ]\rajesteit den Beschermlieer : 
Een meel instrument vervaardigd door den heer Dupnis te Parijs, 

met daarbij behoorende besclirijvcnde verkharing. 
ó. Van den Ivaad van Administratie der Aken-Maastriclitsche 

Spoorwcg-AIaatschappij : 
Het proces-verbaal van de vergadering der Maatschappij. 
c. Van de Maatscliappij tot bevordering der bouwkunst: 
1- Het verslag der negende algemeene vergadering van de 

Maatschappij. 
tl. Het progrmma der prijsvragen, uitgeschreven in 1851. 
{/, Van het honorair lid »1. (J. l l i jk : 
De afdeeling van Jfel bcsimir der Marine toegelicht, 
e. Van D^ Smith, te Poston: 
He port on the (jeolotjy and iopofjrap/n/ of California, 

f . Yan het lid L. van de Kasteele: 
1. Een exem])laar van de ber^tekken en/, behocn'enilc tot de 

sectie der ( )verijsselsche kanalen. 
2. Een rapport over de verbinding der Ems, bij Hauckenveer, 

met de Overijsselsche kanalen. 
g. Van het lid \V'". Staring: 
rerslag van de mis can veertien werklieden en hazen naar de 

Tentoonstelling te Londen, 
k. Van het lid Tctar van Elven: 
1. Menwire sur les cuvnerlures des caserm^s et tv/z/VtvA*, par M. 

Iklmas. LicL-e O 
2. Attestations et certificats sur Ie bon ewjJoi du zinc par la 

société anou f/nie des mines et /'onderies de zinc de la vieille montagne. 
f^. Kol ice sur le zinc la/nine, fondu et estampé, publiée par la 

direction de la société des mines et fonderies de zinc, Liège ISIi l. 
4. A^otice snr les toitures en zinc, publiée par la direction de la 

société des mines et fonderies de zinc, liil^;ge 1S^^. 
5. Km.ploi du zinc ! aminé pour les bâtiments, ses avantages pour 

les toitures, terrasses, ckenanx, goutleres ^ tuyaux de cheminée, 
réservoirs\ son application sur les murs hutnides etc, — Fonte de 
zinc iVart pour statues, ornements d'architecture etc. — Fils de 
zinc — clous de zinc — zinc perforé. Paris 1847. 

0. Zinc-roofing, to house-holders, arch i teds and builders, New-
York 1851. 

7. Emploi du zinc laminé pour les bâtiments, ses avantages pour 
toitures, terrasses, chenanx, tuyaux de cheminée, réservoirs, escaliers 
etc, — ylpplications diverses du zinc laminé. — Fils et dons de 
zinc, — Fonte de zinc, — Blanc et gris de zinc. — Teinture hy-
drofuge, pjrocédé lluolz. Paris 1851. 

1. Van den heer van ' t l l a a l f : 
Tijdschrift voor den handwerksrnan en het fabrlfkwezen in 

Nederland: deel n? 10 en 11. 
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k. Van het Provinciaal Litrechtsch genootschap van kunsten en 
wetenschappen: 

Een verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering 
van het genootschap van het jaar 1851. 

1. A'an het lid Bleekrode: 
1. Ocer eenige nieuwere verschijnsels betrekkelijk de leer van 

verbranding en verlichting en hunne praktische toepassing. 
2. Mededeelingen over de Tentoonstelliug der Nijverheid van 

alle volken te Fovden. m, van het lid P. Conrad: 
1. Voornaamste lettersoorten, voorhanden in de boekdrukkerij 

van C. Plommendaal, te 's dravenhage. -
Een model van de drie kegelsneden. 

1. A ân Zijne Majesteit den Beschermheer is een kijker ont-
vangen, vervaardigd door C. Kellner te AVetzlar en den Koning 
aamreboden door het lid Wenckebach. Z i j n e Majesteit wenscht het 
oordeel van den Raad van bestuur over dit werktuig te kennen en 
de llaad heeft eene kommissie benoemd om daarover verslag u i t t e 
brengen. 

De kijker wordt door de leden bezigtigd, bij welke gelegen-
heid liet'lid Cohen Stuart opmerkt, dat het werktuig voorzien is . 
van een orthoseopisch oculair van den met lof bekenden opticus 
Kellner, en dat hetgene waardoor dit oculair zich bijzonder gunstig 
onderscheidt, opgegeven is in de brochure das orthoscopische 
Ücular von Varl Kellner, Optiker zu Wetzlar, uitgegeven in 
I S P ) door Vieweg te Bruiiswijk, welke brochure in de Biblio-
theek der Delftsche akademie voorlianden is. 

2. De i)rogramrnas van de llollandsche Maatschappij van we-
tenschappen te Haarlem, van de Maatschappij tot bevordering der 
b o u w k u n s t , van d e N c d e r l a n d s c h e Maatschappij ter bevorderijig van 
nijverheid en van het proviciaal Utrechtsch genootschap van kunsten 
en wetenschappen worden ter tafel gebragt en voor zoo veel de 
wetenschap van den ingenieur betreft, medegedeeld. 

(Bijlage A — V f l l . ) 

3. Dc voorzitter leest eene prijsvraag, uitgeschreven door de 
eigenaren der lokalen van de societeit de H a r m o n i e te Groningen. 
A^)or het beste en des w a a r d i g gekeurde ontwerp eener concertzaal, 
van 40 el lem^te en 12 el breedte, wordt een prijs van / 150 O 
uitgeloofd. 

Daar dc antwoorden voor den December 1851 moeten 
worden ingezonden, is het nutteloos de prijsvraag met den daarbij 
overgelegden platten grond der te bebouwden ruimte, in de notulen 

A 



op te 'nemen. Voor wie het mogt verlangen, zijn afdrukken van 
een en ander bij den voorzitter te bekomen. 

4. Door het lid T)ijserinck zijn aangeboden een paar houten 
trekuagels, zoo als die door de heeren Hansome en M a j te 
Jpswieh worden vervaardigd. Daarbij is gevoegd cen uittreksel nit 
de notulen der handeliiïgen van het Kngelsch Tnstitnut van burger-
lijke ingenieurs, van 1 iMnart 1H t:>, waarin het gebruik dezer nagels, 
die moeten dienen tot bevestiging van de ijzeren stoelen o]) de houten 
dwarsliggers, wordt beschreven en door afbeeldingen opgehelderd. 

De vergadering acht de zaak wel zeer belangrijk, doch meent 
dat die genoeg bekeiul is, cn dus de afbeeldingen en beschrijving 
niet in de notulen behooren te worden opgenomen. Oiuler andereu 
vindt men die beschrijving, door voldoende afbeeldingen toegelicht, 
in het Polvtechnisch jourjiaal van J)ingler, LXXXÏV J^and bl 
81 , waar \V. (Jubitt wordt genoemd als hebbende dit stelsel het 
eerst op den spoorweg van Londen naar Dover toegepast. 

5. De ontwerpen van een gebouw voor de tentoonstelling te 
T i O n d e n , vervaanh'gd door het lid Tetar van Elven en door'^chm 
Voorzitter, bijgestnan door het lid Ontshoorn, zijn thans gegraveerd 
cn afgedrukt. Kxcjnplaren daarvan worden Ier tafel gcbragt en door 
de vergadering met belangstelling bezigtigd (1). Jlet grave-
ren der twee platen heeft veel langer geduurd dan men zich had 
voorgesteld, zoodat de zaak lui eenigzins laat wordt openbaar 
gemaakt. Om die niet verder op te houden zullen de ontwerpcïi 
met de beschrijving, waarmede zich eene ko}nmissie uit den raad 
bezig hou(lt, zoo spoedig inogelijk aan de leden worden gezomlen. 

(). De uitkomsten der .Meteorologische waarncjuingen in Neder-
land worden thaiis maaiulelijks, door de zorg van het lid Buvs 
Ballot, uitgegeven. Tot medewerking uitgenoodigd (2), heeft de 
Kaad van bestuur besloten die verslagen tegen een verminder-
den prijs aan te nemen en aan deleden van het Instituut te 
zenden. Daarentegen zullen in 't vervolg, de meteorologische waar-
nemingen, aan den Helder gedaan, niet meer in de Verhandelhnjen 
van het Instituut worden oj)gcnomen. l ie t prospectus der versla^j-en 
met de eerste allevering, behelzende de waarnemingen over Decem-
ber IS.jO, is dezer dagen aan de leden gezonden. De overi<-"e 
zullen zeer spoedig volgen. 

7. Door het lid Strootman zijn twee stukken ingezonden, be-
vattende opmerkingen over de schroefpaleii (Bijlage" IX) en over 
het patent-peillood (Bijlage X). 

Wegens hetgeen (loor het lid Strootman van de spoordeuren wordt 

(l) 7M\ U'WA'OVOV: Nntalen 1849/50. blnilz. 240 en VersUirj 1850/51 ])l;ujz 9. 
(2} yofu!pn 

gezegd, merkt liet lid Storm Buysing op, dat hij zich meent te 
herinneren in zijne Jfa7id[ei{f}ng lot de keniils der icateröo?fw/i2mde ie 
hebben gezegd dat de spoordeuien, volgens de zamenstelling van 
den heer Singels, voor zoo ver hem bekend was, nog nergens 
waren uitgevoerd (1). l iet lid Singels bevestigt dit en meent dat 
spoordeuren, zoo als hij die ontwierj), nergens zijn aangebragt. 
()f echter dergelijke deuren naar eene andere zamenstelling ergens in 
gebruik zijn is hem niet bekend, maar hij wil zidks gaarne gelooven(2). 

Wat de schroefpalen betreft, meent het lid Storm Buysing dat 
dit onderwerp de aandacht dubbel waardig is , vooral wat betreft 
de houten palen met daaraan gchakten schroefdraad, waaromtrent 
het lid (j . A. de Cieus eene mededecling gedaan heeft (3). Volgens 
latere opgaven van dit lid heelï hi j , tot het inschroeven van tien 
beschoeijingspalen daags, slechts acht man noodig gehad, terwijl 
men, tot liet inheijen van acht dergelijke })aleu daags, drie eu 
twintig man behoefde. De arbeitl vnn het iuacliroeveu staat derhalve 
tot dien vau het heijen als tien tot bijna zes en dertig. Behalve de 
zeer aanzieiilijke besparing aau arbeidsloon, heeft het inschroeven 
nog het voordeel van geene dreuning in den giond te weeg te 
brengen. Voor fonderingen iu de nabijheid van gebonwen zal het 
alzoo zijn aan te bevelen. Men is echter nog niet genoeg bekend met 
het draagvermogen dat aan de ingeschroefde ))aleu moet worden 
toegekend. Daartoe zoude men een gemakkelijk toe te j)assen 
michlel moeien kennen , om de kracht te meten , w^aarmede elke 
paal, bij het einde der bew^erking, is rondgedraaid ; proefpalen 
geven hier geen voldoende uitkomsten, daar men, gelijk bekend 
is, OJ3 hetzelfde werk, en digt bij elkander, soms palen van zeer 
verscliillende lengte moet indrijven, om denzelfden tegenstand te 
ontmoeten. Men zal hier alzoo een middel moeten zoeken dat 
even zoo voor eiken ])aal de grens aanduidt van het inschroeven, 
als men zich bij het heijen van het zoogenaamd slaan tot op den 
stuit bedient. De spreker beveelt het onderwerp aan het naden-
ken der vergadering en noodigt de leden uit daarover, hetzij nu, 
hetzij bij eene volgende bijeenkon^st, hunne denkbeelden mede te 
deelen. 

Het lid Jlose merkt op, dat het inheijen op den stuit cen zeer 

(I) ffandloAdhifj tol de kenriis dnr }Vfiterbouwkunde , Vl"̂« deel , hladz. 304. 
(*2) Hel U(l Siiij;(»ls heeft IntiM* niedefjeih^ehl le liehben vornoinen , (hU na de 

nUfjave zijiter brochure over (Ui spoordenreii in zooiladi^e deur , of 
aUhans eene. waarvan liet l»e,';itisel dal der onlworpene nahijkoinl , in eene 
der dokkon le Liverprx)! zoinle zijn aannebra{;t. In liet bvlarijj der w<dei)schop 
van den shiizenbouw ueJischl Itel lid Sinjpds dal de Raad van bestuur van 
hel ïnsliluu» . door zijne belrekkinj;en in Kn^jelarrd, we{]ens deze zaak de 
noodif^e inUclnin[fen Irachle le verkrijfden. Ken exemvdaar zijner brochure is 
door hel Ud Sinjjeis aan het Insliluul van bu?'{ferlijke inijenienrs te Londen 
fïezonden, waarvoor hij den Juni j 1839 eeue schriftelijke dankbetuiying 
van dat iifjcliaain ontviiij;. 

(3) j\otitlen 1850^51 , bladz. 50. 
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ouvoldoeiid middel is • om zich te verzekeren dut een paai niet 
verder zakken zal. Zoo bevindt zicli onder het ziekenhuis te Hot-
tcrdam een paal, waarop men een' halven dag heeft geslagen, 
zonder dien verder te kuimen indrijven. Diezelfde paal is nog-
tans later, met het gebouw dat er op staat, nog vijftien duimen 
gezakt. Zoo lang men echter geen beter middel kent, zal men wel 
genoodzaakt zijn de heipalen op deu stuit te slaan. De tegenstand, 
welken een paal biedt, wordt te weeg gebragt door de wrijving van 
de oppervlakte tegen den grond, en alzoo is het volkomen juis t , 
dat meu bij de scliroefpalcn de kracht w^enscht te meten, waarmede 
die op het laatst worden rondgedraaid. Dit is , zegt het lid Storm 
J^uysing, dan ook zijne bedoeling, cn daarom verwaarloost hij den 
tegenstand, welken de insnijdingen van den schroefdraad en de punt 
van den paal nog tegen het verder indringen mogten kunnen bie-
den. Hij wil alleen de wrijving in rekening brengen, die de jiaal, 
bij het draaijen, op zijn' omtrek ondervindt. 

Onder de voordeden, die het inschroeven van palen schijnt aan 
te bieden, wordt ook genoemd dat het eene mindere bedrevenheid 
vordert dan het inhcijen. 

Het lid Singels merkt daarop aan, dat hem de (n\dervinding 
heeft geleerd hoe men met voordeel, bij onbedreven werkvolk, van 
vaste heistellingen gebruik kan maken. 

Onderscheidene leden, waaronder de voorzitter cn het lid Rose, 
geven de voorkeur aan losse heistellingen ^ omdat men daarmede 
vrijer kan werken en palen slaan in plaatsen waar geene ruimte 
is om de vaste stelling aan tc brengen. Ook heeft het lid liose 
n der tijd in Belgie dc vaste heistellingen , na kort gebruik, meestal 

weder door losse zien vervaiuxen. 
l ie t lid Singels heeft juist het tegenovergestelde ondervonden. 

Bij de eerste fnnderingen, die hij in Polen moest doen heijen, lag 
hem voor de hand zich vnn de middelen te bedienen die hij in 
Nederland uitsluitend liad zien aanwenden. Hij vond zich te meer 
genoopt onze gewone losse heistellingen aan te wenden, omdat 
hem geene andere soort dan alleen uit beschrijvingen bekend was. 
Het bleek echter moeijelijk, geschikt werkvolk te vinden tot dc 
beliandeling van het touwwerk aan de losse stellingen. Bij het 
vieren en aanhalen der tuijcrtouweu liepen de stellingen dikwijls 
gevaar van tc vallen en dc arbeiders klaagden algemeen over blfircn 
in de handen, veroorzaakt door het aangrijpen der trektouwtjes, niet-
tegenstaande ieder man gemiddeld slechts 11 tot 12 pond te ligten 
had. l l i j nam toen zijne toevlugt tot vaste stellingen en bevond 
zich daar zeer ŵ el bij. Het gevaar van het omvallen der stellingen 
was geweken en het draaijen aan de kruk kon aanhoudend worden 
voortgezet, door dezelfde werklieden dio de behandeling van het 
touwnverk moesten opgeven. 

De mindere of meerdere crcichiktheid der arbeiders i^ echter niet 
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het eenige wal iu aanmerking komt, maar ook de kosten van het 
heijen zijn geringer bij het gebruik van vaste stellingen. Palen 
van hetzelfde draagvermogen werden met de losse stelling door een 
blok van 100 pond cn valhoogte ingedreven, terwijl bij 
de vaste stelling een blok van 000 pond, met 5 el valhoogte 
werd gebruikt. De kosten beliepen in het eene geval bijna het 
dubbel van die, welke in het andere vereischt werden. 

Kindelijk veert het lid Singels nog aan, dat iu Engeland meestal 
vaste stellingen gebruikt worden. Zoo heeft hij bij den bonw^ van 
het Parlementshuis palen van aanzienlijke lengte, in een klein 
bestek bijeen, met de stoomhci, zonder zwarigheid zien indrijven. 
Ook bij de omheijing met nieuwe damplankeu van twee pijlers der 
AVestminsterbrug lieeft hij , binnen bekrompen kribdammen, vaste 
stellingen met windwerken, met een goeden uitslag zien aanwenden. 

Het lid Eebret oppert het vermoeden, dat de lutdrukking van 
von Wiebeking,'door het lid Strootman aangehaald, doelt op het 
inwellen en niet op het inschroeven van palen. Dit iuwellen onder 
water slaagt tot vrij groote diepten in zaïuligcn bodem eu is ge-
noeg bekend. Onderscheiden leden stennnen in met deze opvatting (1). 

Wat betreft de opmerkingen van het lid Strootman betrekkelijk 
het gebruik van het ])atent-peillood, zoo verklaart het lid Lebret 
dat , wanneer hij als verdediger van dit werktuig o])treedt, zulks 
niet is , omdat hij daaromtrent vroeger eene nota heeft ingediend (2). 
Hij erkent dat men, door dit ])eillood snel te laten zakken, tot 
eene onjuiste uitkomst zal geraken, veroorzaakt door de verkregeue 
snelheid van het water, in de dunne benedenwaarts gerigte buis, 
aan het boveneind van het werktuig. Het komt hem echter voor, 
dat de invloed eener onjuistheid van dezen aard vau weinig belang 
zal w^ezen, wanneer bet werktuig met bedaardheid wordt neder-
gelaten. In deze stilzwijgende onderstelling is de behandeling der 
bedoelde onjuistheid iu zijne nota achterwege gelaten. Hij blijft 
overigens de naauwkeurige aanwijzing van waargenomenc afwijkin-
gen als zeer wenschelijk beschouwen. 

Het lid van der Kun merkt op, dat het werktuig door inge-
nieurs in Zeeland voortdurend als zeer bruikbaar beschouwd en 
met nut aana-cwend wordt. 

( \ ) Zij is ook de waro , zoo als l»lijkt uit dc plaals bij Slevin , le vinden 
0{) hladz. 20 van zijne ISiettwe maniere van sterctcbou , door spUsluysen, Uol-
lerdam , HUT, waar men leesl: 

«Üaer wiert inl bele^^h van Oslende p o o i — 1G04J nhebruyckl een manier van 
palen int zamlt le k» ijj^luMi door w rij^fjelinjv . le welen Ireckinn mol louwen 
ter eender »MI Ier ander zijde, en dal zonder slilliovuien, lol dalse haer be-
hoorlicke d'eple hadden , wanl zoo lan^^lie stil slaende ilallel zandl syn zate 
Ghenomen heefU men kan de pael daer na niel weerom heAveojhen.» 

Het aanjjehaalde werk van Sleviu is voorhanden in de boekerij van het 
Ministerie van Oorloj;. 

Ci) Zie Xotulm I8dO'51 , Idadz. 5'i. 
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Het lid Siinons vneent, dat de aanmerking van liet lid Stroot-
man daarop nederkoint, dat het werktuig niet zoo volmaakt is , 
dat het zelfs bij slechte waarnemingen goede uitkomsten levert. 

8. Xa ecne korte tusscheupoozing worden de werkzaamheden 
hervat, door ecne mededecling van het lid Greve, wegens de 
middelen, door hem aangewend om de lekken aau de sluizen te 
tiouda onschadelijk te maken. 

(liijlage XI.) 

IJ. De voorzitter brengt een stuk ter tafel dat iu eenig ver-
band staat tot een der zoo even behandelde onderwerpen; het zijn 
Aanmerkingen omtrent de methode waarvan men zich bij de jaar-
lijksche peilingen der boveu-rivieren bediend heeft en hoe zulks 
voortaan behoorde te geschieden, door den inspectcur-CjIeueraal •» • 
Brünings. 

(Bijlage XI I.) 

.10. De voorzitter vertoont ecne luchtklep, in de fabriek van 
den heer Enthoven vervaardigd naar de vcntllatinfj vaJoe van 
D^ Arnott. De werking dezer klep, die in den schoorsteen ge-
])laatst wordt, is zeer voldoende, cn voor vertrekken waar behoefte 
is aan gestadige luchtvcrversching, is deze toestel zeer aau te 
bevelen. De voorzitter heeft daarvan, in een gasthuis te 'sGra-
venhage, de proef kunnen nemen en deze is met den besten uit-
slag bekroond, l l i j hoopt in de gelegenheid te zullen komen ook 
andere publieke gebouwen van deze kleppen te voorzien, l iet lid 
Enthoven is bereid die te doen vervaardigen en tegen een zeer 
matigen prijs af te leveren. 

Wegens de inrigting en plaatsing der luchtklcpj^en legt de 
voorzitter ecne nota over. 

(Bijlage X i n . ) 

11. Het lid Simons leest het voornaamste uit ecne bijdrage van 
het buitengewoon lid Einsc, wegens dc vervaardiging vail houtazijn 
cn roziinazijn. 

(IJijlage XIV.) 

12. Het lid van Oordt deelt mede, dat hij proeven heeft doen 
nemen met een middel tot wegneming van den ketelsteen, hem 
door den heer lleuvcr geleverd en afkomstig van den heer Dam 
te .r)russeh Het is bekend dat in ' t algemeen het schoonhouden 
CU uitblazen der stoomketels voor noodzakelijk wordt gehouden, 
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om het i'-evormde aanzetsel te ruimen. Door het middel van 
den heer Reuver meent men deze lastiw. zorcr te kunnen nalaten-
Het lid van Oordt heeft de proef doen nemen met eenen ketel ^ 
w^aarin zich eenig aanzetsel gevormd had. De werking was uit-
muntend en het ijzer niet aangetast. De ketelsteen was in 
een fijn neerplofsel veranderd, dat zich tusschen de vingers liet 
lijn wrijven. Thans wordt de jn-ocf herhaald, met (Urn ketel van 
eene boot die naar ^lannheim is gegaan. Bij de terugkomst van 
deze boot zal men den uitslag dezer tweede proef kunnen vernemen. 
De spreker vertoont stukkeu ketelsteen, ter dikte van een paar 
duimen, die door het middel van den lieer Reuver uit ceiT ver-
gaderbak in eeiu* fabriek te Middelburg zijn losgeniaakt. 

Voor dit mi(hlel is cen octrooi aangevraagd, doch geweigerd, 
luidens een schrijven van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, 
omdat het middel waarvoor octrooi verlangd wordt, l)ij onderzoek 
is gebleken overetMitekomen met de scheikundige middelen , reeds 
meermalen voor:(eslnü:en, aani''(ïwend en zoo hier als elders wbreveeteerd. O O ' O O De spreker vraagt of bij het onderzoek de verhouding tusschen 
de bestanddeelen in aanmerking genomen wordt. 

liet lid Simons merkt aan dat bij eene aanvraag om octrooi 
moet worden opgegeven welke scheikundige zamenstelling men 
bedoelt. Is deze opgave niet volledig, zoo kan op grond daarvan 
het octrooi worden geweigerd. Scheikundige onderzoekingen, zoo 
als de vorige spreker schijnt te bedoelen, kunnen dus niet te pas 
komen. Overî ^-ens behoeft de weiirerinsf van een octrooi niet met ^ O O O 
reuenen omkleed te worden en is de regering bevoegd de aanvragen 
af te wijzen of toe te staan, naar goedvinden. De wet van 25 
Januarij 1817, cn het reglement ter uitvoering van d ie 'wet , 
schrijven de regels voor, die bij het verleenen van octrooi worden 
gevolgd, en daar beide stukken voor een ieder verkrijgbaar zijn, 
acht de spreker het overbodig hier verdere ophelderingen te geven. 

Het lid van i\[eurs meent dat het middel van den heer Reuver, 
even als alle andere middelen tegen het vormen van ketelsteen, 
lang moet beproefd wwden, eer men mag vertrouwen dut het geen 
nadecligen invloed op het metaal van den ketel uitoefent. Alle 
middelen, die vau tijd tot tijd zijn voorgeslagen, tastten op den 
duur de ketels aan. Dikwijls ondervond men dit eerst na verloop 
van eenige maanden; soms eerst na cen jaar lang tle proef tc 
hebben genomen. 

Het lid Simons gelooft dat men van het middel, door den heer 
lleuvcr voorgeslagen, niet voor het metaal van den ketel tc vreezen 
zal hebben. Indien de heer Iteuvcr er niet aan hecht, de zamen-
stelling van het middel geheim te houden, zou hij die aan het 
Instituut bekend kunnen maken. Men kon dan met kennis vau 
zaken over de werking oordeelen, hetwelk niet wel doenlijk is, 
200 lang men niet weet welke Iigchamen gebezigd worden. Daar 



men kan onderzoeken welke vaste stollen in het waler ziju op-
gelost , en (h.'ze den ketelsteen vormen, zal het voor den sehei-
kunth'^-e dikwijls niet moeijelijk wezen een middel aan te wijzen, 
dat die stollen opgelost doet blijven , of zoo zij neergezet ziju 
weder oplosbaar maakt, en tevens het metaal niet aantast. Men 
moet ev^enwel niet uit het oog verliezen, dat elke soort vau water 
verschillende vaste stolleu bevatten kan en dat dus niet hetzelfde 
middel overal toei)asselijk ziju kan. Vandaar ook, dat men door 
sommigen een middel als zeer voldoende hoort aanprijzen, terwijl 
anderen het als u'clieel onbruikbaar verwerpen. 

Het lid van der Kun stelt ter beschikking van het Instituut 
het verbaal van het plaatsen van Zijner iMajesteit liiu'eschip WUlchi / 
in het drooge dok aan het Nieuwe diep, in dulij lJitst\ik, 
opgemaakt door den inspecteur-generaal J . .lUanken Jz., is in de 
b i j 1 a ti:e n o j )ge nomen. 

11'. De voorzitter had zich voorgesteld eenci nota mede te dee-
len, betrcircnde dc gewone ])eicenl.^gewijze vergelijking vau de 
ontvangsten nujt de uilgaven van eenen spoorweg. Dc tijd is echter 
daarvoor reeds t(i ver verstreken, zoodat h(;t stuk ter beschikking 
van den 'Itaad zal worden gesteld. Deze heeft goedgevonden hel 
in de bijlaLTcn op te nemen. 

(P>ijlage XVI . ) 

]r>. 'l'ot het ballollcren overgaande van dc heeren, in dc vorige 
vergadering voorgesteld, benoemt de voorzitter tot stemopnemers 
de leden Lobatto en van der Kun. 

]\let algemeene stennncn Avorden aangenomen : 
Als gewone leden: Kraaijenbrink, ingenieur van den Avater-

staat te Cheribon en il. li. rhlenbeck, majoor der genie tc Soera-
baia; als buitengewone,leden: C. J . van Gocns, luitenant-ingenieur 
iu Oost-Indie, A. Ih'cvct, civiel ingenieur te Nieuwe diep eu 
\V. d. Dakker, civiel ingenieur te Kampen. 

K;. Voor de volgende vergadering, van den lO'̂ ^" Tebruarij 1S52, 
worden ter bailottagc voorgesteld: lot gewoon lid E. van der Eist , 
mijn-ingenieur tc Werkendam , cn tot buitengewone leden W. A. 
Hartog, geadmitteerd landmeter tc Sliedrccht, G. de Hartog, 
civiel ingenieur te Amsterdam, C. J. van der Schalk, civiel in-
genieur tc Schiedam, C. AVagtho, sludent aan de akademie voor 
burgerlijke ingenieur- tc I W t , l - d. vau Tcijlingen. kadct der 

?chcd£, civiel i n g c . c v Ic 

„ „ i C . aan «c « « « 

dag dei. lO-»-' 1'ebvuavu lbo:- . ^̂  CONHAO, ' 
Pies ide i ï l . 

SrAUiNtJ. 
SecroUTïis. 
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BIJLAGE V. 

i J t T T l l K K S E L U t T H E T P R O G R A M M A VAX DE H O M . A N D S C i l E 

M A A T S C J I A P P U D E U W I - T K N S C I I A T V K N T E i r A A T U . E M , 

VOOR H E T J A A R 1 S 5 J . 

De maatscliappij heeft goedgevonden, om van de onbeantwoord 
geblevene vragen, waarvan de tijd ter beantwoording op den 

Januarij 11. verstreken was, de volgende thans aldus te herhalen : 

Om beantivooril te worden voor 1 Jannarij lS5o. 

I. De maatschappij, overtuigd"van de groote w^aarschijnlijkheid, 
dat in den alluvialen grond van de ncderlandsche koloniën in 
Zuid-Amerika, aan de boorden van eene der rivieren aldaar, be-
langrijke overblijfselen van voor-historische, uitgestorvene dier-
soorten te vinden zi jn, zoo als er meer zuidelijk gevonden zijn 
in de nabijheid van aMonte-Video en Ihienos-A^T'cs, wenscht liet 
onderzoek naar deze belangrijke beenderen te bevorderen. Zij looft 
daarom voor de opgraving en overzending voor hare verzamelingen, 
van de beenderen van eenige nieuwe, dergelijke, grootere dier-
soort, eeiiü premie uit , cloor de directie der maatschappij te be-
palen, en door haar aan het belangrijke van het overgêzondene 
geiivenredigd geoordeeld. 

II. De onderzoekingen door Mnrchison, onlangs in dc Ooste-
lijke Al])en in het werk gesteld 1:3 jje-
cember J S IS) schijnen aangetoond te hebben, dat er in dat gedeelte 
van het europische hooggebergte beddingen bestaan, die tusschen 
de jongste secundaire en de oudste tertiaire geplaatst, als een 
overgang tusschen beide vormen, waardoor eene langzame opvol-
ging, zonder geweldige gebeurtenissen, van het eene tijdperk tot 
het andere, van het secundaire tot het tertiaire zoude'aangeduid 
worden. In A\'derland komen, niet ver van Maastricht, aan de 
oevers van de Maas, beddingen voor, die op het oudere Avitte 
krijt gelegen zijn, en wier onmiddelijke nabijheid jongere tertiaire 
formatiën voorkomen; in deze maastrichtsciie beddingen hebben 
vroeger meermalen beroemde geologen even zoo overgangsbeddin-
gen tusschen de jongste secundaire en de oudste tertiaire bed-
dingen gemeend te erkennen: terwijl daarentegen andere kundi^^re 
mannen van oordeel waren, dat zij scherp afgescheiden zijn van 
de tertiaire beddingen, en de boveiiste lagen van de krijtforrnatie 
uitmaken. De maatschappij verlangt, dat d i t , voor de geologie en 
de klimatologie der voorwereld belangrijke vraagstuk worde uit-
gemaakt door een opzettelijk uit dit oogpunt in 'het werk gesteld 
onderzoek der maastrichtsciie beddingen,"en door eene vergelijkini»-

van de in haar voorkomende fossilen met die, welke in het onder-
liggend witte kri j t , en in dc hooger gelegene tertiaire beddin-
gen voorkomen. 

l i l . De maatschappij verlangt eene geologische beschrijving der 
beddingen op het eiland Java, waarin fossilen voorkomen, opge-
helderd door de beschrijving, en, waar dit noodig is, door de af-
beelding der daarin waargcnomene fossilen. 

De maatschappij heeft goedgevonden dit jaar de volgende natuiir-
kundiüfc vragen voor tc stellen: O O 

Om beantivuord te ivorditu voor 1 Jamiarij 1 8 5 ' i . 

]. Daar de afneming der provinciën Zuid- en Noord-holland 
van de noord-zeezijde langzaam, maar bestendig voortgaat, en dit 
verschijnsel op den duur bekommering inboezemen moet, zoo wordt 
gevraagd, vooreerst eene naauwkcurige opgave van hetgeen daar-
van uit vroeu'cre tiiden t^ebleken is, ten tweede waaraan hetzelve 
toe te schrijven is, en voorts welke de middelen zijn, die zouden 
kunnen worden 'aangewend, om het ten deze dreigende gevaar te 
keercn ? 

IL Dc toestand onzer'hoofdrivieren met betrekking tot den af-
voer van water en ijs, alsmede met betrekking tot de scheepvaart 
op dezelve heeft reeds voorlooj)ig naar middelen doen uitzien, om 
het gebrekkige van dien toestand geheel of gedeeltelijk te ver-
beteren. Sonnnige waterbouwkundigen waren van oordeel, dat men 
zich uitsluitend moest bepalen tot verbetering der rivier zelve; 
anderen daarentegen vermeenden, dat de aanwending van middelen 
tot bereiking van dit doel, zoo niet ontoereikende, dan toch te 
kostbaar zouden worden, en waren van gevoelen, dat men zich 
koude bepalen tot het opsporen van zijdelingsche alleidingen, 
waardoor in oogenblikken van gevaar, het water van de eene 
riviertak op de andere, of soms ook over het binnenveld zouele 
geworpen worden. Eene van gonvernementswege ingestelde com-
missie, is sedert jaren werkzaam geweest, met het onderzoek uit-
shnteud van de beste rivier-aileidingen en de verbetering van de 
reeds bestaande; daarentegen blijkt het , uit het in 1S50 uitgebragte 
rapport der inspecteurs van den waterstaat, ook in verband met 
het eind-rapport van bovengemelde commissie dat de overtuiging 
wegens de nadeelige uitwerking der zijdelingsche alleidingen, veld 
begint te winnen, en dat het gevoelen tot verbetering der rivier-
takken weder meerder in aanmerking schijnt te komen. 

De maatschappij wenscht die zaak meerder toegelicht te zien, 
en vraaiït eene verhandelincc die al datcreen bevat, dat de onder-
vindincT ten aanzien der reeds bestaande hoofd-rivier-aÜeidin<xen O w 
heeft geleerd, aangaande haren invloed 

1®. Op de tijdelijke afwending van gevaar, of de leniging van 
rampen, bij hoog o))perwater of ijsbezetting. 



Op (le riviertakken zelve, zoodat deze al of tiiet verergerd 
ziju geworden, door het ontstaan van zandplaten of ondiepten, 
die de scheepvaart eu deu alloop vau het water hebben bena-
deeld. 

Op de ineerdere of niindcre bevordering van het ontstaan 
der ijsbezettingen zelve, waardoor liet aangewende middel tot ontzet, 
welligt de oorzaak van dc ontstane kwaal kan geweest zijn. 

•1̂ . Oj) de rivicrtakken of het binnenland, waarop het water 
zijdelings geworpen is. 

De strekking vau deze prijsvraag heeft dus minder theoretische 
bespiegelingen ten doel, dan wel de geschiedkuiulige aanhaliiig van 
hetgeen de oudervinding sedert jaren ten dezen heeft geleerd, 
waarbij men hoofdzakelijk het oog heeft op de navolgende zijde-
lingschc alleidingen: 

1". De zoogenaamde Jicersche Maas op den linker Maasoever, 
beneden Guyk. 

De Baardwijkschc overlaat beueden 's Ilertogenbosch. 
y®. Dc zijdelingschc allcidi})g door het kanaal van St. Andries, 

cn de overlaat van 1 Icerenwaarde. 
De overlaat in den Ouden Kijnmond te Lobith. 

5°. De verschillende verspreide alleidingen door de Killen naar 
het Hollandsche diep. 

III. In den verticalen zijwand, van ccii met water aangevulde 
besloten ])rismatische ruiu\te, bevindt zich ceue vierkante opening, 
welke door het gewigt vau eene op ecue horizontale as draaijendc 
klcj) wordt digt gehouden (de onder- eu zijkanten dezer klep, 
rusten op de slagkanten vau een daartoe aangebragt raam). Eene 
gelijkmatig op het oppervlak vau de klep verdeelde drukking (bijv. 
die eener kolom water aan de bnitcjizijde) werkt mede oin deze 
klep gesloten tc houden. 

5len wenscht lu^t water aan de binnenzijde, onder de voor-
decligstc omstandigheden buitenwaarts te persen, zoo wel door de 
drukking vau de kolom van het binnenwater, als door eene kunst-
inatige drukking, welke op dat binnenwater aangebragt zijnde, 
gelijkmatig naar de biuuen-oppervlakte van de klep wordt over-
gebragt, cji verlangt daartoe op theoretische gronden (door ge-
ïioegzame proeven toegelicht) tc bcpalcu, wat er bij verschilleude 
drukkingen, op dc Q duiu^ plaats zal hebben, bij het openen der 
klep, cn het doorlaten van het water door dezelve in de ver-
onderstelling dat de drukking aan de biinicnzijtle, en die van dc 
kolom water aan de buitenzijde, gedureiule de uitlozing onver-
anderd blijven. — heeft hier het oog op dc grootste ruimte 
der ojjcning, die men verkrijgen zal, tot doorlating van dc grootste 
hoeveelheid water met de minste aanwending van kracht, als het 
oppervlak van de klep zelve gegeven is, en men verlangt iu verband 
daarmede, de voordecligstc hoek bepaald te zien, ten opzigte van 
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den horizon, waaronder de klc]) (gesloten zijnde) zoude moeten 
afhangen, of geplaatst worden, om dat doel te bereiken — waarbij 
kleppen moeten in aanmerking gebragt worden, welke geene min-
dere afmeting dan 0»50 • el, of 1 el lengte en 0,50 el hoogte of 
breedte (zoncler den aanslag) hebben. 

i V. Bij den vooruitgang van den landbouw, acht de maatschappij 
het als zeer belangrijk, werktuigen te keiuicn, welke zoo veel 
mogelijk aan alle voorkomende behoeften vau dien landbouw zouden 
kunnen beantwoorden, zoowel tot het zeer diep uitmalen der grup-
peu, als tot het hoog opvoeren van water, bij zeer wisselvallige 
omstandigheden, ten opzigte van de hoogte van opvoer van dat 
water. Zij verlangt dus de beschrijving van zoodanig door stoom-
kracht gedreven werktuig, dat met het minste, of zoo mogelijk, 
geen krachtverlies, alle de tijdelijk bestaande behoeften, als boven, 
te gelijk steeds kan vervullen: waarbij hoofdzakelijk zal moeten in 
acht genomen worden, wat de ondervinding nopens de bestaande 
werktuigen iti ons land reeds heeft aan de hand gegeven, ten 
aanzici^ van duurzaamheid, eenvoudigheid eu miukostbaarheid der 
brandstollen, verecnigd met het bovenstaande vereischte. 

V. Wat hebben de tot dusverre in Nederland gedane putbo-
ringen omtrent den geologischen toestand vaii deu bodem vau dat 
rijk geleerd? 

VI. Hoedanig is de toestand van de atmospheer, als de aard-
oppervlakte door nachtvorst wordt aangedaan ? Is va)i dit verschijnsel 
warmte-uitstraling van den bodem dc eenige oorzaak. 

Om tot ceue uïcer juiste kennis en voldoende verklaring vai\ het 
verschijnsel te geraken, verltmgt de maatschappij nieuwe zorg-
vuldige thermometrische waarnemingen aan cn boven de oj)pcr-
vlakte van den grond gedurende nachtvorst iu het werk gesteld. 
Zij verlangt tevens, dat hetgeen bekeiul is aangaande de nachtelijke 
bevriezing, welke plaats heeft aan den bodem van sonnnige streken 
in ol' ])abij den tropischen aardgordel gelegen, aan ceue naauw-
kenrige beoordeeling worde onderworpen. 

Y l l . ?\leermaien is beweerd, dat de vaste bodem vau Nederland 
thans niet dezelfde hoogte boven de middelbare oppervlakte des 
occaans zou hebben als in vroegere, historische tijden. In zulk eene 
hoogteverandering hebben sommigen eene voorname oorzaak meenen 
te zien vau de verandering, welke de physische gesteldheid vai\ ons 
vaderland klaarblijkelijk in de laatste eeuwen heeft ondergaan. 
De zaak is echter niet tot die klaarheid gebragt, waarvoor zij 
vatbaar schijnt. Daarom vraagt de maatschappij: //Zijn cr afdoende 
bewijzen, dat iu historische tijden eene verandering ontstaan is iu 
de hoogte van den nederlandschen bodem, in betrekking tot den 
spiegel der zee?// 

De maatschappij herinnert, dat zij in de vorige jaren heeft 
voonresteld de vcda^cnde vra2:cn: 
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(Jj/h htuiulivuord te worden vóór I Janvarij 1852. 
I fii (ic lioord-cluittïclie vlakte zijn oi)'verscliillende plaatsen 

tertiaire beddiiigen ontdekt, zoo als onder anderen in het Mecklen-
burgsche, bij Sternberg, bij Berlijn, bij Maagdenburg enz.; en men 
zal zich op goede gronden overtuigd kunnen' houden, dat er vele 
nog onbekende in die vlakte gevonden worden, als men overweegt, 
dat die, welke op een afstand van een ])aar mijlen vau de hoofdstad 
van Pruissen voorhanden zijn, eerst in 181-7 Ijckend en nu onlangs 
door professor Beyrieh uitmimtend beschreven weerden. 

In Belgie zijn de tertiaire formatiën overvloedig voorhanden. 
Eu ook in het tusschen beiden in gelegen Nederland, en wel iu 
de provincie Gelderland, werden voor weiju'gc jaren dergelijke bed-
dingen ontdekt, die door vele schelpen van'den tertiairen ti jd, 
even als de uoord-duitsche en de belgische, gekeinnerkt wwden. 

De maatschappij verlangt eene verhandeling, waarin de noord-
duitsche eu belgische tertiaire beddingen, in zoo verre deze oiuler-
zocht zijn, met de uederlandtsche naauwkeurig, vooral ten aanzien 
van de fossilen, die zij bevatten, vergeleken worden, zoodat het 
daaruit blijkc, tot welke afdeeling der tertiaire formatie de neder-
laiulsche beddingen behooren. 

II. Oj) sonnnige plaatsen heeft men iu dezelfde beddingen fossilen 
vereenigd gevondeu, die men ieder als kenmerkciul beschouwde 
voor be])aalde geologische formatii-n, welke iu ouderdom zeer aau-
merkelijk van elkander verschillen: zoo heeft men in de oostelijke 
Alpen, bij llallstad in Oostenrijk, in een handstuk, onder andereu 
orthoceratieteu, ammonieten cn belemnieten, tc zamen gevonden; 
in de Alpen, bij Chauibery, in dezelfde beddingen, planten van de 
oude steenkolen-formatie met belenmieten en andere, voor veel 
jonger gehouden wordende, fossilen; te SanCassian, inTyro l ,naa r 
het schijnt , weekdieren vau verschillende formatiën, enz. 

De maatscha])pij vraagt, of, en zoo ja iu hoeverre, deze ver-
eeniging eenigen grond tot twijfel oplevert tegen de algemeen ge~ 
bruikelijke wijze om den betrekkelijken ouderdom der beddingen 
door de in deze voorkomende fossilen te bepalen. 

I I I . Men heeft zeer veel verschillciule zamenstellen bedacht, om 
bij stoomwerktuigen de heen- en weêrgaande beweging vau den 
stoomzuiger over te brengen in eene ronddraaijende beweging. Meu 
vraagt, uit eene vergelijkende beschouwing van de voornaamste 
dezer zamenstellen, de betrekkelijke besparing van vermogen of 
arbeid daardoor verkregen, te be])alcn, cn de grens aan te wijzen, 
die men daarbij nooit zal kunnen overschrijden. 

W , Bij het gebruik van windmolens tot waterontlasting van 
laag gelegene i)olders, heeft men de vlugt dezer molens meer eu 
meer vergroot, en thans eene grens bereikt, die, zonder de be-
steding van zeer aanzieidijke kosten, bezwaarlijk kan overschreden 
worden. Hoewel nu die molens bij genoegzaam sterke winden meer 

opbrengst geven dun kleinere, zoo moeten zij daarentegen stilstaan 
bij zwakkere winden, waarmede ligtere molens nog werk verrigten ; 
daar nu in het algeuieeu er veel meer ligtere of zwakkere winden 
heerschen dan de zoogenoemde goede moleuwiudcn, zoo vraagt 
men : Eene vergelijking van den arbeid van zware en ligte water-
molens, bij gelijke kosten van opbouw en onderhoud, zoo mogelijk 
op tiieoretische gronden, door waarnemingen gestaafd; zoowel voor 
het geval, dat die molens tot droogmaking en dus ten minste een 
geheel jaar achtereen werken, als v o o r het geval, waarin die molens, 
tot droog houden bestemd, meestal slechts gedurende den winter 
en liet voorjaar werke:). 

V. Om (le midd(ilbare stroomsnelheid van v/ater, dat door ge-
graven kanalen, of door riviertakken van een genoegzaam regel-
matig eu weinig veramlerlijk proiü, eenparig afstroomt, te bereke-
nen, bedient men zich vrij algemeen van eeuc formule, oorspron-
kelijk van Glu^'zy, doch gewijzigd door Goulomb, en vau welke 
daariui de eoiflUcienten der zanuenstellende termen door Erony, 
naar vele voorhanden waarnemingen, later evenwel uaauwkeuriger 
door Eytelvvein, uit meer waarnemingeu, zijn bepaald geworden. 

Hoezeer deze formule geacht w^ordt, in vele gevallen uitkomsten 
van bcTckeniiig te geven, genoegzaam met die vau waarneming 
overecusteuuuende, laat zij nogtans, in zekerheid vau zamcnstcliug 
eu vau uitkomst, te w'enschen overig. 

Vooreerst toch zijn, ter bepaling vau de coëllicienten, sommige 
waarn(Mningcn of uitkomsten van proefnemingen gebruikt, vau welke 
men de volledigheid cn muunvkeurigheid iu twijfel getrokken heeft, 
zoodat er oJ- liet regte gebruik niet van gemaakt heeft kunnen 
worden, of dat zij niet als gelouterde en juiste bestauddeeleu van 
berekening kou worden b(;schouwd en aangewend, eu het aantal 
van andere der gebezigde waarnemingen, welke vertrouwen verdie-
nen, is toegeschenen als te gering, om op deze uilsluitend het 
algemeen toepasselijk maken der formule te mogen groiulen. 

Ten anderen zijn er, voor diezelfde bepaling der coëUlcicntcn, 
rekenwijzen gevolgd, die later, voor dergelijk onderzoek, zijn 
vervangen door eene betere, welke, met grootere kans voor minste 
afwijking, de waarschijnlijkste getallenwaarden, die men zoekt, 
doet voorkomen. 

Eindelijk heeft de formule eenen vorm, welke mogelijk de w âre 
is, doch het is niet bewezen; cu aan een ontbrekenden term, of 
aan minder juisteu vorm, of ook aan het niet voetstoots standvastig 
zijn der getallenw^aarden van dc coëfficiënten, tusschen onder-
scheidene grenswaarden van het veranderlijk ehmient, kan mede,-
voor een gedeelte althans, het nog niet behoorlijk overeenstemmen 
der uitkomsten van berekening: en ervariusc moeten w^or(ien toes^e-O O O 
schreven. 

De maatschappij, op dit een en ander lettende, vermeent, iu 
4 
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liet belang der wetenseliap en van hare toepassingen, de aanleiding 
te moeten geven, dat men bij verniemving de aandaelit vestige op 
het belangrijk vraagstuk, om eene meer naauwkeurige formule te 
bepalen, ter berekening van de hoegrootheid der snellieid vau ge-
lijkmatig afstroomend water. 

Diensvolgens stelt zij als prijsstolfe voor, een geheel nieuw uit-
voerig onderzoek des zoo even genoemden onderwerps, in voege dat 
inzonderheid hetgeen hierboven omschreven is of aangeduid als 
minder zeker, minder volledig en nn'ndcr naauwkeurig, tot meer-
dere zekerheid, volkomenheid en juistheid worde gebragt. En ver-
mits het doen van geheel nieuwe, meer naauwkeurige en genoeg-
zaam talrijke waarnemingen, zeer waarschijnlijk een voornaam ge-
deelte des arbeids zal moeten uitmaken, om het voorgestelde doel 
te kunnen bereiken, zal de maatschapi)ij aan den schrijver der be-
kroonde verhandeling, in allen gevalle, bij hare gouden medaille, 
de premie vau f 150 voegen. 

VI . Kunnen de metalen zich onderling scheikundig verbinden? 
en zoo ja , ^velke zijn de scheikundige evenredigheden, of equiva-
lenten, Avaarin dc tot technische einden meest in gebruik zijnde 
metalen deze verbindingen aangaan P 

Men verlangt deze vraag, op grond van afdoende proeven, be-
autw^oord te zien, inzonderheid ten opzigte van het (f07u/ m Koper. 

Ctoml en ZU oer. 
Z'/lvemw Koper. 

VIT. Tot nog toe heeft men in het algemeen de Artesische 
putten gebruikt, om of drinkwater of warn\ water uit de diepte 
naar de oj)pervlakte van den grond te geleiden. Oj) enkele plaatsen 
werden zij echter ook aangewend, om overtollig Avatcr van de 
oppervlakte iu diep gelegene beddingen te ontlasten. De maat-
scha})pij vraagt een beredeneerd onderzoek, of deze putten meer in 
het groot tot de droogmaking vau meerder of minder uitgebreide 
plassen zouden kunnen worden gebruikt, en zoo ja , op welke 
wijze dit zoude moeten geschieden, en welke de omstandigheden 
zijn, waarbij de boring dezer putten tot dat einde de waar-
schijnlijkheid voor zich zoude hebben, van met goed gevolg te zullen 
geschieden. 

VIIT. Het is buiten twijfel, dat de zceduinen, zoowel aan de 
Nederlandsche als aan vele andere kustcji, voor het grootste ge-
deelte, uit door den wind op dc kust opgeworpene zandkorrels 
bestaan. 

Tn vroegere tijdperken, v(56r de oppervlakte van den bol hare 
tegenw^oordige gedaante had aangenomen, bestouden er zeeën en 
kustcji, gelijksoortig met die, welke thans bestaan, en men mag 
met ecnigen grond aannemen, dat er ook toen aau verschilleiide 
dezer kusten met de tegenwoordige gelijksoortige zandduinen zijn 
gevormd. 

1 

De onderzoekingen der geologen hebben over het algemeen 
vslechts beddingen, die ouder water uedergelegd zijn, en alleen hier 
en daar, zoo als iu de steenkolen-formatie en, naar het schijnt , 
in de jura-formatie, op zeer enkele plaatsen het oude vaste land 
leeren kennen. Omtrent de aanwezigheid van, aan de kusten der 
voorwereldlijke zeccn, op het drooge opgewaaide duinvelden hebben 
zij niets geleerd. 

De maatscha])pij vraagt derhalve: Zijn er onder de door de 
geologen'reeds onderzochte massa's, in de verschillende geologische 
formatiën, vooral in de tertiaire, ook zulke, die tot nog toe ver-
keerdelijk als beddingen, welke onder water gevormd zijn, be-
schouwd worden, eu wier wording men veeleer als die der duinen, 
op het drooge geschied, zoude behooren te verklaren; of zijn der-
gelijke beddingen tot nog toe door de geologen onopgemerkt ge-
bleven; of wel, bestaan zij niet, en welke is in dat geval de 
reden van hare afwezigheid? 

TX. Sedert bijna twee eeuwen hebben dc molenw^ieken en do 
verdere l)ewegende deden der windmolens, dienende om dc be-
wegende kracht op te nemen en over te brengen, zeer weinig ver-
andering oudergaan, ofschoon de ^verktuigkuude sedert tlieu tijd 
aanmerkelijke vorderingen heeft gemaakt. Men vraagt alzoo: w'clke 
verbcteriiigcn knmien er aan de molenwieken en verdere deelen, 
ter overbrenging dier beweegkrficht dienende, Avorden aangebragt; 
hetzij op grond vau gedane waarnemijigen en proeven, het zij oj) 
grond va)i theoretische beschouwingc]!? 

BIJI .AGE VI, 

PUlJSVllACiKX , UITGKSCnUEVEN IX nKT JAAK i S ü l , DOÜll DK 
M A A T S C H A P P I J : TOT B E V O U D E R I N G M U I B O U W K U N S T . 

Dc maatschappij stelt voor: als eerste onderwerp, eene Biblio-
theek, voor honderd-duizend banden, doch van zoodanigen vorm, 
dat zij voor latere vergrooting geschikt is. 

Het gebouw moet vau alle zijden vrijstaan, en verder de meeste 
w^aarborgcn tegen brandgevaar oplevere:i. De lokalen voor de boek-
verzameling bestemd moeten op de verdiepingen geplaatst worden, 
terwijl de verlangde woningen en bergplaatsen, zoo veel mogelijk, 
in de benedenruimte moeten worden aangebragt. 

De bibliotheek zelve moet bestaan uit verschillende zalen of 
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afdeelingen, om de boeken naar de onderscheidene vakken van 
wetenschap te kunnen rangschikken; rondgaande gallerijeu moeten 
den toegang gemakkelijk ïnaken, opdat men zoo min mogelijk 
ladders of losse trapj)en noodig hebbe. — Voorts verlangt men 
daarbij afzonderlijke vertrekken tot berging van handschriften, 
kaarten, gravures, handteekeningen, pracht- of zeldzame werken, 
enz., eene ruime leeszaal en eenige kabinetten; eene zaal voor dag-
bladen, eene bewaarplaats voor ongebonden boeken, een bureau 
met archief, een vertrek voor uitgave en terugname van uit te 
leenen werken, enz. Verder woningen voor een' bibliothekaris, een' 
concierge eti een"' portier; vertrekken voor opzigters, berg))laats 
voor brandbluschmiddelen en heti^een verder bij een denreliik tre-
bouw behoort. 

]\Ien verlangt de teekeningen van de platte gronden, de lioofd-
cn zijgevels en de voorjiuamste doorsneden, op eene schaal van 
zeven en eene halve streep per el, benevens eene toelichtende be-
schrijving. 

Voor het de bekrooning waardig, of best gekeurd ontwerp, 
wordt uitgeloofd een VKRI':I:IU:XO rjirruiosciruiFT, }nct eene som 
v a n T W I : K - U Ü \ D I : J I I ) - K N - V I J I ' T I G CJUI.DKN. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouwkundigen, ge-
boren of woonachtig in het koningrijk der Nederlanden. 

Als tweede onderuerp, een gebouw tot woning voor ambachts-
lieden en minvermogenden. 

Dit gebouw wordt verondersteld te komen op een vrij terrein, 
en mag in alles niet hooger dan drie verdiepingen zijn. J let moet 
bevatten ongev(?er vijftig afzonderlijke woningen, bestaande uit een 
of twee viU'trekkcn; elk vertrek moet bevatten eene bedstede cn 
kast ; elke woning moet voorzien zijn van eene stookplaats of Ibur-
}iuis, een privaat, ecu spoel- of waschhokje jnet gootsteen, eene 
gelegenheid tot ontlasting van asch en vuilnis, en een water-
t o e v o e r - k r a a n . Voorts moet het gebouw^ bevatten eene woning voor 
ccn o])zigter, eene algemeene keuken, een algemeen waschhuis en 
de noodige bergplaatsen. 

Bij dit ontwerj) zal vooral op ge])aste middelen ter bevordering 
van reiidieid, en de gezondheid der bewoners gelet moeten worden. 

Men verhnigt de teekeningen van twee })latlc gronden, den 
voorgevel en eene hoofd-doorsnede, op eene schaal van eenen duim 
per el, met eene verklarende bijschrijving. 

A ôor het de bekrooning waardig, of best gekeurd ontwerp, 
wordt uitgeloofd een VERKEIIKND GETUiosciniiFr, met eene som 
vaii HÜNDEHD GULDEN. 

Als derde onderwerp, dc ingang van een deftig woonhuis met 
een balkon daarboven. 

Deze ingang wordt verondersteld te 'zijn gelijkvloers, en te 
leiden tot eene ruime vestibule, welke zijn licht van den inganir 
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ontvangt. De balkon moet minstens voor den muur uit-
steken, vijf el boven de straat verheven zijn, cn van eene ge-
schikte borstwering voorzien worden. 

Alen verlangt de teckening van het plan, den opstand en het 
profiel, op eene schaal van drie duimen op de el. 

A^oor het de bekrooning waardig, of best gekeurd ontwerp, 
wordt uitgeloofd een V E U E E R E N D OETiiCGscniiiET, met eene som 
VAN VRJF-EX-TWRXTIG FJUEDEX. 

Ter mededinging naar de beide laatste onderwerpen worden 
alleen toegelaten de ledeii der maatschappij. 

lUJLACIE VII . 

r iTTllEKSEE UIT HET rROGlJAM^llA VAX ÜE XEÜERT.AXDSCIIE MAAT-
.SCUArriJ TER HEVOKDERIXG VAX XIJVEIUIEII). 1 8 5 1 . 

Door de maatschappij zijn onder andere de navolgende nieuwe 
prijsvragen uitgeschrevoi: 

I. Welke zijn, volgens genomen proeven en waarnemingen, de 
voor- of nadeelen van het droogleggen der landerijen, door het in 
den grond boren van gaten cn liet daarin brengen van loodregte 
staken, in vergelijking van het draineren? Op welke wijze worden 
zulke boorgaten op de beste en minst kostbaarste wijze aangelegd? 

De antwoorden met getuigschriften in te zenden voor of op uit". 
September 1853, met uitloving der tweede (jonden oiedaUle, 

II. In vele wetenschappelijke werken worden thans de afbeel-
dingen, die tot toelichting moeten dienen, in den tekst zelve ge-
voegd, waartoe men zich van houtsneden bedient; in welker ver-
vaardiging men echter hier te lande verre bij het buitenland ten 
achteren staat. Dc graveerkunst heeft hier altijd uitmuntende voort-
brengselen opgeleverd, en de maatschappij wenscht dat ook in dit 
opzigt de houtsneekunst aan alle eischen mag voldoen, die daarvan 
thans gevorderd worden. Zij looft daarom de fjonden medaille uit 
aan hem, die daarvan voldoende proeven inlevert, welke met dc 
beste buiteidandsche kunnen wedijveren. Proeven en getuigschriften 
in tc zenden vóór of op den laatsten September 1852. 

I I I . Daar het eene erkende waarheid is , dat . wat het industrie-
wezen b'.'treft, voornamelijk die takken van nijverheid de meest 
natuurlijke en bestendige bronnen van welvaart eens lands ople-
veren, welke in de natuurlijke gesteldheid der plaats, waar zij 
gedreven worden, hunnen grondslag hebben; en ten anderen de 
natuurlijke gesteldheid van vele gedeelten van den vaderlandscheu 
bodem nog weinig bekend is of de kennis daarvan op onze nijver-
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iieid nog te weinig toepassing heeft gevonden, zoo vraagt de 
niaatsclia])pij : 

1. AVelke is dc tegcinvoordige staat onzer kennis van de na-
tuurlijke gesteldheid van den vaderlaudscheu bodem cn deszelfs 
bijzondere gedeelten? 

2. Welke is (met uitsluiting van landbouw cn veeteelt) dc toe-
passing geweest van die kennis op liaudwcrken, fabrijken en tra-
lijken ? en 

0. Geeft die kennis oolc aanleiding om dc bestaande toepassijigeu 
nog tot andere plaatsen van ons vaderland uit te strekken, of ook 
om andere, bij ons nog niet aanwezige takken van industrie iu 
het leven le roepen? ' • 

-De juaatschappij looft aan dc voldoende beantwoording dezer 
vraag uit de cwsU- (/ouden medaille, benevens / 1 5 0 . Antwoorden 
in te zenden vóór of op ultimo September 1S5 l. 

(.)nder de prijsvragen, waarvan de termijn vau beantwoording 
verstreken is, CJI die op nieuw, met of zonder eenige verandering-, 
wx'dercmi worden voorgesteld, komen de volgende voor: 

1. In eene fabriek vau den heer Goudillot, tc Parijs, worden, 
sedert I S ^ t , voorwer])eu uit liolgetrokken ijzer vervaardigd, zoo 
als ijzeren hekken, balusters, stoelen, tafels'en ledikanten, welke 
zich alle door ligtheid cn deugdzaamheid aaid>cvelen. De maat-
schappij looft hare (juudtm medaille uit aan dengene, die in ons 
vaderland zoodanige voorwerpen uit holgetrokken ijzer vervaardigt 
cn daarvan monster», met bewijzen en getuigschrifien en opgave 
van prijzen inzendt vóór of op den laatsten September 1851-. 

l i . -De maatschappij, inziende liet hooge belang om onedele me-
talen, door galvanische kracht, met edele te bedekken, zoo als 
door Elkington, lluolz en anderen is ten uitvoer gebragt, looft 
hare (jonden weduiUe uit aan dengcne, die, in het groot, metalen 
voorwerpen, maar vooral voor wetenschappelijke eijiden, met zilver, 
goud en platina bekleedt, en zulks bijzonder op ijzer en staal 
vau toepassing m-aakt. Proeven, met de noodige bewijzen en ge-
tuigschriften, in te zenden vóór of op den laatsten September 1854. 

J j l . De olie voor iijne horologicn eu tijdmeters zal, om volkomen 
aan het oogmerk te voldoen, iiiot mogen verdikken bij de sterkste 
koude, noch oj)droogcn of verharden bij warmte, maar bovendien 
het koper niet mogen aaiiiasten. Intusschen blijkt het dat zelfs 
de beste olie, welke tegenwoordig gebruikt wordt, geenszins aan 
het doel beantwoordt; de Maatschapjiij looft daarom hare (jonden 
medaille uit aan hem, die de beste horologiemakers-oiie vervaar-
digt eu die volgens haar oordeel genoegzaam voldoet aan dc voor-
schrevene eigenschappen, of wel ecu middel aan dc hand geeft 
om de bekende oliën tegen die invloeden te besciiermcn. Monsters, 
van ten niinste 1 Ned. ons, in te zenden vóór of op den laatsten 
September 1854, 

Met liet einde vau September 1851 was de termijn van be-
antwoording afgeloopen voor de volgende prijsvragen: 

L Aan dengenen, die eene naauwkenrige landlmishoudkundige 
beschrijving van iedere provincie van ons vaderland levert; de 
Qoud(m medaille, en, indien de verdienste van het stuk daartoe 
grond heeft, eene remuncratic. 

I I . Ontginning van een bepaald stuk heideveld, van len minste 
vijf honderd bunders groot, door besprocijing, volgens het stelsel 
van den l^elgischeu Ingenieur Kümmer; dc (jonden medaille cny'oOO. 

I I I . Vervaardiging vau verbeterde brandspuiten hier te lande; de 
(jouden uiedaille en f 100. 

IV. AVelke ziju de oorzaken van het zoogenaamde schiften of 
wegschieten van den glans 'der verwen iu standolie, vooral bij de 
witte en grijze kleuren waargenomen, en welke zijn de geschiklste 
middelen om zulks te voorkomen? de zilveren medaille. 

V. Bereiding van Caoutchouc in onze West-Indische bezittiiigcn, 
iu prijs gelijk staairtle met de vau elders aangevoerde; de gonden 
medaille, 

VI. Voor de vervaardiging vau h o u t s c h r o e v e n , vertinde spijkers 
cn krammetjes, ringen, haken eu oogen enz. alle van verschillende 
afmetingen eu voldoende hoedanigheid, AVordt uitgeloofd de (jouden 
medaille. 

VII Ecu beredeneerd overzigt van de vorderingen die in de 
scheepsbouwkunst in de laatste 25 jaren, zoo hier als elders, ge-
maakt zijn, in aanmerking nemende, M'at de ondervinding in dat 
tijdvak hieromtrent geleerd heeft, eu wat hieruit inoet worden 
afgeleid in het belang vau den nederlandschcn handel, alsmede tot 
instandhouding en verderen bloei van dc scheepsbouwkunst; de 

(jonden medaille, 
VII I . Model cn teekening vau een werktuig om visschcrspinken 

van hoog strand af naar vlottend \vater te vervoeren; de gouden 
medail le. 

IX. lUtloviug van verscheidene medailles cn prernièn aan Scheeps-
officieren, stuurlieden eu alle andere personen, iu het Koningrijk, 
welke dc beste waarnemingen van nuttige zaken, ontdekkingen of 
naauwkenrige proefnemingen, met nuttig uitgedachte middelen, 
de verbetering der zeevaart cn visscherijeu betreHeude, bevatten. 

Onder de prijsvragen, van welke de termijn van beantwoording 
na September 1851 zal zijn afgeloopen cn waarop de Maatschappij, 
op zijnen tijd , antwoorden te gemoet ziet, merkt men de volgende op: 

I . Een «xeschiedkundi!^ ovcrziu:t der vervcenim^en in Nederland O O O O ^ 
(zoowel lage als hooge); ceue opgave cn beoordeeling van de 
daarop, door hooger bestuur gemaakte voorschriften, eu eene 
grondige beschouwing vau haren invloed op dc nationale weelvaart; 
de (jonden medail le. 

I I . Brandspuitslaugcn uit gutta pcrcha vervaardigen, cn ter 
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iengte vau minsteus 15 cllcu; de tiveede (joadea medaille. 
LIL Turf, als brandstof, voor teclinisch gebruik bezigen, in 

vergelijking met steenkolen of andere brandbtoilen; de (fonden 
luedaille eu J'ÖOO. ' 

IV. Aan den inzender vau verscliillende klci-soortcn in ons 
vaderlaiul, ten dienste vau fabrijken, en die dc Belgische of 
Doorniksclic klei zouden kunueu vervangen; de (jondeii^medaille. 

V. Aan den ucderlaudschen kunsteuaar, die het middel ontdekt 
CU mededeelt, om door het licht {j)/iolo(jrap/ue) afteekeningou cn 
indrukken op deu lithographischeu steen regtstreeks voorttebrengen; 
de iiceede (jouden medaille of / ' 7 5 . 

VI. Middelen ter voorkoming vau het vuur {dry-roL) in het 
eikenhout, dat tot aanbouw van schepen eii andere \verken gebe-
zigd w^ordt; de (jonden itiedallle. 

\ r i . Aan elk leerboek, over eenigen tak van nijverheid, 
hetwelk aan de maatschappij in handschrift ingezonden is en hare 
goedkeuring w^egdraagt, zal dc tweedr gouden medaille worden 
loegekcMid; terwijl eene aan de waarde vau het boek geëvenredigde 
belooning daar kan worden bijgevoegd. 

liet bekroond leerboek blijft Iiet\Mgend(mi des inzenders, die 
het alzoo in het licht zal kunnen geven of eene overeenkomst 
met de maatschappij over dc uitgave sluiten. 

Noch medaille, noch belooning zal evenwel mogcai wcu'den uit-
gereikt, voor dat het bekroond leerboek werkeUjk in het licht 
gegeven is. 

Antwoorden in tc zenden voor ultimo September van ieder jaar. 
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B Ï J I . A G E 

ü t T T R K K s r : ! . U I T II KT V E R S L A G V A N H K T VK lUrA NPET.DT:: I X DE A I . O E -
M K K N E V K R G A U K l l I N G V A X H K T r R O V I X C l A A r . U T R K C U T S C U G K X O O T -

S O I l A l ' V A X K U N S T K X K X W^J:TEXSCUAP1>KX, V O O R U E T J A A R 1 S 5 1 . 

Ouder de prijsvragen, teu vorigen jare uitgeschreven en waarvan 
de beantwoording ook weder dit jaar'blijft o7)gesteld, kon\euvoor: 

I. Daar de gewone aanwijzingen vau tliermometer, barometer 
en windvaan, gedurende den loop des jaars, dat is , de periodische 
functiëu, welke die aanwijzingen uitdrukken, thans voor een groot 
aantal van plaatsen, althans bij benadering, bekend zijn, eu hier-
door een vaste grondslag gelegd is voor het onderzoek der niet 
periodische veranderingen, zoo verlangt hot genootschap : 

Dat men, na over een zoo groot mogelijk aantal van jdaatsen 
in Europa en Asiatisch llusland, voor tijdvakkeu van vijf dagen, 
gedurende twee achtereciivolgeude jaren , de gemiddelde aanwijzing 
van thermometer, barometer en windvaan berekeiul te hebben: 

1. Dc afwijkingen van thermometer en barometer van hunnen 
gewonen (boven omschreven) stand in elk dier tijdvakken in 
tabellen vereenige; 

2. Dc wijze van verplaatsing dier afwijkingen in tijd eu ruimte 
opspore: eu 
Die afwijkingen in verband brenge met dc insgelijks in tabel 
vereenigde winden, welke gedurende die tijdvakken hcerscliende 
w^aren, en juet de afwijkingen, die deze vau hunne gewone 
rigting vertoonden. 

i lel helan^rijke Uozor prijsopjyave • bij de vecloinvaUende 
nas|>()rin{jen , welke ioi hare beanlwoordiny worden vereischt, 
hecïfl den voorsteUer dier vraai; hewofjen , defi daarvoor uili;eh)ofden 
eereprijs, nil ei/jen niiddelen, ujel ƒ 150 le verhoogen. 

Voorgesteld in 1817. 
I I . j\len verlangt eene beschrijving der tertiaire formatie, voor 

zoo verre zij de kennis van den nederlandschen bodem kan toe-
lichten eu uitbreidci\. 

Voorgesteld in ISo l . 
I I I . l iet genootschap vraagt een w^etcuschappelijk onderzoek naar 

den aard eu de oorzaken der verschillende soorten van bederf, 
waaraan het hout onderhevig is. 

Voorgesteld in 1835. 
IV. Het genootschap verlangt eene beschrijving der verschillende 

soorten van bederf iu papier cn perkament; eene aanwijzing der 
oorzaken, waardoor het ontstaat; en eene opgave der middelen, om, 
of het bederf te voorkomen of het aanwezige tegen verderen 
voortgang te vrijwaren. 

]\leu wenscht iu dc beantwoording alle soorten vau bederf in 
papier en perkameut opgenomen tc zien, zoowel die, welke uit 
den aard van het'papier en perkament of deszelfs bereidingswijzen 
ontstaan, als de zoodanige, welke door insekten of andere uitwen-
dige invloeden aan hetzelve* worden medegedeeld. 

Voorgesteld in 1830. 
V. ]\Ien verlangt eene geschiedenis der kanalen in de Provincie 

Utrecht, met opgaaf vau het doel, waarmede zij gegraven zijn, 
zoo als bevordering vau den handel, verbetering vau den landbouw, 
verveeuing, afvoer van water, cn wat dies meer zij. 
^ Vooro-esteld in 1838. O 

G. l iet genootschap verlangt ecu geschiedenis van den Waterstaat 
iu ons vaderland. 

Voorgesteld iu 1818. 
De verhandelingen, bestemd om naar den uitgeloofden eereprijs 

te dingen, moeten voor of uiterlijk op dc>i 30 September 1853 
bij het l^estuur zijn ingekomen. 
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BIJLAGE IX. 

I D T S O V E R D E N S C U I I O E F P A A E . 

De nota van den heer de Geus nopens liet inschroeven van 
palen, in stede van inheijen (Bijlage X I V van de Notulen der 
vergadering van het koninklijk instituut van Ingenieurs, 12 No-
vember 1850) behelst onder anderen, dat in den omtrek van 
Zwanenburg koningen van watermolentjes worden gevonden, die 
van een schroefdraad zijn voorzien, cn in der tijd door een paard 
werden in den grond geschroefd. 

Dit lezende, herinnerde ik mij , dat Wiebeking (11®** Dand, S. 
437 , 4̂^ uitgave) nopens het inschroeven van palen eene aanhaling 
doet uit een werk van S. Stevin, getiteld: Nieuive manlere van 
sterctc fjouio der Hpilslnysen, — Stevin zegt daarin (bl. 23) volgens 
Wiebeking: //dass man bei Ostende die Grundpfidile mittelst Ein-
A/reibung in den (iucllsand eingebracht habe,// terwijl laatsgeuocmde 
daarop iaat volgen: //Dieses j\tittel, den Pfahl durch Hebel zu 
//drehen, habe ich mich nicht nur beym (iuellsande, sonderii bei 
//jedem IJoden, dessen obere Lagen nicht zu hart waren, mit gutem 
//Erfolge bedient.// (1) 

i\Ien zou uit het jaartal 1G33, volgejis AViebeking op het werkje 
van Stevin aanwezig (2), alzoo mogen opmaken , dat het inschroeven 
van palen reeds omstreeks dien tijd bekend was. 

Ik heb, hoewel te vergeefs, veel inoeite gedaan, om dat werkje 
magtig te worden ten einde na te gaan, of het inschroeven van 
palen eene oorspronkelijk nedtnlandsche uitvinding is , opdat in 
zoodanig geval, de prioriteit van uitvinding door ons Insti tuut 
mogt worden betoogd. 

Mijne bedoeling met dit schrijven is dus , om diegenen onzer 
medeleden, welke in het bezit van dat boek zijn, of welligt beter 
dan ik in de gelegenheid zijn het te bekomen, op het gezegde van 
8tevin opmerkzaam te maken, l iet zal dan welligt blijken, dat de 
schroefpaal eene reeds lang bekende en wel hollandsche mtvhidivg 
is , die, bijna vergeten, in 1348 door Alitohell in het leven terug-
geroepen, naar den geest des verbeterd toegepast 

J . S T K O O T M A X . 

(1) ïk haal hier nofv ee*n (weetal plaatsen uil. ^Vieheki^ff^s Wasserbaukunst 
aan, tlie, nnar l)el mij voorkninl . m'nulci l>ekond schijnoii te zijn. 

l l i j ïM[\l namelijk B.ind S. n.>S) dal in Uusland spoorihMiren aanwezig 
zijn. Andere sclirijvers, wnaromler ook de lïoer SU)nn l>uysinj (2® deel, hl. 3U4) 
ze^ffjen, dat zij nooil in fn-ïklijk zijn {jebrai;!. 

Verder (S. 095) stelL Wiehekin;? voor, sluisileuren van plaatijzer te maken, 
met Jiehlerhanen van ge^yolen i jzer , alzoo reeds helzelTde beginsel dal bij 
de conslrnclie der denren van de sluis (e Uremerhavefi (|evol(^d is. 

(2) Van dit werk zijn in de bibliotheek der koninklijke aeadeinie (e P>reda 
Iwee exemplaren , beide in folio, aanwezig;, als één te KoUerdaiu in 1617 in hot 
hollandsch ( jedrukt , en één mede aldaar in 1018 doeh in hel fransch uitgefjeven. 

/i'd 

BIJLAGE X. 

^ '4 
) 

OVEl l H E T P I l A K T l S C i t N U T E X G R n i l U l K VAN H E T P A T E X T - P E I L E O O D . 

(Zie Bijlage XV van de Notiden der vergadering van het 
koninklijk instituut vaii Ingenieurs, gehouden den 

November 1850.) 

Nadat het instituut kennis heeft bekomen van de inrigting van 
het in Zeeland zoogenoemde patent-peillood of patent-lood, wordt 
het niet ondienstig geacht, iets aangaande het praktisch nut en 
gebruik van dat werktuig mede te deelen (1). 

Zij lig. 1 plaat 11 eene doorsnede vnn eenig vaarwater met een 
vertikaal vlak, evenwijdig loojiende aan den stroomdraad, en laat 
AB de doorsnede van dat vlak met een te peilen raai voorstellen, 
dan heeft het peilen ten doel, om de diepten AB tc lecren kennen, 
zijnde de kortste afstand van de punten B des bodems tot aan 
den waterspiegel, dat is de vertikaal, die van B naar A getrokken 
kan worden. 

Op hetzelfde punt A met het gewoon lood (2) en met het patent-
lood peilende, vindt men gewoonlijk meer diepte met het eerste, 
dan met het laatste. Dit verschil is te wijten aan de stroomeu, 
die w^aarschijnlijk steeds, ook gedurende de kentering van het tij, 
in liet water in verschillende rigtingen aanwezig zijn, (zoodanig 
althans is de verklaring, die in Zeeland van dat verschil wordt 
gegeven). Met andere woorden, er wordt verondersteld, dat het 
lood niet in 13, maar op een der punten E, (J of D van den bodem 
neerkomt, en alzoo de dieplijn een der standen A E , AC of AD 
erlangt. De diepten in elk dezer stantlen op de verdeelde lijn af-
gelezen, zijn grooter dan A B en dus onnaauwkeurig. 

Was men verzekerd, dat bij al de Ie peilen diepten de lood-
of dieplijn denzelfden stand, hetzij AE, AC of Ai) zou aannemen, 
dan si)reekt het van zelf, dat het vergelijkend onderzoek der ver-
schillende peilraaijen even waar zou zijn, als indien men naar de 
zuivere diepten AB had geoordeeld. Niemand zal echter zoodanige 
onderstelling durven doen, noch durven beweren, dat de gedaauie 

( l ) Tn de I>il)lio,7ra{)hie van hel Instituut n®. 6, (Au{^ 1S51), vind ik op 
blz. 6 hel vol^ïentle werk vermeld : 

I \ I . n . > \a ! fe rd in , l lydiobaromèt ie . Nouvel instrument destiné à mesurer 
les profondeurs de la mer quelle <'ue soil la déviation de la li{;ne (le sonde. 

(Kxtrail dti Uullelin de la Société jjèoiojjique de France, 5® Serie Tome \ lU). 
{1) L)(H»r (jewoon lood wordt bedoeld een peervormi^î stuk lood, van ojide-

ï'en te^Tcn bescliadi^iin^; mei een ijzeren hand onde[;d, en van l>oven mei een 
oo{T voorzien, waaraan de diep- of loodlijn is jïeslajjen , die door stukjes wit 
leder (/fennmmerd hetzij met i i ikt , hetzij met zwar t garen), in ellen is ver-
deeld, begtnfiende van den onderkant v:m het lood. 
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of vorm der dieplijii zelfs bij twee elhaiuler opvolgende peilingen 
even eens zal wezen. 

Om die onnaauwkeurigbeden zoo niet geheel, dan toch gedeel-
telijk weg tc nemen, is het patent-peillood in Zeeland ingevoerd, 
zijnde eigenlijk niets anders dan eene toepassing op mindere diepten 
van het patent-peillood van zekeren Ericson, dat ten gebruike der 
zeelieden moest dienen, en waarvan de schaal derhalve eerst op 
groote diepten begon tc teekenen. 

Men zal nit de boven aangehaalde beschrijving (1) hebben ont-
waard, dat dit instrument d e j u i s t e diepte van het punt des bodems 
aangeeft, waaroj) het staat, dat i s , ' d c lengte der loodlijn, welke 
uit dit punt op en tot aan het vlak des waterspiegels valt. Daar 
echter ook dit lood onderhevig is aan dc werking der stroomen, 
die men, zooals boven is medegedeeld, in het water als aanwezig 
onderstelt, zoo zal, ofschoon even als het gewone lood op eender 
punten E, C of D nedcrkomende, op dc schaal evenwel de diepten 
E F , CG of DM afgelezen worden, die alzoo veel meer aan dc 
waarheid AP> naderen, dan dc diepten A L M E , ANC of AD, door 
het gewone lood aangegeven, (2) zoiuler daarom nogtans volkomen 
juist te zijn. 

Men moet hierbij opmerken, dat tlit peillood echter nog twee 
groote gebreken heeft, namelijk: 

1". liet zuiver allezen der palmen is hoogst moeijelijk, zoo niet 
oiuloenlijk, zoodra men meer dan 15 el diepte peilt (men raadplege 
de teekening), en 

is de aankoopsprijs zeer hoog, bedragende, als Jueii zich niet 
bedriegt, zonder dc dieplijn f 70. 

Door sommigen is bovendien meermalen waargenomen, dat het 
verschil der diepten, gepeild met het gew^ouc eu met het patent-
lood, zeer onrc^relmatia' en soms zeer £^root is; men bekwam dik-O O O - i > 1 
werf, eu wel meest op diej)ten tusschen 20 cn 30 el, tot S el 
verschil. A'crdcr is mij medegedeeld, hetgeen ik trouwens n^eer 
dan eens zelf heb ondervonden, dat het bedoelde verschil niet 
altijd ten nadeele van het gewone lood komt. 

Een en ander, gepaard aan de daadzaak, dat dergelijke patent-

( l ) Bij de ljerekenin(T door «len hoer Lehret gedanii o.n Ie virulen in dc 
hoven annfjehaaUle uoUileü, woni t [yccne meldinjf {;em.iakt van de snelheid, 
waarmede hel waUM iu de bus diin(;l. Ik hel) ecliler meer dan eens op/je-
uie ikl , dal de schaal minder diepte aani',cefl als rnen hel lood lani;zaarn naar 
l>eneden laai j^aau, dan wanneer hel met kracht in de diepte wordl {ge-
worpen. Hel laatste nii jjeschiedl allijd in nn-erdere of ïninderc male door 
heni die i;eil!. of zoo als men zeg t . «lie aaan het lood staal». 

(2) Omdat in de naUuu- het verschil Uisschi-n EF en Ali, CG en AT» of DU 
en AI>. {gewoonlijk jjerin^x is le noemen. De orvers die met eenijïzins te ver 
van elkamler verwijderde zinkstnkken zijn verdedif^d , maken hierop rnee^ilal 
eene aitzonderin(j, dewijl daar die verschillen soms zcer(;root zijn waarijenomen. 

Ml 

peillooden door zeevarenden (1) vroeger gebruikt, doch later door 
hen als miuvoldoende verworpen zijn, is de reden, dat over het 
algemeen het zoogenoemde patentlood bij hen, die daarmede ge-
werkt hebben, niet hoog aangeschreven stNat, te minder, omdat 
cr vrij veel oefening wordt vereischt, eer men even spoedig met 
het patentlood als met het gewone lood peilt. Ik zou dan ook 
niemand durven aanraden, om zich dit peillood aan te schallen, 
zoolang de opgenoemde gebreken niet ziju verbeterd. 

J . S T U O O T M A N . 

B I J L A G E XI. 

]0:SCiniTJVIN0 VAN DK M I D D K I . E N , W I U . K E Z I J N A A N G K W E X O T O T 

UHT D I G T I:N oxscn ADKJ.RJK M A K E N VAN DE J . E K K I N G E N A A N 
DE M A E L E G A T - E N D O N K E R E SEUI7. I :N T E ( J O Ü D A ; IN 

A U G U S T U S 1 8 5 1 ; DOOR A. G U E V E . 

Sedert vele jaren waren de beide sluizen te Gouda, bekciKl 
ouder de namen van dc Mallegat- en de Doukere-sluis, aan een 
hoogst belangrijk lekken onderhevig. Dikwijls eu door verschil-
lende personen is beproefd om, zonder afdannning van de sluizen, 
deze digt te maken, doch steeds waren die pogingen vruchteloos. 
De lekkingen vermeerderden, het kwaad verergerde en men scheen 
besloten in dat alles te voorzien door de sluizen af te dammen en 
droog te maken, om vervolgens de bestaande gebreken te ontdekken 
en die te lierstcllen. 

Ju het vorige jaar werd ik in mijne ambtsbetrekking met de 
gewone directie over die sluizen belast, welke op kosten van de 
provincie Zuidholland worden onderhoude\i, en te gelijk werd mij 
opgerlragen, na te gaan, wat cr noodig zou zijn, om tot het af-
dammen, droogmaken, enz. te geraken. Alvorens echter daartoe 
over tc gaan, verzocht ik , die sluizen te mogen onderzoeken door 
den bekenden duiker-toestel, daar zulks welligt zou kunnen leiden 
tot ontdekkingen, die, naar ik niet geheel onwaavschijnlijk achtte, 
van nuttigen iiivlocd zouden kuiuien zijn bij de behaiulcling van 
deze zaak. Die magtiging werd mij verstrekt; ongelukkig echter 
verloor bij het eerste onderzoek vari de sluizen met den duiker-
toestel de duiker het leven, l loc veel leed ik ook daarover ge-
voelde, was ik overtuigd, dat dit oidieil in geen geval was toe 

(1) Daaronder komen namen van fyeachlc koopvaardij-kapiteins voor. Bij 
onze Marine is het palenl-peillood, zoo ik meen, wel beproefd , maar niet 
inf;evoer(l. 
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tc schrijvcTi aan liet werktuig nocli aan onvoorzigtighcid of roeke-
looslieid, ninnr alleen aan eene oorzaak, onafhankelijk van dit alles, 
en ik verzocht daarom, oni op nieuw cn oj) dezelfde wijze, dat 
onderzoek te mogen beproeven, hetuelk vervolgens in de maand 
Mei van dit jaar heeft plaats gevonden. 

Dit onderzoek bragt mij tot de overtuiging, dat de voorzij-
den der puutstukken, of de zoogenaamde aanslagen van de fon-
deringen der sluizen, waartegen de deuren van onderen raken, 
wanneer die gesloten zijn, geheel gebrekkig waren, zoodat op ver-
schillende ])laatseu openingen tusschen de deuren en dc aanslagen 
werden gevonden, ter breedte vau 5 tot 7 duim, waardoor het 
buitenwater, wainicer de deureii water keerden, ongehinderd naar 
binnen stroomde. Ik werd in deze overtuiging te meer bevestigd, 
omdat men op liet oog de daardoor veroorzaakte lekkiiigen dui-
delijk bespeurde, en men dc oj)eningcn met de daartoe opzettelijk 
vervaardigde bijtels of kleine schoppen aan lange boomen werkelijk 
kon waarnemen. I'ehalve deze gebreken, die aan al de puntstukken 
werden opgemerkt, ontwaarde ik dat de aanslagen der voorharren 
van de deuren, van onderen, bij soinniige pareu deuren i duim 
en bij andere iets minder geopend bleven, wanneer die water 
keerden , iets wat ik reeds vroeger had verondersteld het geval 
te zijn, omdat in het algemeen deze deuren, wanneer zij op hunne 
punten werden digt gezet, zich van boven eerder dan van onderen 
op den waterspiegel sloten, waaruit ik meende tc mogen aileiden, 
hetgeen dan ook gebleken is , dat op de hoogte der puntstukken, 
de slagkanten der deuren van elkander verwijderd bleven. Naar 
mijn gevoelen altlians moeten goed zamengestelde deuren, wanneer 
zij zonder water te keeren worden digt gezet, zich vau oudenni 
sluiten, maar vau bove?i zelfs ruim geopend blijven, vermits bij 
het opkomen van w\ater tegen de deuren, deze van bovendoorde 
drukking van het water naar binnen worden gedrukt, en zich dan 
al meer en meer door het grooter worden van den lioek die de 
beide deuren aan liet bovengedeelte vormen , alsmede door het meer 
naar achteren zetten iu de hangheugels, doelmatig en digt sluiten, 
om welke reden ik veriueen, dat het nuttig en noodig is, de deuren 
zoo te maken, dat op de gemelde wijze de sluiting van onderen 
aanvangt. 

Dehalve het gemelde kwam het mij voor, dat er veel te veel 
speelruimte in dc haiigheugels der deuren was, iets, waardoor wel 
is waar de bestaande lekkim^en niet werden veroorzaakt of veri^root, O O " 
doch dat niettemin insgelijks als een gebrek in dc constructie 
kou worden aangemerkt. 

Ten gevolge van het gemelde onderzoek was mij mitsdien be-
kend gev/orden: 

1. Dat de voorzijden der puntstukken defect waren cn voor-
zieniTiir vorderden. 

o5 

'Z, J)at de verschillende sluisdeuren van onderen te klein eu 
van boven tc groot waren getimmerd eu het dus noodig was deze 
den vereischten vorm te geven. 

ö. .Dat er te veel speelruimte iu de hangbeugels der deuren 
was, welke diende verminderd te wwdcn op de gevorderde grootte. 

Om dit alles te verkrijgen scheen het , zoo ais hiervoor reeds 
is gemeld, noodig dc sluizen af te dammen en droog tc maken, 
wanneer ook vermoedelijk andere zaken of gebreken Te voorschijn 
zouden komen, welker herstelling, w^^lligt alleen ten gevolge dat 
de sluis alsdan droog was, zon worden verlangd; voor al hetwelk 
een zeker tijdvak gerekend kon worden noodig te zijn. Men achtte 
het daarom iu den afgeloopen zomer doelmatig, daarmede in het 
voorjaar van 1852 aan te vangen, ten einde genoegzamen tijd te 
hebben om in geval van gunstig weder al de w^erkzaamheden, die 
welligt mogten gevorderd worden, te kunnen doen uitvoeren. 

De overweging van het groote belang, dat vooral de stad Couda 
heeft bij het drukke verkeer van schepen door die sluizen, waaraan 
men de welvaart van die stad voor een groot gedeelte toeschrijft, 
en de overtuiging, dat het stremmen van de passage gedurende 
verscheidene maanden waarschijnlijk eene verplaatsing zou kuuuen 
ten gevolge hebben, waren oorzaak, dat ik het voorstel deed om 
te beproeven de lekkingeu der sluizen nog iu dit jaar weg te 
nemen, zonder de sluizen daartoe af te dammen en droog te maken; 
en ik deed dit te meer, eu wel hoofdzakelijk, omdat wanneer ik 
hierin gelukkig mogt slagen, daardoor tevens de belangen der pro-
vincie zeer werden bevorderd. Ik stelde dus voor, de hangbeugels 
op de gevorderde maat to brengen, de deuren te ligten en aan deze 
den vereischten vorm te geven en o]) de puntstukken verhoogiiig-
stukken te timmeren, die de bestaande defecten aan de puntstukken 
onschadelijk zouden maken. Tot de uitvoering vau dit alles had 
ik het genoegen gemagtigd tc worden. 

Door den duiker was ontwaard, wat ik ook later hoorde beves-
tigen. dat men iu vroegere jaren reeds had getraclit verdikkingen 
op sommige der puutstukken tc brengen, wcOke echter gedeeltelijk 
ook weder waren opgeruimd, vermoedelijk door aanvaring van diep-
gaande schepen, terwijl sommige gedeeUen nog bestonden; dc be-
staande gedeelten waren intusschen zeer gebrekkig en aan hunne 
voorzijden mede defect geworden, waarom deze vooraf moesten 
worden opgeruimd, met de bouten, welke zich in de verdikking-
stukken bevonden; die o]n'uiming zou nog al moeijelijk zijn, want 
zij behoorde geheel, zonder eene enkele bout of eenig stuk té missen, 
vooraf tc ganu, en waimeer dit voldoende verrigt was, zou men 
de puntstukken in hun geheel weder ontbloot of terug verkregen 
hebben, doch voorzeker zou de bovenzijde daarvan zeer ongeliik 

hoogte zijn, zoo als de ondervinding leert dat dit bij oude 
sluizen steeds plaats heeft, en ook hier reeds door mij was waar-



rü 

gcnoineu. Jlet zou derhalve hoogst moeijelijk zijn, op de punt-
slukken eeue verdikking te brengen, zonder dat er lekkiugeu of 
openingen onder de verhoogingstukken bleven bestaan, waardoor 
dus ook bij de meeste zorgen, liet bestaande gebrek slechts ge-
deeltelijk zou zijn weggenomen. 

Na rijpelijk hierover te hebben nagedacht is bij mij de vraag 
ontstaan: /^In hoeverre is bet mogelijk de door de gebreken der 
puntstukken veroorzaakte lekken onschadcjijk te maken, door het 
aanbrengen van eene betimmering aan de onderregcls van de deuren , 
welke betimmering telkens wanneer de deuren worden gesloten, 
dc gebreken bedekken eu dus de nadeeligc uitwerking daarvan 
legengaau, of onschadelijk maken?// Die vraag verdiende vrij wat 
gunstiger beantw^oording dan deze: //In hoe verre is het bedoeUlc 
gebrek weg te nemen door de eerstvoorgestelde verdikking der 
puntstukken?// De verdikking der puntstukken zou daarenboven 
het nadeel opleveren, dat de sluizen daardoor ondieper wx-rdcn, 
hetwelk niet het geval zou zijn bij de betimmering aan de onder-
regcls, terwijl de bestaande die])lc voor de doorvaart vanschejen 
zoo zeer werd gevorderd, en zelfs zijn de defecten aan de })untstuk-
kcn waarschijnlijk in hoofdzaak, zoo niet alleen, ontstaan door aan-
varing en het met eenige kracht w^erken vau diei)gaaude schepen 
over de puntstukken en ik vreesde om tlezelfde reden, dat ook de 
door mij op te brengen verdikkingen al spoedig aan tlezelfde be-
beschadiging zouden blootstaan, waarom ik besloot te bc])roevcn 
dc lekkiugeu weg te nemen of onschadelijk te maken, tloor het 
aanbrengen van eeue betimmering tegen dc onderregcls der deuren. 
C3m hiertoe te geraken heb ik in tle eerste plaats de halsbcugels 
van al de deuren eu tlus van <> stuks, dat is, van de buiten- en 
binneiideinen der Mallegat-sluis c:i van die der Donkere sluis, 
doen versmeden eu inkorten, daar deze, zoo als hierboven is tc 
k e n n e n gegeven, te groot waren, o f t e veel speelruimte tusschen 
de halsringen en dc bengels lieten. 

Door tien duiker lieb ik mij de juiste ruimte doen opgeven, 
welke tusschen de voorharren van ieder ])aar tleuren onder op de 
puntstukken bestond. Keeds vroeger, zoo als uit liet gemelde is 
gtïblekeu, was door hem bespeurd, dat daar ruimte aanwezig 
was, die een groot gedeelte der lekkiug scheen ie veroinv.akeu. 
Dit juiste ondtii'zot^k had plaats door het tusschen de deuren 
])laatseu van wiggen, waarop een kennelijk teeken werd gesteld 
hetwelk die ruimte aantoonde. Cielijk almede hierboven is aange-
«̂ •-evcu wareii de deuren van boven te i^root u'etimmerd. AVanneer 
zi) met gelijk water gesloten werden, zag men steeds dat de 
voorharreu vau boven eerder dan van ontlercn sloten, terwijl het 
tegenovergestelde bij goed geconstrueerde sluisdeuren behoort plaats 
te hebben. Ik besloot daarom iedere deur vau boven omtrent 3 
duim te versmallen. 

Nadat de puntstukkc^n zooveel mogelijk van vuil als anderszins 
waren gezuiverd, zijn zij door den duiker op nieuw onderzocht, 
er is toen onder andere op nieuw bespeurd, dat er defecten en 
aan de voorzijden van de verschillende puntstukken bestonden, 
alsmede dat er zekere betimmeringen of stukken vau planken o]) 
de puntstukken werden gevonden en wel van die der binnendeuren 
van de Mallegat-sluis en van die dcr Donkere sluis. Het was nu 
mijne bedoeling doorgaande stukken greenenhout, zwaar 12 en 
o6 duim, tegen de onderregels der deuren te doen aanbrengen, 
en om de ontlerkanten dezer stukken juist af te werken naar het 
beloop der puntstukken, en hetgeen daarop mogt bestaan. 

Ik moest dus besluiten de betimmeringen op de puntstukken 
op te ruimen o f t e behouden, liij naauwkeurig onderzoek zoo met 
den duiker als door verdere juiste waarueiningen bleek mij , 
dat het doelmatig kon worden gerekend om een stuk plank, 
zwaar 5 duim, zittende op het puntstuk vau de westelijke binnen-
deur der Mallegat-sluis, lang 3.25 el, te meten van den sluismuur, 
te behouden, vermits dit als genoegzaam hecht eu sterk aan het 
puntstuk verbonden kou worden beschouwd , hoezeer het aan de 
voorzijde almede defect was, waarom dus het aan den onderre-
gel aan te brengen .greenen stuk hout over dit stuk moest worden 
gekeept, om het daarover te kunnen schuiven. Het overige hout enz., 
hetwelk op de puntstukken is gevonden, is opgeruimd, welke op-
ruiming gedeeltelijk is geschied door den duiker met moker eu 
breekijzer, waarvan hij zich onder water met het beste gevolg 
bediende. Tot verbazing van het publiek hoorde men hem kloppen 
en werken op dezelfde wijze als men dit verneemt boven water. 
Overigens zijn deze opruimingen bewerkstelligd door lange breek-
en klaauwijzers van boven water af. 

i\^adat O]) gemelde wijze de puntstukken waren gezuiverd en 
in eene gesteldheid gebragt, w\aarin men mogt aannemen, dat zij 
zouden verblijven, heb ik getracht mij van hunne juiste ligging 
betrekkelijk hunne hoogte tot op eenen afstand vau 12 duim van 
de deur, te rekenen van de binnenzijden, te verzekeren. Om hiertoe 
te geraken is tegen cn aan dc binnenzijde vau ieder der boven-
regels vau de deuren eene glad geschaafde plank geplaatst en 
daaronder op afstanden vau 11 duim van keepen voorziene, 
lat en op eene der tusscheuregels eene gelijke ingekeepte lat. 
De verschillende keepen van deze beide latten bevonden zich 
op gelijke afstanden juist boven elkander. Ik heb toen den geheelcn 
vloed voor ieder paar deuren in het bijzonder gtibragt en deze 
daarna gestempeld. Vervolgens werd het water afgelaten, hetwelk 
noodig was, omdat ten gevolge van de sterke lekking eu door-
stroomiug, er geene waarnemingen noch door den duiker, 
noch door andere middelen konden Worden gedaan, wanneer 
de deuren water keerden. Hierna is eene zuiver geschaafde 
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strook hout, breed 12 duim, dik 1 duiui, eu voorzieu vau eeu 
platten vierkanten ijzeren schoen, op den kant in iedere keep 
van de gestelde kecplatten geplaatst; en nadat deze strook, die-
nende tot maatlat of hout, goed op het puntstuk was neerge-
drukt, heeft men den bovenkant van deze strook, op dc geschaafde 
plank en dus boven iedere keep gemerkt, waardoor ik derhalve 
het zuivere beloop van het puntstuk tot op eenen afstand van 12 
duim, te meten binnen de voorzijden, kou opmaken. 

Op gelijke wijze hebben cr waarnemingen plaats gevonden voor 
iedere deur in het bijzonder. 

Al deze waarnemingen hebben geleid tot de navolgende uitkomsten: 
1*. Dat de deuren van al de sluizen van boven te groot zijn 

getimmerd en dat dus iedere deur van boven omtrent 3 duim 
minder breed moest worden gemaakt. 

2°. Dat de voorharren van de buitendeuren vau de Mallegat-
sluis, wanneer de volle gewone vloed er door gekeerd werd, 
4 (hiim van elkander verwijderd bleven. 

3®. Op gelijke wijze bleven de binnen-vloeddeuren 2.G duim 
van elkander verwijderd cn 

4«. de deuren van de Donkere sluis 1.8 duim — cn eindelijk: 
5'». De juiste ligging der puntstukken ook wat hunne hoogte 

aangaat was bekeiul. 
Ik heb vervolgens de verschillende deuren de eene na dc andere 

doen ligtcn en op den wal brengen, de inetalen harmutscu 
daarvan afgenomen, en iedere muts vrij nabij de helft der 
te groote ruimte die de voorharren van elkander verwijderd 
bleven naar achteren gebragt, hetgeen is bewerkstelligd door 
aan de achterzijden van de alzoo ontbloote houten proppen een 
te groot stuk droog eikenhout aan te brengen, hetwelk met 
houten nageltjes aan de proppen is verbonden, eu toen op nieuw 
is afgerond, waaraan vervolgens de harmutscu op de gevorderde 
maat aan de proppen zijn aangebragt; terwijl twee gaatjes in die 
harmutsen zijn geboord, waardoor zij met boutjes genoegzaam en 
gelijk ik vertrouw ruim zoo vast en sterk als vroeger, aan de 
pro))pen zijn verbonden. 

l)e slagkanten der voorharreu ziju daarna met iiuachtneming der 
bepaalde verkleining in eenen goeden cn voldoenden toestand gebragt. 

T(»gen de binnenzijde van iederen onderregel is aangebragt een door-
gaand stuk greenen hout, zwaar 12 en 30 duim, hetwelk met het platte 
gedeelte met drie schroefbouten, zwaar 2.5 duim, en zeven hakkelbou-
ten, dik 2 duim , lang 21 duim, aan iederen onderregel is verbonden. 

De onderkant van dit stuk is ten gevolge van de gedane opne-
mingen tegen den onderregel geplaatst even ouder de hoogte van 
het betrekkelijk puiitstuk, en naar het verkregen beloop dier punt-
stukken zijn de orulerkantcn en dus op de hoogte der puntstukken 
en liet vroeger opgebragte stuk hout met juistheid afgewerkt. 

Alleen is de buitenkant van ieder der aangebragte klampstukken 2 
strepen hooger afgewerkt dan de binnenkant tegen de deur, om 
het schuiven van het klampstuk over de puntstukken gemakkelijk 
te maken. 

Op gelijke wijze zijn al de deuren behandeld cn is iedere deur 
eerst geheel afgewerkt en weder gehangen voor en aleer men met 
eene andere is begoinien, waardoor ik in de gelegeidund ben ge-
weest om alle schepen gedurende de uitvoering te kunnen doen 
schutten, slechts met een gering oponthoud, bij sommige vati 
slechts weinige uren. 

Zoodra eene deur was afgewerkt cn weder gehangen , heeft men 
dadelijk door middel vau ""ecu hout, waaraan ecue ijzeren platte 
schop, regthoekig daarop s t a a n d e , was bevestigd, getracht te onder-
zoeken, in hoeverre er, nadat de deur was gesh)ten, opening of 
speelruimte was gebleven tusschen het aai\ dei\ omlerregel der deur 
aangebragte klaniphout en het puntstuk zelf, cn is bevonden dat 
men dc ijzeren sclH)p daar niet tusschen kon werken, waardoor het 
dus bleek, dat men met juistheid had gewerkt. 

Nadat al de deuren op deze wijze w.yeii behandeld en in orde 
gebragt, bestonden er nog eenige geringe lekkingeu boven laag 
water, die veroorzaakt werden door defecten aan de aanslagen der 
hardstccnen slagstijlen en andere soortgelijke zaken vau zeer onder-
geschikt belang, die ik mede met de algemeen bekende en gewone 
middelen heb doen herstellen. 

l iet is mij overigens g e b l e k e n dat in het algemeen de sluisvloeren 
bezet waren 'me t menigvuldige slik- en andere stotlen; ik heb 
daarom ook deze zooveel noodig doen opruimen. 

Na den geheelen alloop der beschrevene herstellingen heb ik 
getracht te ontwaren in hoeverre ieder j)aar deuren beschouwd kou 
worden digt te zijn; maar het zal onnoodig wezen op te merken, 
dat het nemen van proeven met de sluizen te Gouda met bepaalde 
zekerheid niet wel mogelijk is; het eenige wat ik heb kunnen 
doen is het uavermelde: 

l iet gewoon hoog water vau den IJssel is gebragt voor dc eb-
deuren der iMallegat-sluis, de buitendeuren daarvan zijn gesloten 
en zooveel doenlijk aan- en digt gezet, ten einde die zoo sluitend 
mogelijk te maken, vermits zij geen water keerden. Het gewone 
schutwater was dus tusschen de buiten- en hinnendeureu oi)ge-
sloteu eu was toen lel.G hooger dan dat van de Gouwe, welke 
hoogte derhalve alleen door de binnendeuren werd gekeerd. Gedu-
rende IV3 uur t i j d , dat dit plaats vond, bespeurde men niet dat 
liet schutwater verlaagde, terwijl aan de binnenzijden der binnen-
deuren geene andere lekking te bespeuren was, dan die, welke aan 
alle soortgelijke waterkeeringen bestaat. 

2°. Daarop is het schutwater afgelaten, nadat de binnendeuren 
zoo vast mogelijk waren aan- en digt-gezet, waardoor dus de 
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buitendeuren alleen het iJssehvater keerden, dat toen 1 el .hooger 
M-as dan dat vau de Gouwe; ook dit leverde hetzelfde gunstige 
resultaat op, als de straks gemelde proef; het water in de schutkamer 
rees niet en oogensehijnlijk waren ook deze deuren, even als dc 
zoo even gemelde, zoo digt als men kan verlangen. 

O®. Op dezelfde wijze is gehandeld met de deuren van de 
Donkere sluis; men heeft den geheelen vloed van den Tdssel in 
de haven gcbragt, waardoor de deuren van die sluis te 
keeren hadden cn ook deze schenen aau de verwachting tc 
beantwoorden, die ik mij daarvan had gevormd, en waren 
even als de eerstgcmelde in eenen zeer gunstigen waterkeerenden 
staat gcbragt. 

4®. Ik heb, toen het water door de verschillende deuren werd 
gekeerd, aan de binnenzijden daarvan een stok op verschillende 
punten op de fondering- of puutstukken geplaatst cn even daar-
boven oi)geligt en in dien stand met de hand gehouden; vroeger 
ontwaarde men alsdan dat zoodanige stok van onderen door de 
doorstrooming van water als het ware plotseling werd weggevoerd, 
maar thans werd opgemerkt, dat de stok nagenoeg alleen door 
zijne eigene zwaarte in eeue regtstandige stelling bleef. Tege-
li'jkertijd heb ik ligte drijvende voorwerpen op den waterspiegel 
achter de deuren geplaatst en ook deze bleven op de plaatsen 
waar zij gelegd waren, t e r w i j l het vroeger moeijelijk was, en overleg 
vorderde, om de schepen gemeerd te houden, vermits zij door de 
sterke lekking, als men g e e n bijzondere voorzorgen nam, somwijlen 
werden losgerukt. 

N a a u w k e u r i g e r waarnemingen of proeven kunnen, naar ik ver-
meen, met deze sluizen niet worden genomen, eu het is uit het 
voren^'-emelde gelijk ik vertrouw duidelijk gebleken, dat de door 
mij v ^ o o r g e s t e l d e 'en genomene proef een allergelukkigst gevolg 
heeft "-ehad, zoodanig dat ik vermeen dat de verwezenlijking van 
het v r o c w aangegeven denkbeeld, om de lekkingen van de 
Mallc-at- en Donkere sluis door afdamming enz. weg te nemen, 
oniu)()dig kan worden gerekend. 

Ten slotte meen ik te moeten opmerken dat men deze sluizen 
nu Jiiet moet beschouwen als geen de minste lekkingen of door-
latiu«>-eu meer te hebben; zij zijn alleen in eenen gunstigen water-
keereiulen staat gebragt; er bestaan geene sluizen, of zij zijn, 
vooral wanneer zij cenigeu ouderdom bereikt hebben, aan zekere 
lekkin^'- onderhevig eh nit den aard van het plaats gehad heb-
bende is dan toch ook af te leiden, dat het aai\ ̂ ebia^te middel, 
hoe doelmatig ook, niet als volmaakt kan worden aangemerkt en 
altijd iets te wensclien overlaat. Mijne bedoeling is dan ook alleen 
(rewecst te kennen te geven, dat de sluizen in zoodanigen water-
keerenden staat zijn gebragt, dat geene afdamming tot herstelling 
3necr gevorderd wordt. 
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De ondervinding leert, dat de vloeren van vele zoo niet van 
alle oude sluizen eene eenigzins bolvormige gedaante hebben ver-
kregen , ofschoon men mag aannemen dat zij in het algemeen, bij 
de stichting der sluizen, vlak of waterpas worden gelegd. 

Om het bestaande bolvormige bij de fondamenten van de Mallegat-
en Donkere sluizen te Gouda en meer bijzonder van het gedeelte 
daarvan, uitmakende de puutstukken, te kennen en in het 
vervolg te kunnen nagaan of daaraan nog veranderingen plaats 
hebben, is hierbij gevoegd eene teekening van het beloop van 
ieder paar puntstukken, waaruit met juistheid de grootte en ge-
daante van dc ontstane rijzingen, plaats gehad hebbende ver-
hoogingen of bolvormige gedaante is te zien, (Zie pl. 11). 

Ik heb de behandeling vau deze zaak met juistheid mede-
gedeeld, hoofdzakelijk om het v o o r z e k e r eenvoudige stelsel te doen 
kennen, dat ik heb uitgedacht, om het nadeel of de lekkingen, 
veroorzaakt wordende door gebrekkige of defecte puntstukken, op 
minkostbare wijze weg te nemen of onschadelijk te maken. 

P J JLAGE XII . 

AANMEIIKINOKN OMTURNT UE METUOUE, VVAAllVAN MEN ZlClI ToT 
HIERTOE lUJ DE .lAAliLIJKSCllE PElMNGEN DEK llOVEN-r.lV nU\EN 

nhDIEND IIKEIT, EN IlOE n i E VOORTAAN JJEHOORDKN 
TE GESCHIEDEN, DOOK DEN INSlUXTEUK-GENEKAAL 

nUUMNGS. 

l ie t oogmerk der peilingen, welke jaarlijks sedert de conventie 
van 1771 op de boveu-rivieren gedaan worden, met eenige oplet-
tendheid nagaande, zal men ras ontdekken, dat het tweederlei is. 
AVaiit eensdeels jieilt men de rivieren op zekere b(;[)aalde plaatsen, 
om uit hare verdiepingen of verondiepiugen dc meerdere of min-
dere capaciteiten van liet ecu of ander riviervak, ten aanzien van 
de hoeveelheid stroomend water, op eene gegevene peilslmogte op 
tc maken. Zoo peilen wij bij voorbeeld de Oude-Waal, langs Herwen, 
om te ontdekken of hare capaciteit vermindert, en het Ih'jlandsche 
kanaal om te weten, of zijne capaciteit vermeerdert, schoon het 
zeker is, dat zelfs bij de naauwkeurigste methode van peilen zoo-
danige capaciteit nimmer op eene ontwijfelbare wijze bepaald kan 
worden, tenzij men tevens de breedte en middelbare snelheid in 
rekening brenge. Maar anderdeels peilen wij ook te gelijk de ri-
vieren, om hare meerdere of mindere bevaarbaarheid na te gaan. 
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Met de tot hiertoe gebruikelijke methode vau peileu echter heeft 
men niet alleen het eerstgemelde oo^nncrk gemist, maar men lieeft 
ook gelegenheid gegeven tot misleidingen en g e h e e l valsche gevolg-
1 rekkingen. 

Om hiervan ten klaarste overtuigd te worden, behoeft men slechts 
de hierbij gevoegde figuren in te zien (pl. I I , lig. 2 en 3). 
I'iguur 2 verbeeldt de door^uedö vau eene rivier, welke op eene 
peilshoogte van 8 en van :3 voet gepeild is, terwijl zij noch in 
den bodem, noch in de oevers eenige de minste verandering 
ondergaan heeft. 

Jk onderstel, dat er bij de waterhoogte van 8 voet twintig pei-
lingen gedaan, en als toen die diepten bevonden zijn, welke langs 
de lijn AU aangeteekeud staan. 

J3e som vau deze, door 20 gedeeld, geeft voor het profil A E 1) B 
eene gemiddelde diepte van 8,.">r> voet bij 8 voet aan het peil; bij 
eene waterhoogte van 3 voet peils liggen de oevers A E en B C droog. 

lu het prolll zijn derhalve slechts 15 peilingen gedaan, w^elker 
som, door het getal dcr peilingen gedeeld, eene gemiddelde diepte 
geeft van 5,0 voet; deze volgens de gewone methode tot het peil 
van 8 voet gereduceerd, dat is, het verschil der waterhoogte of 
5 vt. daarbij gevoegd zijnde, krijgt men eene gemiddelde diepte 
van 10,0 v t eu mcMi besluit hieriu't, dat de rivier bij deze tweede 
peiling 2,05 vt. verdiept is , daar nogtans volgens mijne onderstel-
lingen, de rivier noch in den bodem, noch in hare oevers eenige 
dc minste verandering ondergaan had. 

Men stelle wijders dnt eene rivier, ter plaatse van de vastge-
stelde peiling, in hare doorsnede zeer aanmerkelijk veranderd zij, 
zoodat zij, zoo als in figuur 3 verbeeld wordt, bij de eerste pei-
ling op de waterhoogte van 8 vt. gedaan een jirofil uitlevere als 
A B O D E V A, waarvan dc gemiddelde diepte bevonden is 0,002 
vt.; bij eeue nadere peiling op de waterhoogte van 5 vt. is ouder-
tusschen het bed der rivier aan den eenen oever veel meer veron-
diept, daii aan den anderen verdiept; als men derhalve van snel-
heid abstraheert, is het zeker dat het vermogen der rivier daar 
ter plaatse vermindert, gelijk ook oogcnschijnlijk het nader profil 
a e d c b ongelijk kleiner is, dan het eerste. 

De peilingen bij eene waterhoogte vau 5 vt. gedaan, geven voor 
dit verkleiiule profil eeue gemiddelde diepte vau 8,1 vt.; hierbij 
volgens dc gewone methode hot verschil der waterhoogte of 3 vt. 
gevoegd zijnde, krijgt men eene gemiddelde diepte van 11,1 vt., 
en dus is de rivier schijnbaar 4,138 vt. verdiept, wanneer men 
alleen het oog vestigt op deze gevonden diepte zonder eens de 
breedte, veel min de snelheid iu aanmerking te nemen. Dit nu 
is juist het geval der peilingen in de kromte bij Herwen. Zoo ziet 
men, tot welke valsche begrippen soortgelijke peilingen aanleiding 
kunnen geven, daar zij nogtans alleen met het oogmerk gedaan 
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worden, om zich eenig denkbeeld van het toe- of afnemend ver-
mogen der rivier te kunnen vormen. 

Daar dan dc heeren staten der ])rovinciën Gelderland en Hol-
land eu "West-Vriesland voornamiclijk sedert de laatst aangegane 
C(mventie vau 1771 goedgevonden hebben vast te stellen dat jaar-
lijks de boven-rivieren op zekere plaatsen zouden gepeild worden, 
ten einde meu naauwkeurig mogt onderrigt worden van hare gesteld-
heid, zoo met betrekking tot de evenredige verdeelingen vau het 
water, dat is de cai^aciteiten der respectieve rivier-vakken, als teu 
aanzien van l;are vaarbaarheid; daar men nog bovendien sedert den 
voorgemelden tijd verscheidene aanmerkelijke veranderingen op de 
boveii-riviereu gemaakt heeft, om welker uitwerkingen te ontdekken, 
heereii gecommitteerden vau genoemde provinciën nog ecnige bij-
zondere jaarlijksche peilingen gearresteerd hebben, zoo denk ik 
dat het volstrekt noodzakelijk is, zich voortaan van eene methode 
in het i)eilen te bedienen, door welke men dc waarheid nader bij-
kome en voor misstellingen beveiligd zij , al is het dat zoodanige 
methode met eenige meerdere moeite en kosten gepaard ga; zelfs 
ware het te wenschen dat men in het bijzonder bij die peilingen, 
welke voornamelijk geschieden, om het toe- of afnemend vermogen 
der rivier na te sporen, tevens de middelbare snelheid desstrooms, 
naar de eenvoudigste methode van Barratiere onderzocht. 

Dc methode welke ik om bovengemelde zw^arighedcn te ontgaan 
gescliikt oordeel te zijn, zonder tevens met veel moeijelijkeoperatien 
gepaard te gaan, bestaat hierin: alle peilingen moeten, volgens 
eeue in afstanden verdeelde lijn, welke op verscheidene afstanden 
door geankerde schuitjes gedragen wordt, geschieden; vervcdgens 
moet aan iederen oever der rivier ecu paal iu den grond geheid 
worden (gelijk bij A eu 1> in iig. 3 , plaat 1.1), welker boveneinden 
juist strooken met de peilshoogte van 8 voet; of waar dit uithoofde 
van hooge schaaroevers niet doenlijk zijn mogt , behoeft slechts 
de paal, naar het vast bej)aalde peil gemerkt te worden; deze 
palen zullen daarenboven nog dit voordeel geven , dat men altoos 
verzekerd zal kunnen zijn, de peilingen in dezelfde raai met voor-
gaande peilingen verrigt te hebben, hetgeen volstrekt noodig is 
om eenige juiste vergelijking tc kunueu makeu. 

Walmeer, nadat dan deze toebereidselen gemaakt zijn, do rivier 
bij eene mindere hoogte dan die van 8 vt. gepeild wordt (zekerlijk 
ware het beste de peilingen telkens op dezelfde hoogte van 8 vt. te 
verrigten; hiervan is men echter, om meer dan eene reden, niet 
altoos meester) zoo moet men het profil der rivier zoodanig als 
zij bij een peil van 8 vt. zoude geweest zijn , zoeken; welk profil 
door de breedte der rivier mede bij 8 vt. peils gedeeld wordende 
de ware gemiddelde diepte uitleveren zal. 

Dit profil kan op deze wijze gemakkelijk gevonden worden. 
Men zoeke de gemiddelde diepte van het profil ^ r/c i (fig, 3, pl. 11) 



en vervolgens door vermenigvuldiging dezer diepte met de breedte 
eb dit prolil e d c b zelf; hierbij voege men den vlakken inhoud 
a eJ\ dewelke men althans in de praktijk zonder grove dwaling 
als een driehoek aanmerken en dus vinden kan, door vermenig-
vuldiging van den halven afstand a f met het verschil der water-
hoogten. Wijders voege men hierbij den inhoud van het r aam/ 'B 
b e, /ijiule het product der breedte e b met het verschil der 
Avaterhoogten (1); de som van deze drie vlakken levert het proül 
a e d, hetw^elk gedeeld door de breedte a B de wfxre gemiddelde 
dicjite geeft. 

Het verkieslijke van deze methode boven de tot hiertoe ge-
bruikelijke zal ik niet breedvoerig behoeven aan te toonen, dewijl 
het bloot inzien der figuren aantoont, dat men , die manier van peilen 
volgende, niets anders doet dan met de daad de geheele doorsnede 
der rivier te reduceeren tot den staat zooals zij bij de vastge-
stelde i)eilhoogte zoude geweest zijn, terwMjl men bij de tot hiertoe 
gebruikte methode slechts de diepte tot die peilshoogte geredu-
ceerd en dc breedte verwaarloosd heeft. 

l ie t zal echter misschien niet ondienstig zijn nog met een 
voorbeeld te toonen iioe men, ingevolge de opgegeven methode, 
behoort te werk te gaan, wainu'er het water zoo laag is dat in 
de raailinie der peilingen eene zandplaat bloot ligt. 

Tguur 1' verbeeldt eene rivier, w e l k e bij e e n e j)eilshoogte van 8 vt. 
eene" doorsnede heeft als A li 0 1) E T , 'doch dit riviervak nader-
hand bij l vt. waterhoogte gepeild wordende, levert een poiil 
gelijk abcdef\ om dan de gemiddelde diepte, wx'lke bij die 

(I) Uijaldien de oever bij P» mede seluiins afMei), even als bij a, zoo spreekt 
het van zelf dal men ook aan deze zijde no,'j een driehoek zoude n)oelen be-
rekenen; ook zonde meji de bewerkin^j knnnen bekorlen , wanneer men na-
melijk in stede van hel raam f U b e afzonderlijk te berekenen het verschil 
der \valerbooj;le da»!eiijk voer,t bij de {gevonden {gemiddelde diepte van het 
profil c d c b, He opjyt^/jeven methode is naar mijne [jedaohte de naanwken-
i'ijïste; wanneer men zicli echler met eene mifi juiste uil komst verf;enoe/;en 
wilde, zoude men op deze wijze kunfien Ie werk jjaan : men i)erekene het 
prolil der rivier zoodani|j als het (en tijde der peilinjjen bevonden wonl l ; als 
dit profil wordt i;cdeehl door de breedte der r iv ie r , welke bij 8 vt. peil zoude 
plaats hebben en bij liei (niolienl bel vei schil iler waterhoo(;le wordt {;evoe{?d, 
zal men naiyenoejj de/elve jvt'"uddeUie dieple verkrijfjen. Uijvoorbeeld, de door-
snede der rivier ti};. \\ bij 5 vi. peil heeft eene j;emiddelde diepte van 8,4 vt. 
hare breedte a b stellen Je 64 R , zoo heeft nuMi een profil van 6451,20 vt. 
helwt'lk fyedeeld door a V* of 1104 vt. |;eefl 5,844 vt.; hierbij S vt. het verschil 
der walerhooiïU^n p,evoe,'f(l krij(;l men voor de {gemiddelde dieple der rivier bij 
5 vt. peil 8,844 vl . ; wanneer men deze berekenini; doel naar de opgegevene 
methode dan zal de uiikonisl deze zijn : 

Met jnofd der rivier bij 5 vt. peil 6451 — 2 — O vi. 
d e a f e » 5 0 4 — O 

hel • ƒ c ^ 13 » 2:^04 — O 

9259 — 2 vt. 
hctwelk gedeeld door a B = 1104 vl. geeft de ware gemiddelde dieple 8,386 
vl. , dus zeer nabij die , welke men door de verkorle melbode gevonden had. 
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van 8 vt. peil vergeleken kan worden, te vinden, moet men eerst 
het profd van b c h alsmede dat van l e v i , wijders den vlakken 
inhoud van den driehoek a bn, dien van het raam n b h i en 
van het raam k 17nf zoeken. Vervolgens moet men op de zand-
plaat h dl een paaltje slaan overeenkomende met het peil van 8 vt., 
als wanneer men door waterpassing de bultige gedaante der plaat 
h d l bepalen en dus den inhoud van i h l k vinden kan. 

Al deze iidiouden of profden bij elkander gevoegd en hunne 
som door de lijn a f gedeeld zijnde, zullen de w âre gemiddelde 
die])te van het profd c ^ u i t l e v e r e n . 

Eindelijk moet ik hier nog aanmerken dat alzoo deze soort van 
peilingen voornamelijk geschiedt met oogmerk om de meerdere of 
mindere capaciteit van een riviervak ten aanzien van het stroomend 
water te ontdekken, cn de waterloopkunde leert dat de zoodanige 
capaciteit is in de zamengestelde reden van de gemiddelde diepte, 
de breedte en middelbare snelheid, dat (zeg ik) men ten minste 
(al eens abstraherende van de snelheid) voortaan bij de jaarlijksche 
peilingen de breedte der rivier op d e b e p a a l d e peilshoogte van 8 vt., 
dat is haar prolil in vierkante roeden behoorde op te geven. 

AVat in de laatste plaats de peilingen betreft welke tevens gedaan 
worden met oogmerk om nopens de bevaarbaarheid van een rivier-
mond of vak onderrigt te zijn, zoo leert het geval, bij figuur 2 
verbeeld, dat men ook dienaangaande wel degelijk eene profil-
rekening noodig heeft om verkeerde besluiten te ontgaan en het 
blijkt derhalve te meer dat al de peilingen, sedert 1815 in den 
wijden mond van het rannerdensch kanaal gedaan, geenzins ge-
schikt waren, om onderling vergeleken te kunnen worden, uitge-
zonderd alleen diegene, welke ten naastenbij op eene zelfde water-
hoogte geschied zijn. 

B I J L A G E XIIL 

AANTEI':Ki:i\L\GEN OMTRENT D\ AUNOTT'S VEyriLATING VALVE. 

In zitkamers, slaapkamers, kraam- en ziekenkamers, -en in het 
algemeen in besloten vertrekken, waarin veel menschen zamenko-
men, rijst de onzuivere lucht van den adem, de door de lichten 
verbrande lucht, de reuk der eetwaren en alle lucht die verhit 
is , en daardoor soortelijk ligter, naar de zoldering. — Wanneer nu 
aldaar geene opening bestaat om ze uit te laten, w^ordt de lucht 
in de kamer spoedig besmet en daalt die naar beneden tot de hoogte 
van den schoorsteenmond, door welken alleen een gedeelte kan ont-
last worden. — Hierdoor ontstaat een aanmerkelijk en dikwijls 
niet vermoed nadeel voor de iü^ezondheid der bewoners. 



l)e Vevtüatw(j valve, door Aniott toegepast, is eene een-
voudige vinding, die daarin voorziet. Zij wordt gesteld in eene 
opening, die bij de zoldering eene regtstreekscbe geineenscbap 
tussclieu de kamer en den schoorsteen vormt en al de schadelijke 
lucht uitlaat. Zij is zoo gemaakt, dat ze zich door de trekking-
van den schoorsteen opent, terwijl geen lucht of rook uit den 
schoorsteen kan teruggaan. 

De klep O (zie pl. 11), welke de opening sluit, is in zuiver 
evenwigt met den knop I), aan de andere zijde van de as E F , 
waarom het geheel draait, zooals de eene arm van ceue balans in 
evenwigt is met den andereu arm, zoodat de werking van de naar 
den schoorsteen drukkende lucht de klep naar binnen opent, eu 
de werking van den rook in den schoorsteen ze sluit. 

De klep moet zoo gesteld worden, dat zij in den gesloten stand 
blijft, wanneer daar noch van binnen, noch van buiten, lucht te-
gen drukt. 

Een voornaam gedeelte van den toestel is de draad G T , die 
als een belkoord daalt van de klep tot aan ecue schroef I , die 
men met de hand kan bereiken en aan den schoorsteenmantel 
vastgemaakt is. 

Door deze schroef meer of minder te draaijen, kan men de klep 
stellen op elke wijze die men verlangt, of ook geheel sluiten. 

Men moet opmerken, dat, wainiccr de onderste opening of keel 
van den schoorsteen, bij de vuurplaats, zoo wijd is dat er meer 
lucht doorstroomt, dan boven door deu schoorsteenpot kan ont-
snappen, de schoorsteen niet genoeg kan trekken, en de luchtklep 
niet goed kan werken. 

l ie t is daarom noodzakelijk, ecue rcgisterdeur of schuif tc heb-
ben, die een deel van alle goede stookplaatsen moet uitmaken, en 
dat deze nadat het vuur is aangestoken zoo ver gesloten wordt 
als de figuur aantoont, dat is, zoodat alleen de rook in den 
schoorsteen kunne trekken, en niet, zoo als gewoonlijk, veel van 
de zuivere lucht uit de kamer ontsnapt eT\ verloren gaat. 

Zulk eene rcgisterdeur kan gemakkelijk bij iedere stookplaats 
gemaakt worden. 

l ie t is verder noodzakelijk, dat de schoorsteenpot boven voldoende 
groot en de trekking standvastig zij. Gewoonlijk geven de onzui-
vere sluitingen vau deuren en vensters lucht genoeg om het vuur 
te voeden eu versche lucht aan te voeren, maar somtijds is het 
noodig de reten te verwijden of eenige andere openingen te ma-
ken , waardoor versche lucht kan binnenkomen. 

Het beste middel om V'crsche lucht te verkrijgen is een kanaaltje 
dat regtstreeks uit de buitenlucht naar dc vuurplaats leidt, zoodat 
de bijinenkomende lucht verwannd wordt door de heete opper-
vlakte waarmede ze in aanraking komt. 

In den zomer, wanneer er 2:een vuur is , moet de benedcnmoiul 
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van den schoorsteen gesloten worden, door de rcgisterdeur of door 
de gewone schoorsteen2)lank. 

B I J L A G E XIV. 

De bloei vau het koninklijk Insti tuut van Ingenieurs cn de 
pogingen daarin meer en meer aangewend tot verbreidnig van 
alg^emeenheid in de bijzondere ondervinding vau ieder zijner leden, 
gcTpaard met den oidaiigs geuiten wensch naar meerder bijdragen op 
het gebied van den ingenieur in den uitgestrektsten zin, ten einde 
meerder wrijving, gezamenlijke beoordeeling, wetenschappelijke 
teregtwijzing en daardoor leering van jongere leden te verkrijgen, 
hebben mij den moed gegeven eene eerste keer voor den dag te 
treden met eene bijdrage, die, zoo zij al niet in allen dcele iets 
nieuws moge bevatten, toch de aandacht moge vestigen op eeu 
deel onzer kleinere industrie, die nog in zoovele gedeelten een 
breedeu weg ter bewerking aanbiedt, en meestal iu handen van 
geheel praktische menschen, slechts nu eu dan in het een of ander 
eene kleine ontwikkeling en verbetering ondergaat, die nu^estal 
door eigenbaat of winzucht als geheim wordt bewaard, of wel 
onder den band vau octrooi als geheel despotiek wordt uitgeoefend. 

Moge weinig kennis en ondervinding ter naauwernood mijne 
vermeende aanspraak op ecue verbetering in de vervaardiging vau 
ec]i dagelijksch middel van verbruik wettigen, dan zij dit een 
opregt gemeend voorwendsel tot het vragen van voorlichting en 
teregtwijzing aan oudere leden, vooral waar ik die noodig heb, daar 
ik mij heb begeven o]) een minder door mij beoefend terrein, waar 
meerder kennis aan de scheikundige wetenschap vereischt wordt, 
dan ik mij eigen maakte, als daaraan alleen behoefte gevoelende 
voor zoover zij den b o u w e n d e n ingenieur moet eigen ziju, opdat hij 
niet zonder oordeel handele. 

In 18 H) mij in Xoordholland gevestigd hebbende werd aldaar 
eene mijner eerste bemoeijingen bepaaldelijk g a a n d e gehouden door 
de inrigting en zoo mogelijk verbetering eener azijnfabriek te Hoorn, 
aldaar sedert jaren bestaande en bekend als rozijn- en snel-azijn-
fabrijk, welke door Aveinig kennis der vorige eigenaars in den 
laatsten tijd geen gelijken tred had gehouden met fabrieken van 
dien aardj waarbij voordeelen waren over het hoofd gezien, die 
haar in prijzen en kwaliteit met grootere fabrieken van ons land 
met goed gevolg hadden kunnen doen wedijveren. 

Bij eeu voorloopig onderzoek bevond ik dat deze fabriek voor-
namelijk bestond uit versnelkuipeu en tw^eclingkuipcn (tot gis-
ting der rozijn); dat er met rozijn en moutwijn in werd gewerkt. 

iu 
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dat dc inrigting dcr vcrsnelkuipcn niet voldeed aan de theorie, 
dat men om de moeijclijklieden daarvan te ontgaan de tocvlngt 
had genomen tot praktische ondochnatige middelen en daardoor 
het cen door en met het ander bedorven had. 

Eene nienwe strengere kenre omtvent de leverancien voor de ko-
loniën aan het scheikundig laboritorium le Utreclit van wege het 
rijk vastgesteld, maakte bovendien liet vervaardigen van rozijn-
azijn noodzakelijk tot zoodanig zuurgehalte als in den handel 
voorkomt, en het een en ander wekte bij mij den lust op, veran-
deringen te beproeven in den ouden sleur der bereidingen, die ik 
de meeste reden heb te mogen roemen als met goed gevolg bekroond, 
en welke deze fabriek in goedkoopte vau bereiding en, naar ik 
met reden geloof, in hoedanigheid van fabrikaat kunnen doen wed-
ijveren met andere. Voor mij was de. azijnbereiding geheel nieuw; 
ik heb nooit elders ecne azijnmakerij gezien, en alleen eigen oor-
deel laten w^erkeu over hetgeen geachte schrijvers aangeven. 

Mogten anderen reeds gedaan hebben wat ik als nieuw heb 
beschouwd, omdat ik het nergens vond opgegeven, zoo kan deze 
bijdrage ten minste het nnt hebben tot meerdere verspreiding van 
algemeene kennis mede te werken, al kan zij ook geenszins aan-
spraak maken op de verdienste der nieuwheid. 

Tot ontwikkeling en begrip mijner nieuwe inrigtingcn en daaruit 
voortvloeijcnde gevolgen zij een enkel woord over de algemeene 
theorie der azijuvorming, en de wijze van bereiding, tot hiertoe 
vooral in ons vaderland gevolgd, vergund. 

De azijuvorming is niets anders dan eene oxydatie van den alcohol; 
anders gezegd, dc azijn wordt verkregen door de zure gisting 
der alcoholische vloeistoflen; de eigenlijke werking daarbij is ecne 
langzame verbranding of oxydatie, die de waterstof wegneemt, daar-
mede water vormt en daarna door de zuurstof wordt voortgcbragt. 
Zij laat zich het duidelijkst verklaren uit de formules, waardoor 
de verschillende bestanddeelen vau den alcohol en dc azijn woorden 
voorgesteld ; de alcohol namelijk (C* H/̂  0-) verliest twee deelen 
vraterstof en verandert in aldehyd ( O ID 0^), dat weder twee equi-
valenten oxvj^enium opneemt cn azijnzuurhydraat of azijn vormt 
( Ü M P -H 11 0). 

Dc oudste wijze der azijnbereiding komt in hoofdzaak hierop 
neder: de stoffeii ter azijuvorming bestemd, Avorden gedaan in vaten 
met open bomgat, aan de bodems met ecu of meer openingen voor-
zien, die in ecu verwarmd lokaal (25i \30"C.) geplaatst zijn, zoo-
danig dat eene voldoende hoeveelheid lucht door de vaten knn 
strijken. Na ailoop van twee of drie maanden, heeft de verzuring 
of oxydatie plaats gegrepen, en dc azijn is gevormd. 

In deze wijze van bereiding is later door D' . Boerhaavc groote 
verbetering gcbragt, w^elke nog iu vele fabrieken voor de rozijn-
azijnberciding in zwang moet zijn. 
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Boerhaavc nam twee ruime vaten van gelijke grootte, ontdeed 
ze van cen der bodems, en j^laatste ze rcgt op den vloer der azijn-
kamer; deze vaten werden beide gevuld met wingerdranken, cn het 
eeue met de in azijn te veranderen vloeistof fjehcel., het andere 
half gevuld; na twaalf tot vier en t\vintig uren, tapte men van 
het geheel gevuUle vat de helft af, en goot dit op h e t g e v u l d e 
over, zoodat dit nu geheel., het andere slechts half gevuld was. 
Na weder twaalf uren herhaalde men deze behandeling in omge-
keerden zin, en ging daarmede voort tot de azijn gevormd was. 

Deze bereidingswijze was de overgang van de oudere tot de ver-
snclwijze door gradecring, welke laatste algemeen is aangewend. 
Zij heeft evenwel dit tegen zich , dat de versnelwijze voor zoover mij 
bekend is, alleen werd toegepast op de brandewijn of moutwijn-
azijn, en niet op dc rozijnazijn; vandaar dan ook dat men nog 
algemeen onder dc benaming van snelazijn verstaat moittwijn-azijn^ 
en ook deze benaming tot hiertoe door scheikundigen van naam 
algemeen is gevolgd. Ik hoop nader evenwel, op grond van eene 
tweejarige ondervinding, aan te toonen, dat de rozijnazijn even goed 
op de gradeerwijze kan gemaakt worden, en zoo ik hoop de alge-
meene benaming van snelazijn, als geheel onteehnifich., als geheel 
zonder lutdruhkivgtc zien vaarwel gezegd, CD het beginsel om 
azijn op de gradeerwijze te bereiden, bij zoo velen met eeue magt-
spreuk afkeurend begroet, tc zien toejuichen, als een vooruitgang 
in cen deel onzer kleinere nijverheid, w âar namelijk bij die gradeer-
wijze de rozijn als hoofdbestanddeel wordt aangenomen. 

De rozijnazijn toch, een tijd lang hier cn daar verdrongen door 
de vwutwijn-azijnheeft vooral weder in lateren tijd haar ouden 
roem gehandhaafd, en het kan niet anders, of zij moet verre de 
voorkeur verdienen boven deze laatste, w^egens haren aangenamcn 
smaak, haar zuiver en sterk zuur, en hare meer eigenaardige kleur. 

Vraagt men evenwel of niet dikwijls onder de afkeuring der 
moutwijn-azijn veel vooroordeel schuilt, ik geloof ja. ]k ten minste 
heb geleerd, dat beide soorten goed bereid even goed zullen blijven , 
en alleen dc meer aangename geur uitsluitend eigen is aan dc 
rozijnazijn; doch wat ook mijn gevoelen hierin zij, ik onderwerp 
het geheel aan dat van den hooglceraar Mulder te Utrecht, die 
de movtwijn-azijn — zoo ik hoop ook door ZlIGel. niet langer 
met den naam van snelazijn te bestempelen — bij de keuring voor 
gouvernements-gebruik in Indie afkeurt , gelijk dan ook aan de 
fabriek te Hoorn bijna uitsluitend rozijnazijn wordt vervaardigd, 
al w'as het alleen om den meer aangenamcn smaak. 

Wat nu de inrigting dcr versnelkuipen aangaat, komen dc ver-
schillende theoriën in het algemeen neder op het volgende: 

Dc kuipen (zie plaat 11 ,) zijn afgeknotte kegels, staande op 
het kleinste grondvlak, meestal ter hoogte van twee el, van boven 
I^'.IO , van onder Ô ÔO in middellijn; zij zijn van boven voor-
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zien van een deksel a , in den rand der kuipen besloten. In dit 
deksel bevindt zich ccnc opening, die naar verkiezing kan gesloten 
worden; zij dient tot het opgieten der vloeistof en doorlaten der lucht. 
Op afstand van het deksel bevindt zich een zoogenaamde looze 
bodem, waarop de vloeistof het eerste neervalt, zich daarover ver-
deelt, en langs touwtjes of bosjes hennep, in gaten in dien bodem 
gehecht, in dc kuip neerdruppelt op beuken krullen, die de ge-
heele ruimte A innenieu. Over deze krullen verkrijgt de vloeistof 
een gro(;t oppervlak, waarbij zij gelegenheid vindt in ruime mate 
de zuurstof op te nemen uit dc lucht, die in de kuip stroomt door 
de gaten c , iu de wanden dcr kuip geboord. Door meermalen 
langs deze krullen te druppelen, gaat de vloeistof al zeer spoedig 
over in azijn, langs de verscliillende trappen vau verzuring. Oiulcr 
aan de kuip bevindt zich een S-vormige buis, waardoor de vloeistof 
alloopt in een aldaar geplaatst vat; door dezen gebogen vorm blijft 
de kuip altijd tot eene bepaalde hoogte d gevuld, dienende de 
overgeblevene vloeistof als ferment, of als gisting bevorderend bij 
eene volgende zuurvorming. 

.De kuipen, die ik hier vond, waren niet op dezelfde wijze ingcrigt; 
de kromme buis, niet wel anders dan uit glas te vervaardigen,— 
metalen mogen met de azijn niet in aanraking komen, — heeft veel 
ongerijf in het lokaal ecner fabriek, waar met kitten, maten, trap2)en 
enz. wordt rondgelooj)en , terwijl meu bij het breken niet spoedig bij 
de hand zou wezen om de opening te kunnen stoppen, cu er dus vocht 
zoude verloren gaan; ook hebben de vaten, onder deze buizeii gesteld, 
gedurig toezigt noodig voor het volloopen, eu eischt het vervangen 
door andere veel behendigheid bij het verwisselen,eu zal storten daar-
bij dikwijls ouvernu ' jde l i jk zijn. Men had daarom iu plaats van dc 
S-vormige buis eeue liouteu kraan aangebragt, op de hoogte der krom-
ming van de buis, en hierdoor werden de kuipen afgetapt, terwijl 
meu het onderstaande voclit w^dcr overliet om tot zuurvormim»* CJ 
eener nieuwe vloeistof mede te helpen. 

l iet valt hierbij vau zelf iu het oog, dat men wel de nadeelen 
der glazen buizen heeft weggenomen, doch niet dey.elfde werking 
had verkregen, welke bij do eerst bedoelde imigting wordt te weeg 
gebragt. 

J>ij dc theoretische werking toch worden altijd de onderste lagen 
der vloeistof het eerst afgetapt, en blijft cr voor de zuurvormcude 
vloeistof altijd ecu nieuw gedeelte der gevormde over, hetwelk bij 
dc tweede inrigting geen plaats kan hebben. 1 let op den loozen bodem 
gegoten vocht vloeit naar beneden langs de krullen, doch druppelt 
aldaar op de stilstaande vloeistof beneden de kraan, cn kan zich 
daarmede niet zoo vermengen, dat bij het aftappen niet altijd een 
groot gedeelte van hetzelfde vocht ouder de kraan zou blijven staan, 
eu dus dc oude vloeistof steeds als ferment voor de volgende zuur-
vorming moet dienen, l iet gevolg hiervan is dat deze altijd stil-
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staande vloeistof door den tijd en op den langen duur zelfs geheel 
en al tot rotgisting overgaat, die wel onderdrukt wordt door het 
zuiverder zuur der overige vochtdeelen, doch niet kan misken 
grooten invloed op de azijn uit te oefenen, en niet dien graad van 
sterkte doet geboren worden uit de te verzuren vloeistof, die bij 
eene icoede bewerkinij: daaruit moet verkre^•en worden. 

Een verder nadeel aan helde genoemde inrigtingen eigen is het 
verlies van warmte eu hoeveelheid door storten, waaraan het vocht 
bij het verwerken vau beneden naar boven op de kuipen — door 
het verdragen in kitten langs een trap — onderhevig is; de vloeistof 
toch moet verschillende reizen langs de krullen loopcn, zal de ver-
zuring -volledig plaats grijpen. 

Er deden zich dus bij een zoeken naar verbetering tw ĉe vragen 
ter beantwoording op; de eeue w\as: de afschalling der glazen buizen 
volgens de theorie aangegeven, doch voor praktisch gebruik ondoel-
matig, daarbij dc aftaj)piug door dc houten kraan te behouden, en 
de werking, een gevolg der S-vonnige aftapping te bewaren eu te 
verbeteren; de andere w^as: het verlies vau warmte en vocht door 
het overtappen w êg te nemen. 

ik hoop er voldoende in geslaagd te zijn, de inrigting te ver-
beteren, de bezwaren in theorie eu praktijk weg te nemen, en 
veel betere uitkomsten te hebben verkregen clan bij eene oppervlak-
kige beschouwing te verwachten was. Het aangewende middel is 
hoogst eenvoudig eu is het niet reeds aangewend, zoo laat het 
zich moeijelijk begrijpen dat men niet vroeger op hetzelfde denk-
beeld is gekomen. 

In de bestaande kuipen heb ik pompen laten maken, naar de 
afmetingen der kuipen geregeld, van ouderen dragende op houten 
stoeltjes, met den mond een paar duim van den bodem, eu van 
boven gekroosd iu deu loozen bodem, cu daarboven ongeveer 0.^'05 
tot O.̂ '̂iO uitstekende; de aftapping geschiedt eloor de kraan op de 
gewone hoogte; de vloeistof w^ordt naar gelang van de werking, die 
het vocht vordert, eu naarmate vau de miiulcre of meerdere berei-
ding, die men noodig heeft, daags meermalen overgepompt, cu 
wanneer ze geheel tot verzuiing is overgegaan door de kraan 
afgetapt. 

Men heeft hierdoor het voordeel dat al het vocht naar gelijke 
evenredigheid over de krullen wordt verdeeld cn er altijd van de 
laatst in werking geweest zijnde vloeistof als ferment voor de nieuwe 
wordt afgezonderd; terwijl bovendien de warmte in de kuipen be-
waard blijft, en cr geen vocht door storten verloren gaat. 

He uitkomst heeft dan ook meer dan beantwoord aan de ver-
wachtiim- en naar evenrcdiij-heid vau deu verbruikten alcohol is er 1 •• bijna Vö meer zuur geleverd. 

Bij het inbreiigen dcr pompen in de kuip liet ik tevens alles 
ïïazien eu nieuwe spanen op dc kuipen doen: daartoe worden ge-
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bruikt beuken krullen ter lengte van en ter dikte van 
0^^005, bij eene breedte van 4 tot 5 duim, goed nat ge-
schaafd en vervolgens gebroeid; hierop werd in den beginne een 
vocht gegoten , zeer sterk aan alcohol; de werking begon voor 
de eerste reis zeer langzaam, doch later greep ze geregeld plaats 
en met eene hetrcklzelljk langzame werking kan, jnet 14 kuipen, 
's w^ekelijks ruim 2 000 ned. kan vervaardigd worden, waarbij 
's nachts niet behoeft te woorden overgetapt. Zonder de kuipen te 
vermocijen kan men evenwel met een weinig meer verwerken ge-
makkelijk 3 OOG kan maken, en als men ook 's nachts werkt dit 
getal nog hooger opvoeren, llekcnt men hierbij dat met het over-
tappen van 14 kuipen vroeger uur verliepen voor twee man, 
en dat deze nu hetzelfde doen in een half nur, dan zal nren zeker 
met mij instemmen dat ook aan tijd veel is gewonnen, en het 
arbeidsloon bij een hoog loon der arbeiders, die daarbij nog veel 
tijd voor het overig fabriekwerk over hebben, moeijelijk hooger 
kan stijgen dan een cent per kan, dat toch al zeer weinig mag 
genoemd worden. 

In Juli j en Augus tus lS lO waren de kuipen aldus inger ig t ; in 
September jl. liet ik er eene nazien en na twee jaren gewerkt tc 
hebben, waren de krullen slechts zeer weinig slijmachtig aajige-
daan. Na een jaar werkens was de looze bodem van boven schoon-
gemaakt en waren de hennippro[)pen, waarlangs de vloeistof op de 
krullen druppelt, schoongemaakt; anders waren de kuipen niet open 
geweest en ik durf instaan dat zelfs met het gebruik van rozijn, 
zooals ik deze heb aangewend, de kuipen vijf jaar gebruikt kunnen 
Avorden, waarna de krullen moeten worden nogezien en schoon 
gemaakt en dc gebrokene worden verwijderd. Deze zullen echter 
zeer weinige zijn, maar na tien jaar zullen de kuipen zijn afge-
werkt en vernieuwd moeten woorden; evenwel zal van de krullen 
alsdan nog gedeelte bruikbaar zijn voor dc bovenste lagen, 
die minder door drukking te lijden hebben. 

Wat nu het maken van rozijnazijn volgens de gradeerwijze aangaat, 
dit kan even goed geschieden als het maken van moutwijnazijn. ]\Ien 
liet daartoe de rozijnen in tweelinpkuipjes met eenigen moutwijn 
azijn en' water tot het rozijnsap een vergevorderden trap van 
verzuring heeft bereikt; dit wordt alsdan in een vergaarbak gedaan, 
die met beukenkrullen is gevuld om het te laten flltrceren; daarna wor-
den de rozijnen tusschen steenen of eenigen anderen toestel iijngema-
len cn, nadat daarop weder water is gedaan, op nieuw aan gisting 
overgegeven, l ie t hierdoor verkregen sap werd weder gedaan bij 
het eerste aftreksel en op de rozijn nog eenmaal water gedaan, dat , 
na een paar dngen daarop te hebben gestaan, bij het overige werd 
o'cvocgd, en welk gezamenlijk vocht met de bepaalde hoeveelheden 
moutwijn en suiker oj) de versnelkuipen werd gedaan, en aldaar 
gezamenlijk aan verdere gisting overgegeven, waardoor men eene 
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zeer sterke ro/ijnazijn verkrijgt, die zeer zuiver en aromatisch van 
snniak is, en geen van die onaangename bijsmaken heeft, \velke 
uan de azijn van onze grootste fabrijken zelfs eigen is; wat zuur-
gelialte aangaat is zij iji evenredigheid van de gebruikte bestand-
deeleu sterker dan zij algemeen in den handel voorkomt en staat 
met de fransche azijnsoorten geli jk, welker zuurgehalte is van 5 
(ot T) ̂ ^ percent, hetwelk overeenkomt met eene verzadiging van 13.-5 
tot J4.(K3 wigtje carbonas sodae op 100 wigije azijn, volgens de 
nieuwste bepalingen van professor l\lulder tc Utrecht , die ook 
dusdanige sterkte voor de azijn, die van regeringswege in onze 
koloniën moet worden gebruikt , heeft aangegeven. Men gebruike 
verder tol het helder maken der azijnen niets dan fijne beuken-
krullen en tijd. Yiscdilijm en andere clariliccringcn zijn kostbaar, 
cn hebben geen meerder nut en wat het kostbare des tijds aan-
gaat, zoo wordt het ruimschoots vergoed door de winst aan zuur-

ehalte; want men zal nooit goed doen de azijn geheel afgewerkt 
van de kuipen te nemen, maar haar liever nog eenige giststof 
nioeten overlaten, waaro[) ze om zoo te zeggen teren kfin. 

Zoo komt het mij ook het voordeeligste voor, altijd azijn te 
maken van 5 tot 5 V, percent zuurgehalte en daaruit dc verschiliende 
soorten te maken, 1". omdat ze langer kan staan ter clariüccring 
cn 2". omdat de onkosten op meerder waarde betrekkelijk geringer 
zijn dan op mindere. Wil men de kleurstollen bij de azijn voegen 
men doe het nimmer op de versnelkuipen tijdens het bewerken, 
maar altijd op de afgewerkte azijn, omdat deze kleurstof anders 
in de gradeerkuipen blijft hangen, en ze geheel noodeloos vuil maakt. 

Wat verder het aanleggen der kuipen aangaat, de hoeveelheden 
daarbij gebruikt , het maken der kleppen in de pompen, waarbij 
volstrekt geen metaal kan gebruikt worden, en zoo voorts, ik 
mag daarover in het belang der azijnfabrijk alhier niet meerder 
zeggen. 

Er zijn bovendien nog vele kleine opmerkingen en wcderleo--
ging van vele bezwaren in de werken over de azijnbereiding, cn 
vooral in een der beste en meest uitvoerige werken, dat van D'". Otto, 
getiteld: Lehrbnch derljssifjfabrihaiion, voorkomende, te maken, 
die echter deze bijdrage te wijdloopig zouden doen zijn, voor het 
doel waarvoor ze is ingerigt; en liever zal ik, indien' dit weinige 
eenige toejuiching van het Inst i tuut mogt verwerven, meer uitg^e-
breid daarover handelen in eene beschouwing der azijnbereidino-
naar aanleiding van bovengenoemd werk. 

Ik zou hier gevoegelijk deze kleine bijdrage kunnen eindigen, 
ware het niet dat ik meen, dat het welligt hier de juiste plaats is 
om ook nog het een en ander kenbaar te maken omtrent de 
keure van dit middel van verbruik door de regering, zooverre zij 
het noodig heeft, in de welgemeende verwachting van misschien 
hier of daar een onzer leden aan tc treflcn, die in staat is de 
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niuidaclit der regering ook hierop te vestigen, en die leemten te 
helpen wegnemen, die vooral in onzen tijd niet meer mogen be-
staan, en waarin zich de regering van alle mogelijk bedrog moet 
zoeken tc vrijwaren, doch ook tevens van hare zijde alle mogelijke 
waarborgcji moet geven, waarop men ten volle moet kunnen ver-
trouwen. 

Het is waarlijk vreemd, dat onder dezelfde regering bij het eene 
departement voor de productcn, die het benoodigd heeft, wordt 
gezocht alles wat dienen kan om voor zicli zeiven en dc leveranciers 
volkomen Avaarborgen te verkrijgen tot het ontvangen van goede 
ju-oducten, en het aan de hand geven van de middelen volgens 
welke met zekerheid een goed resultaat te verkrijgen is, terwijl 
te gelijker tijd bij een ander departement de weg tot bedrog wijd 
wordt opengezet, alle waarborgen worden van de hand gewezen en 
zelfs zoodanige voorwaarden worden gemaakt, volgens welke het 
omnogelijk is te goeder tromv te handelen. 

Het eerste hier bedoelde departement is dat van koloniën, het 
tweede dat van marine. 

Het departement van koloniën heeft sedert ecu tw^ectal jaren 
eene vaste keur op de azijideveranciers ingestehl (op voorlichting 
van den hoogleeraar ]\Inlder, wien dc keure daarover, wat het 
scheikundig gedeelte aangaat, is opgedragen) cn waarbij ecu be-
paald zuurgehalte, en niets dan rozijnazijn wordt aangenomen. 
Zoover is de waarborg voor fabrikanten volkomen; dat zij er niet 
geheel aan kunnen voldoen is daaraan toe te schrijven, dat zij 
meestal geheel praktisch zich niet kunnen regelen naar eenig theo-
retisch onderzoek cn daarbij toevlugt moeten nemen tot menschen, 
wier bekronipcn wetenschappelijke kennis of verwaandheid hen nog 
meer van den weg brengt; cn toch de verzadiging met koolzure 
soda is zoo hoogst eenvoudig en voor iemand, die zelfs zeer weinig 
praktisch in dc scheikunde geoefend i s , reeds gemakkelijk aan te 
wende]!, ten minste zoo oppervlakkig als zij gevorderd wordt. De 
azijn in den handel voorkomende had zelden de sterkte, die ver-
eischt wordt, en zij hebben zich moeten toeleggen om voor eene 
goede, doch naar hetgeen zij er'anders voor kunnen bedingen be-
trekkelijk geringe, som azijn te leveren, sterk aan rozijngehalte, 
en sterk aan zuur; de opgcgcvcnc weg tot bereiding der rozijn-
azijn zou welligt dc beste wezen dien zij kunnen inslaan, om 
voordeelig te werken. De uitkomst moet dan ook reeds geleerd 
hebben, dat sommigen om het vereischte zuur tc verkrijgen toe-
vlugt hebben genomen tot middelen, van welke de afkeuring van 
het aangebodene eeu gerecdclijk gevolg was en hunne verregaande 
domheid is in het oog geloopcn, waar zij zoodanig iets ter keure 
durfden aanbieden aan het laboratorium te Utrecht, daar toch 
zoodanige vcrvalschingen zelfs bij geringe kennis reeds dadelijk 
tc ontdekken zijn. 
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Dc waarborg voor' het gouvernement is evenwel nog niet zoo 
volkomen als het vcrw\achten mogt, maar ook hoogst moeijelijk te 
verkrijgen. Voor de scheikundige keure ondergaan de azijn en de 
fusten iu de labrieken eene voorloopigc keure, zoodanig dat een paar 
proeven uit de vaten worden getrokken, de fusten nagezien, deze 
eu de jn'oevcn zelve verzegeld en opgezonden worden om het ver-
der onderzoek te ondergaan. 

De personen, die met het voorloopig keuren zijn belast, zijn 
zeker onbesproken iu hunne handelingen, doch zij zijn tc veel 
administratief en hebben te weinig waren-kennis en te groot ver-
trouwen in de fabrikanten. 

Het eerste gebrek doet hen niet naauwkeurig genoeg onderzoeken 
of de azijn in de verschillende vaten dezelfde is. Zij kennen de 
vcrvalschingen niet, waardoor aaii dc hoeveelheid vau eene procillcsch 
gemakkelijk een i)crcent zuur kan worden toegevoegd, zonder dat 
dit scheikuiulig kan ontdekt worden, terwijl de vaten minder 
zuur bevatten. 

Ik zeg niet dat dit geschiedt, doch het is mogelijk cn er 
moet voor gewaakt worden, waartoe de middelen vocjr de hand 
liggen» Ik weet wel dat men veel aan het vertrouwen moet overlaten, 
toch ook niet te veel, cn niet alles; bovendien is van menschen, die 
administratief zijn o])geleid, niet te verwachteri dat zij alles kuiuien 
keuren, waiit hoeveel artikelen ziju er niet die door hen gekeurd 
moeten worden bij de benoodigdheden voor onze indische huishouding, 
voor de marine, de militairen en wat al niet meer, dat er uil het 
moederland gevorderd wordt. .Menschen v̂ au algemeene opleiding 
zijn daarvoor iioodzakclijk eu , is het ook met eenige voorliefde 
gezegd, ik geloof dat met eenige praktische ondervinding de op-
leiding aan ecjie Delftsche akademie of ecue iJtrechtsche industrie-
school met der tijd daarvoor meer geschikte menschen kan aan-
bieden. 

Geheel anders is het gesteld bij het dcpari(iment van marine, 
l i e t gaat daarbij met de azijn even als het , gelijk mij dikwijls door 
oHiciercn der marine gezegd is met vele equipement-stukken der 
schepen gaat. Zij vertrekken vaïi hier met oiulerscheidene stukken 
toegerust, die in Jndië gekomen dadelijk op ruime schaal worden 
verruild; wat hiervan zij, ik d ü r f e n mag het niet bewijzen, doch 
ten aanzien van de azijn wordt het bewaarheid: de azijn, die de 
marine hier medencemt, is niet van de beste, en die welke door 
het departement van koloniën wordt gezonden naar Indië voor de 
marine is van de eerste kwaliteit; ziedaar eene der groote tegenstrij-
digheden iu onze huishouding: verkeerde bezuiniging aan den 
eenen kant , goede inrigting aan den anderen kant, doch uoode-
looze verhooging door transport-kosten, die de bezuiniging weder 
geheel wegneemt. 

AV)or het beheer van den minister 11 ijk werden de Icvcrancien voor 



de marine publiek aanbesteed; het departement werd bedrogen. De mi-
nister l l i jk stelde voor, de leverancieu otider de hand aan te besteden 
aan de meest soliede leveraneiers, en alles ging goed. Rekesten van 
verschillenden aard maakten, dat men na dezen nn'nister weder over-
ging tot publieke besteding en tot hiertoe is dit nog het geval; 
men gelooft hiermede veel gewonnen tc hebben, omdat de prijzen 
laag zijn, doch men vergeet dat iedere waar is naar zijn geld', en 
dat , waar men zelfs liet laboratorium te Utreclit zocht tc'bedriegen, 
men dit nog veel meer doet bij keurmeesters der marine, die hoogst 
gemakkelijk zijn om den tuin te leiden. Dit zal zoo lang duren tot 
er weder een minister van marine komt, die zelf onderzoekt en 
begrijpt dat het zoo niet langer kan gaan, dat wat het eene depar-
tement doet, ook het andere moet doen , eu er waarborg moet worden 
gegeven aan de leveranciers; dat dc knapste inenscheii in onzen tijd 
voorkeur moeten hebben, en zij niet moeten afhangen vau de wille-
keur van keurmeesters. Dij alle leverancien is de azijn het slechtst 
bedeeld : voor alles worden proefmonsters gegeven , voor de azijn niet. 
Waarom nietP Ik begrijp het niet. J)e fusten worden zwaar ge-
keurd; zij zijn vau goede kwaliteit, en naarmate de inspecteur, met 
de keui^* belast, een zoeten of zuren smaak heeft, is het geleverde 
goed of slecht; men praat u dan voor, dat er zal gepraecipiteerd 
worden met spiritus! Een praecipitaat dat ik niet begrijp; en dat 
er scheikundig zal onderzocht worden. Ik geloof het niet, en voor 
dit ongeloof pleit het volgende: 

Voor ecnigen tijd werd van de liibriek alhier de aandacht van 
den minister van marine op het een en ander, hier aangevoerd, 
gevestigd (misschien was het oogenblik daartoe onder het ininisteric 
u(l intenm slecht gekozen); daarbij werd verzocht behoorlijk f-e-
rertiliceerdc proefmonsters te stellen, waaruit proeven konden ge-
trokken worden, dat het onmogelijk was goede azijn te leveren tot 
de prijzen, die werden besteed: zonder fust geen 5 centen per kan, 
waarvoor men in den handel naauwelijks bier-azijn kan verkrijgen; 
dat er naar alle waarschijnlijkheid suèl-, dat is inoutwijn-azijn of 
andere werd geleverd, maar geen rozijn-azijn, die gevraagd werd; 
dat men ecu vast zuurgehalte, b. v- 4 percent zoude vaststellen; dat 
de fabrikanten, om het departement op geeii onkosten te brengen, 
vcrpligt zouden zijn de azijn te leveren'op risico; dat op dc plaats 
der bestem ming zouden g(momen worden proclllesschen, een of 
meer, die met het zegel van het departement en van flibrikanten 
voorzien, zouden worden opgezonden aau een scheikundige, 
wiens proces-verhaal waaröurfj zoude zijn, eu bij alle afkeuring de 
te rupcuding van de azijn zoude plaats'hebben eu dezeten koste'van 
de fabrikanten door andere vervangen worden. Daardoor zou alle 
bedrog dadelijk worden te niet gedaan, terwijl daaraan nu openlijk 
den weg wordt gewezen. A[en zoude goede 'waar verkrijgen voor 
meerder geld, maar toch nog voordeelicrer, en er konden solide 
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mensehen mededingen, die op de tegenwoordige voorwaarden nooit 
mllen inschrijven, dan misscliicn om niet uit het geheugen te ge-
raken , waar zij vroeger bij onderhandsch kontrakt bevoorregt waren , 
omdat zij als solide bekend stonden. 

Het antwoord door den minister ad interim ? luidde, dat in het 
vervolg de fabrikanten zouden moeten overleggen een certificaat van 
de gemeentebesturen, dat zij w a r e n rc^^Z/M-r-fryw, fabrikanten en geen 
^^ïi^.-azijn fabrikanten. Dit antwoord, op den eersten blik bespottelijk, 
bewijst: 

1°. Dat het departement niet bij magte is het onderzoek op de 
rozijn-azijn te doen (dat te vergeven is, w a n t dit is geen onderzoek 
dat kan gedaan worden door menseheu die niet wezenlijk weten-
schappelijk zijn opgeleid). Maar waarom dan afgegaan op een 
certiticaat vau anderen, daar toch wel menschen, tot het keuren 
geschikt, tc vinden zijn. 

2®. Dat het vooruitgaan der industrie naar het eerste gedeelte 
dezer bijdrage onmogelijk is. 

l iâ t men afhangt van het meer of minder naauwgezet ge-
weten der geinecntebesturcn, die vooral iu groote steden daarop 
geen acht kunnen slaan eu niet weten wat de fobricken zijn, en 
dit ook niet kunnen weten, en 

't®. Dat fabrikanten die snel., dat is: moutwijn en rozijn-azijn 
maken moeten, omdat hun debiet dit vordert, geen volledig certi-
licaat kuuueii verkrijgen , eu dus om den wille van de soliditeit van 
het bestuur der gemeente en van hen zelf verstoken zijn van de me-
dedinging. Zij zullen zich trouwens daaraan ook nooit op den te-
gen woordigen voet wagen. 

Al het aangevoerde zij voor het tegenwoordige cen voldoend be-
toog, dat ook bij ons de vooruitgang vau wetenschappelijke toe-
passing in onze kleinere nijverheid nog voor veel meer ontwikkeling 
vatbaar is , en dat het dc pligt blijft van het gouvernement daarin 
mede te w'erkeii ; dat het niet door kleingeestigheid eu onkunde alles 
moet doen , wat in staat is om het streven naar vooruitgang te onder-
drukken en den weg tot bedrog wijd open te zetten. i\loge de nu 
onlangs benoemde minister inzien, dat er niet alleen op eene opper-
vlakkig goede uitrusting der marine moet gelet woorden, maar dat 
er ook moet bedacht Avorden, dat het noodig is mannen, die leven 
en gezondheid over hebben ten dienste van het land , op hunne 
verre togten te voorzien van goede levensmiddelen, daar zij toch 
reeds aan zooveel ongcrijf zijn blootgesteld, en vooral dat er niet 
door schadelijke inmengselcn een langzaam werkend vergif mag 
worden toegedeeld. 

Zoo dit een en ander dc aandacht mijner medeleden heeft op-
gewekt, hun niet te lang is geweest en hen doet medewerken tot 
liet aanvullen van vele leemten , die deze bijdrage heeft doen kennen 
dan zal deze eerste poging rijkelijk beloond zijn, cn eene aanspo-

l 
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ring wczcu tot het iïisimnnen van alle kraelit om voort tc gaan in 
het zoeken van verbetering, tot welzijn van het algemeen ° 

Hoorn, INTovember 1851. 
II. IjfN'SK, (Jiviel i n g e n i e u r , 

r>. r. K. Insl. I. 

I i 

iMJIvA(iH XV. 

VJjnnAAL YAN T)E ERUSTK Sl .UlTrNO, Uil D lUXKïM A KI NG KN DU 
ZKTTING VAN Zf.lNHU MA-UOSTIMT DOIILOCJSCUIL» VAN l.r.Mf: 

üi: KKUSTK, IX i i i w n i a x K a i DOK AAN JII:T 
NiKUwn IN JUIJJ 18Ï!2. 

Nicntfjc Diep den 2 Jullj 1822. 

Ik heb (ie eer aan de beoordeeling van Uwe Excellentie de 
}n-oeven te on(l(ir\veri)en, welke in het'Iiicr nev(ïn.sgaande verbaal 
vervat zijn, belrekkelijk de eeivste .slnilin^^ dc droogmaking en du 
Z(ating van Zijniïr Majesteit schij) Willem de Kerste, in het nieuwe 
ki(ïld()k allnin-. 

Zooveel dc atlributie van mijn werkkring (Icz(jr dagen hi<ir in 
loco aan mij dc gelegenluMd gcgcvcu heell Ie oordccden, vermelde 
ik gaartu? m(!t lol', dc knndii (ju ijver, welke de luieren sche(i])s-^ 
(ronslrucleur.s van 'skonings marintï I'. ScJuiyt en A. Hakker, bij 
ileze onze gemeenschaj)i)elijke werkzaamheden aan dcu dag gelegd 
hebben. 

Zoo als ik UKït geen minder ga'noegen li wc lixci^lhinlic mag doen 
ojjuierken, die der luicren ingenieurs d. (Jlinunerveen, M. Merens, 
aspirant-ingenieur F. \V. ( 'onrad, welke inzonderheid door mij met 
de waaruc!nn'ngen dezer j)rocven b(dast zijfi gewee.st. 

Ik ga , wel (c, moede van dezen eersten uitslag, overmorgen van 
hi(M', langs dc werken van het groot kanaal, naar Alkmaar en de 
Willemsslui.s, in de hooj), om vervolgens in hei laatst dezer of het 
begin der volgende week te Vianen tcriig te zijn, en aldaar tot 
mijnent eenige dagen te kunnen verblijven. 

De inspecteur-generaal van den waterstaat en 
• der publieke werken, 

{{/el.) A. B L A N K E N J A N S Z . 

Aan 
y.ijnc lixccllcnlic den Heer Minister 

ran Itinnenfandsrhe Zake)* en 

Icrbaal van de proeven en ^vaarneminrjen, tot de eerste slnltini) 
met eene hiitcan-porte of sc/ilpdeur, hofevens het droog pompen 

door middel van eene Unttsc/ie stoomoundtine met negen 
pompen, van het kiel dok aan ''s rijks zeehaven het 

A ieidoe diep. 

liet geno(;mdc droog(j dok is gebouwd gedurende de vijf achter-
eimvolgende werksaizoene.u van 18 KJ nnd 1820 ingesloten , in het 
eertijds genaannh^ IhiitenveJd van de Helder, hetwelk Vinh'de vol-
tnoijing der geheeh; lujdijking langs hel j\i(;uwe diep (Ui lu;t Koegras 
in 1815, I8 j ( ; (JM 1817, door de zeevloeden overstroomd werd. 

lle.tzeJve b e v i n d t z ich s l ech t s oj) a. l(;i«>.i)ll) ( 1 0 0 Ti 
1 2 5 roeden r i jn l . ) a f s t a n d , u i t he t M a r s d i e p of h e t b innens t ( i g e -
dee l t e van he t texcJ.seln^ Z(^egat, a l w a a r n a b i j den voe t van den 
hehh i r s chen zeed i jk 3 I 3 7 ' '.('>72 ( l 0 0 ' a 1 2 0 voet r i jn l . ) g e -
jx'ild w o r d t ; en 2 M ' ' ' . 8 7 8 ((»5 roedeai r i j id . ) t en wes ten van h e t 
.Nieuwe d iep . (Zie de a f b e e l d i n g , pl. I I . ) 

\)() gr . iv i i ig t o t de fon(l(n' ingswerk(ïn van d i t d o k , m e t d e r io l en 
of w a t e r l e i d i n g e n en j x n n p p n t voor d e s t o o m m a e h i n e is t(»t ihi di(;ple 
van 1 ) ' L M 8 (.30 voe t r i jn l . ) o n d e r h e t d a g e l i j k s c h c zc(rvlo(id])eil 
m o e i e n g e s e h i e d e n . 

De Versch i l l ende g r o n d l a g e n , d i e d a a r b i j g e v o n d e n z i j n , wa ren 
over h(;t algenu»en in d c n a v o l g e n d e soor l tm o n d e r s c . h e i d e n , a l s : 

Dc Is'^^of b o v e n s t e z a n d ; t e r die.])te v a n l " ' . 8 8 3 (O v t . i ' i jnl.) 
// 2'i" g o e d e khn ' , d i ep l " ' . 08 i ) ( 3 v t . (> d m . ' / / ) 
// 3«'« v e e n , d i ep O" ' .785 (2 vt . O d m . // ) 
rf blaauw(i s la | )pe k l e i , ook wel sp ie r 

g c i n i a n u l , d i e p 0^''.0 1I ( 3 v t . // ) 
// l i ja w i t z a n d , d iep 0 ' ^ ^ ' . 3 l l ( l vt . // ) 

b r u i n z a n d , d i ep O -̂'M 57 (O vt . (i (hn. // ) 
tf 7<»*-' wil, >:and lue t z e e s c h e l p e n , en somwi j l en ctiu w e i n i g klei 

v e r m e n g d , n e d e r gaand( i in h e t k l a p - o f welzand , o p de volle d i e p t e 
der f o n d c r i n g . 

Beneden de bovenste oj)pervlakte van het maaiveld, oj) 3*''. 153 
a. 3®'.7()7 ( I I ;\ 12 voel rijtd.) diej)tc onder het gewoiui ziHivloeds-
l)eil, werd een oud(i bod<!ni ontd(.'kt , in vvelken eiken boomtron-
ken cn wortels, sonnnige regt oj) staande en anchu'e in vcrschil-
leinlc strekkingen liggende, gevonden werden. 

Hieruit schijnt, met een hoogen graad van \vaarschijnlijkheid, 
afgeleid tc kunnen worch^n, dat v<>or het doorbreken van de Noord-
zee, over de uitgestrektheid welke nu de Zuiderzee uitmaakt, op 
deze diepte het maaiveld der toenmalige binnenlanden geweest 
nioet zijn. 

Bij dc graving van het droogc, zoowel als bij die van het grootere 
natte scheepsdok, meent men duidelijk te hebben kunnen opmer-
k( 'U, dat er tusschen die oude irromllaf^en, en de latere aanwassen , ^ O 
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die gedurende dc 10 i\ 11 eeuwen, na de gedachte inbraak van dc 
A'^oordzee, liier scliijuen plaats gehad te hebben, geeue doorgaande 
waterdigte vereeuiging bestaat, maar dat er aderen overgebleven 
ziju, door welke het zeewater naar de diepe graviug van deze 
dokken heeft kunnen doordringen. 

Dit zal geenszins bevreemden, als meu opmerkt, dat de l lcl-
dcrsche zeedijk op zijn aanleg bij tamelijk hooge zeevloeden water 
doorlaat, en de diepe graving der dokken slechts o7G«'.7;35 a 70®'.011) 
(100 a 125 rocdeu rijnl.) van het Marsdiep verwijderd zijn (1). 

\)o geweldige opwelling van water eu zaml, die hier plaatsge-
vonden heeft, maakte welligt nooit het bevestigen van eene fon-
deering op die voorbeeldelooze diepte, dermate nabij zee, beden-
kelijker eu moeijelijker, dan hier ondervonden is. 

Hene beschrijving vau die bewerking, waartoe ik hoop dat de 
tijd mij nog gelegenheid geven moge, zal zulks eenigermate verklaren. 

De sterkte en digtheid van een dergelijk gebouw, dat ouder 
zoodanige natuurlijke wederwaardigheden tot stand gebragt is, 
kojide nimmer dan door ĵ i'̂ ^^ven verzekerd worden. 

Deze proeven eu waarnemingeu vau deu tot en met den 
•|7de,» dezer maand Jul i j , hebbende de navolgende resultaten op-
geleverd. 

Den werd door de heeren constructeurs der marine P. Kchuyt 
en A. Bakker de schipdeur tot sluiting van het kieldok, in de 
buitenste sprongen van zijne voorsluis nedergelatcn; digt en wel 
passend bevonden (2). 

Daarna is dadelijk de eerste proefwerking der stoommachine, 
die door deu machinist J . Webster, met zoo veel betoonde kennis 
als ijver, iu zes a zeven weken tijd opgesteld was, men 0 jjom-
pen begonnen. 

De tijd had niet toegelaten, de nog drie overige pompen aan 
te hangen. 

P>ij het begin dezer proef, werd de diepte op den steeneu bodem 
vau de voorsluis binnen het kieldok O'̂ '.OOO (10 vt. 1 dm. rijnl.) 
gepeild, dewijl men het dokwater tot nabij ebs-hoogte 
(;i vt. O dm. rijnl.) onder nul , dat is het gew^one vlocdpcil, had 
laten alloopen. 

(1) Voor (lozen zeeoever is uit die enorme diepte tot boven aan de kruiu 
des (njks, door de kosll)aarsle beslorlinfj van zware noordsclïe l)allaslsleenen, 
die ooil ondernomen en in den loop van vele jaren lot stand is, eene 
knnsttnali{;e rols {jevormd, die , anmewel weerslaiul biedende aan de zee , 
echler uil zijn aard {jeen diylbeid legen bel doordringen van hel zeewater 
geven kan. 

(2) De schipdeur i s , onder de hoofd-direclie van den heer conslrueleur 
P . Schuyl, op de werf van Medembik gebouwd, eu is vandaar in ruim 8 
etmalen op de kameelen lot aan de Vlieter, en voorts op zich zelve drijvend, 
door twee zoogenaamde slepers getrokken, den 29»*" Juni j 11., binnen de haven 
van het Nieuwe diep overgebragt. 
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De werking der machine geschiedde zeer regelmatig, zonderde 
minste tusschenpoos, met 18 zuigerslagcu in een minuut , ieder 
hoog 1®K720 (5 •/,> vt. rijnl.), gedurende den tijd van veertig minuten, 
waarna het water iu het kieldok 0^'.722 (2 vt. 1 dm. rijnl.) ver-
laagd werd (1). 

De ligchamelijke inhoud van die verlaging over de geheele af-
geslotene lengte eu breedte van het dok b e d r a a g t 1743.000 kub. cl, 
(50 331 kul), vt. rijid.) of 10 730 ton, ieder ton zoo als bij ons 
gewoonlijk pleegt aaugcuomen te worden, inhoudende 5»/̂  kub. 
vt. rijnl. 

Zoodat, zonder lekking of bijzakking van water in aanmerking 
te nemen, deze uitpomping een product van 208 ton i)er minuut 
opgeleverd heeft, met eene ophcHing vau O^'.lOl tot O«'.722 (vau 
4 dm. tot 2 vt. 4 dm. rijnl.) 

Den volgenden ochtend ten 4 ure werd de tweede proefwer-
king begomien. 

l ie t water in het dok was in den afgeloopcn nacht, vau'savonds 
7 uur, cn dus iu 8 % uur tijd , bij toezakking 0<^M83 (7 dm. 
rijnl.) verhoogd. 

Dc stoommachine koude toen maar met 5 jmnpen werken, 
dewijl aan een der vorige pompen gebrek ontdekt werd. 

Dezelve werkte aldus met 5 pompen zonder ontstentenis of 
hinder, gedurende 3 uur, doende regelmatig 17 a 18 zuigT.rslagen 
in eene minuut, ieder hoog P1720 (5 vt. O dm. rijnl.), bij ccnc hoogte 
van 1-1.010 tot L^''.552 (van 3 vt. 3 dm. tot 14 vt. 0. dm) ophelliiig 
of uitstorting van het water. 

l ie t kieldok werd gedurende deze werking 3®*.531 (11 vt. 3 dm. 
rijnl.) verlaagd. 

l ie t geheele product vau uitpomping zoo als te voren, naar de 
ligchamclijke inhoud der verlaging van het w\ater tusschen dc 
muren vaii het dok berekend, bedraagt iu den gcmelden tijd van 
3 uur , 0214.783 kub. cl, (200 845 kub. vt.) of 38 250 ton, dat 
is 182 ton in een minuut. 

Na deze laatste werking werd op deu steeneu bodem van de 
voorsluis, waarover een schip in het dok varen moet, nog de 
diepte van 1««.087 (B vt. 4 dm. rijnl.) gepeild. 

Zoodat dc waterhoogte iu het kiohlok toen verlaagd was tot 
5®M80 (10 Vv V. rijid.) ouder de gewone zeevloeds-hoogtc. 

Het kieldok heeft gedurende twee jaren voor de aanstuiving onder 
alle windstreken der toen nog geheel onbegrocsde zandgronden, 
en inspoeling uit het natte scheepsdok, open cn bloot gestaan. 

(I) De zuigerslag werd ook met het beste gevolg beproefd lot volle 
(6v t . rijnl.) hoog en 19 a 20 slagen per minuul , doch men bepaalde den door-
gaauden gang vau hel werktuig op 17 a 18 slagen per minuut , ieder hoog 
1*^726 (5^ vt. rijnl,). 
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Hierdoor weiden, bij het boven water komen der banketten en 
ondervloeren, dezelve met eene zeer groote hoeveelheid zand eu 
slib vervuild gevonden. 

Do opruiming met het naar boven uit het drooge dok werken, 
en het verder vervoeren van deze natte slib en modderige stollen, 
heeft zeer veel arbeid gekost. 

Dit moest om de twee navolgende redenen allernoodzakelijkst 
gesehieden: 

1®. Om de hellingbalken en stopblokken, waarop het schip in 
het drooge dok gesteld moest worden, naar vcreisch op den bodem 
van hetzelve te kunnen leggen cn vastmaken. 

2o. Om de schade te voorkomen, welke dc oppomping van het 
met die stolfcu beladen water aan de zuigers eu pompwerken der 
stoommachine zekerlijk zoude hebben moeten veroorzaken, Avaar-
door de geheele bewerking daarvan zeer nadeelige gevolgen cn 
vertraging zoude hebben moeten ondervinden. 

Deze vervuiling en opruiming heeft belet dat dc stoommachine 
gedurende den S®̂ ''" niet dan bij kleine tusschenpoozcJi, en met be-
hoedzaamheid, heeft kunnen werken. 

Den des ochtends ten G ure was echter het dok tot op den 
bodem ledig gepompt. 

J)e hoogte van ophelling of uitstorting vau het water bij deze 
laatste uitpornping was O'-'̂ UOG vt Jiijnl.) 

I lierdoor werd de ixenoeccz-aamheid van de berekende kracht O O 
van het stoomwerktuig volkomen bevestigd, dewijl dc laatste op-
pomping nog met O jUhfipcn heeft kunnen geschieden, daar dc 
gevorderde knicht op deze diepte, en tot de hoogste opbrenging 
vau Tl u 25 vt.) alleen voor drie pompen be-
rekend is. 

Dc korte en onregelmatige tnsschenj)oozcn, in welke er om 
bovengemelde reden van de ontruiming der moddcrstollen met de 
stoommachine op den en koinlc gewerkt worden, hebben 
belet, verdere behoorlijke waarnemingen wegens de hoeveelheid 
der uit])omping van het water te kunnen doen. 

De liierboven vermelde in'oeven van den cn be-
wijzen echter voldoende, dat door 5 h G ])ompen bij eene ge-
matigde beweging van 17 u 18 zuiger-slagen, ieder hoog 1®^72G 
(5 vt. G dm. rl.) in eene minuut, met eene ophelling of uitstorting 
van het water van 0*^^171 tot (van 1 vt. () dm. tot 14 vt. 
() dm. rl.) deze stoom-machine in 1 uur 10 min. tijd heeft uitge-
])ompt ten minsten 7 057.S4o kub. el (257 17G kub. vt. rl.) ol 
48 lj8G tonnen: hetwelk voor iedere minuut een product oplevert 
van 195'V2;i tonnen Avater (1). 

(1) Ue (?roole pompzuiger van (32 dm. rijrd.) middellijn met 1®^626 
(5^ vt. rijnl.) sla^;, 18 malen in één minuut werkende , kan vi)l[jens den bere-
kenden inhoud des ci l inders, mei J *^piHin(;, zooals door(jaans hij zoodanige 
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Dc dagen van den 10^®", en 12^^" werden ijverig besteed, 
om op den droogen bodem van het dok de helling-balken en stop-
blokken tc lei^u'en en vast te nadeden, ten eiiule de kiel van • I • 1 1 
s Konings oorlogschip AVillem dc eerste gclijkdragtig op die hel-
liuir te doen rusten. 

De doorbuiging vau deze kiel, of de zoogenaamde katterug, 
Averd over hare geheele lengte vau 4;)'-''.378 (157 vt. S'/^ dm. rl.) 
slechts 0^M71 (18 dm. rl.) bevonden, welke doorbuiging de ge-
melde heeren constructeurs geenszins aainnerkelijk voorkwam, en 
welligt geen onvoordcelig bewijs Avegens de sterkte van dit schip 
oj^lcvcrt. 

De bodem van het dok, om op denzelven dc hellingbalken en 
Avat dies meer noodig Avas te kunnen bew^erken, Averd iederen ochtend 
door de stoom-machine in ongeveer 20 u 25 minuten tijd vau het 
toegezaktc cn iugelekte Avater droog gemaakt. 

Hieruit is af te leiden, dat dc lekking door de naden van de 
in Sc])tember ISD.) en in October 1820 bespeurde opzetting der 
ondeistc banket-planken, en over het geheel in aanmerking nemende, 
de bijna onvcrnnjdclijkc, hoezeer geringe, doorsijpeling van de 
schipdcur, tegen welke het-buiten-water met zoodanige aaimier-
kelijke hoogte als hier plaats had, bestendig perst, en de lekking 
der riool-schuiven , van zeer Aveinig belang is geweest voor een 
gesticht, dat in dc bovengemelde diepte, en in Aveerwil van de 
gewchligste opwellingen vau zand e/i Avater, gekelderd is moeten 
Avorden. 

Het verschil tusschen een droog dok en eene sluis is in deze 
opzigten zeer aanmerkelijk, dewijl de bodem van eene sluis met 
eene zekere hoogte Avater bedekt blijft, maar die van een droog 
dok, ledig gepompt zijnde, de verbazende persing eener Avater-
hoogtc zooals hier vau' (^'.270 tot 7^'.535 (20 tot 24 vt. rijnl.) 
Avederstaan moet. 

Deze omstandigheid is hier tc meer opmerkelijk, daar deze 
persing door de eb geenszins, zooals in Â cle andere zeeliavens in 
Engeland cn Erankrijk, Avaar drooge (h)kken gebouAvd zijn, eu 
ahvaar de eb dagelijks van 5^*'.023 tot G"''.270 (IG tot 20 vt r i jnl) , 

fjroote pompwerken aanjjenomen i s , in één minuut 88^ ton water opbrengen , 
en naar dien regel zoude het product van de bij deze eerste proeven zoo als 
gemeld is met 5 a O groote en kleine pompen opgebragte hoeveelheid wale r , 
194|.f ton per minuut moeten zi jn . 

En in deze evenredigheid, indien al de negen pompen aangehangen en in 
werking gesteld hadden kunnen w o r d e n , zoude hetzeUde w e r k t u i g , naar des-
zelfs beproefd vermogen , in den voorgemelden l i jd , hebben moeien ui twerken 
342 ton wa te r per minuut . 

De voorgemelde inhouds-berekening derhalve, vergeleken met de dadelijke 
uilkomsl bij deze eerste p roe fwerk ingen , komt bijzonder wel overeen, als 
verschillende i^ f t o n , dal de dadelijke proeven meerder dan de voormelde 
berekening i s , hebben opgeleverd. 
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ouiicv de gewone vloedslioogte aiioopt, nagenoeg de helft van deu 
tijd verminderd wordt, maar hier bestendig werkt. 

])e groote en bestendige persing, welke dit drooge dok van 
alle zijden te wederstaan heeft, boven andere dergelijke gestichten, 
kan ook eenigermate Avorden opgemerkt uit het verschil der af-
metingen vau diepte, wijdte eu lengte van d i t , met die van het dok te 
llellevoetsluis. 

Hier is de diepte des bodems bij de 
schij)-deur-sluis, ouder het gewone zee-
vloed-peil ( 23 vt. rijnl.) 

Daar 5'''Löü1 ( 18 // // ) 
1 lier is de ruimte of wijdte van het dok 

in het midden 20*^^371 ( 8 i // 
Daar 21^'.97G ( 70 // 
Uier is de lengte der zetting of kielplaats. (215 // // ) 
Daar 50^^508 (180 // // ) 
Dit dok heeft eene voor- of timmerhel-

l ing, lang (117 // // ) 
breed 20^''.371 ( 8 1 // // ) 

cn ten wederzijde zeer breede banket-of timmervloeren, welke noch 
te llellevoetsluis, noch elders bij eenig mij bekend droog dok 
gevonden worden (1). 

De zetting vau 'sKonings oorlogschip AVillem de eerste, van 
74 stukkcïi, in het liiervoor besclireven kieldok, geschiedde als volgt: 

(Zie r i . 11.) 
Den nadat de helling op den bodem van het drooge dok 

geheel voltooid was, werden de rioolschuiven geopend, eu het buiten-
water in hetzelve toegelaten , de schipdeur uit zijne sponningen geligt, 
ter zijde gelegd, en aldus de invaart binnen het kieldok wederom 
opengesteld. 

Den lô '*̂ " heeft het zeer onstuimige wieder, noch dc noord-
westelijke wind, die zoo hevig was, dat hier de zeevloeden 0^^392 
(1 vt. 3 dm. rijuL) boven haar gewoon peil opvloeiden, echter niet 
kunnen beletten, dat het genoemde linieschip bij den achtersteven 

173 {iS vt. amsterd.) diep gaande uit het natte scheepsdek 
binnen het kieldok gcbragt, eu dat dadelijk daarna het laatste dok 
met de schipdeur wederom gesloten werd. -

De diepte op den steenen bodem van de doorvaartsluis was toen 
G®'.802 (21 v t 8 dm.), dus 0^'.7:33 (2 vt. 4 dm.) meer dan toen 
de schipdeur voor de eerste m.aal deu ö^®" dezer het kieldok afgeslo-
ten heeft. 

(o) Deze mnj-Unir en eif;enschappen van dit d o k , meer dan een eifrenliik 
kieldok vordert ^yo^den door de fjemelde knndifye scheeps-consti ucteurs 
1 . 5>c uiyt en A. hakker, voor de meest ino|;cUjke verlimmering , of voor de 
irelieele nieuwe bouwin/; van het grootste oorlogschip , allervoldoenst geoor-
deeld en zeer geprezen. " 
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Het gemelde schip, binnen het dok komende, had ecne water-
verplaatsing volgens de gebruikelijke scheepsmaat van 904.029 
kub. el (12 500 kub. vt. amsterd.) 

In deze gesteldlieid werd tegen den middag op den het water 
uit het nu wederom door de schipdeur gesloten kieldok 0®L570 
(1 vt. 1 dm. rijid.) iu het afsluitiugs-konaal, dat zicli aan dc 
achterzijde vau hetzelve bevindt, afgelaten. 

De stoommachine, toen dadelijk wederom met 7 pompen in wer-
king gesteld zijnde, pompte het water in de eerste poos van l uur 
51 min., b'i.O luS (5 vt. 3 dm. rijnl.) neder, waarmede het tweede 
doksbanket boven water was, om de schoringen op hetzelve aan 
beide de zijden van het schip te kunnen bewerken, zoo als ge-
schiedde. 

Vervolgens is de nitpompiug met 5 pompen l^k57 (5 vt. rijnl.) 
lager geregeld voortgezet, tot dat wederom op het derde banket, 
de schoren ter wederzijde van het schip gesteld konden worden. 

l ie t aanhoudend om^unstitce weder, deed den arbeid voor dezen 
dag staken. 

Deze en volgende proefwxn-kingen der stoommachine hebben ten 
aanzien van liaar vermogen, sterkte en goede gesteldheid, gelijke 
en volkomen goede uitkomsten zoo als de vorige opgeleverd. 

Den was in den vroegen morgen het overgebleven water 
niet alleen vau de onderste helling of wxrkbodem van het dok, 
maar uit de middenste waterleiding, die naar den pomj)put der stoom-
machine geleidt, zoo diep uitgehaald, dat de oudcrkauteu der hcl-
lingbalkeu zich l (1 vt. rijnl.) boven water bevonden, en 
deriialve de onderkant der kiel van het schip zich 1®^S83 (O vt. rijnl.) boven het water droog bevond. 

Men koude aldus rcgt opgaande oiulcr de kimmen en den bodem 
van hetzelve ongehinderd gaan en werken. 

Des voormiddags vau dezen dag was de geheele schoring 
onder de kimmen van het schip vroegtijdig afgedaan. 

De heeren ingenieurs J . Glimmerveen, M. Merens, en de aspirant-
ingenieur F. W. Courad hebben, volgens mijne instructie en last, 
zich speciaal onledig gehouden met dc bijzondere waarnemiugoi 
dezer proeven en bewerkingen. 

Dienvolgens hebben zij bij de eerste droogmaking in de vorige 
week, het dok geheel ledig cn droog zijnde, zonder de zwaarte 
van een schip op den bodem van hetzelve, de onderste timmer-
vloeren of zoogenaamde houten banketten naauwkeurig gadegeslagen. 

Zij hebben bijzoiuler gewaterpast de uit den bodem begiinieude, 
tweede en derde houten timmervloeren of banketten, tegen wxlke 
bij de fonderiïig der grondslagen van dit gesticht, in September 
1819 en October 1820, de geweldige werking en opzetting der 
welwateren voornamelijk ondervonden zijn. 

Het natte scheepsdok werd toen gegraven en met kettingmolens 
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droog gehouden» zoodat er van die zijde aUtoen geen persing bc-
stoud, gehjk als nu , tegen de schipdeur eu het geheele gebouw, 
ter Iioogte vau (>«'.50:3 (:ll vt. rijnl.), te rekenen uit de die2)te van den 
ondersten bodem der gemelde waterleiding, tot aan de oppervlakte 
van het water in liet natte schee])sdok, hetwelk op de hoogte der 
eb, ol' (:} vt. (> dm. rijnl.) onder de dagelijksche vloeden 
gehouden werd. 

Deu I dadelijk nadat de drukking der geheele zwaarte van 
liet gemelde oorlogschip op den ondersten bodem van het drooge 
dok plaats had, gcUjk den J5''«", eu den daaraanvolgemle, 
hebben de genoemde heeren ingenieurs op al dc vorige punten 
de hoogte vau dezelve timmervloeren of banketten bij herw^aterpas-
sing naauwkeurig vergeleken tegen hunne vorige bevinding. 

Jlieruit blijkt: 
1®. Dat nergens niet dc geringste scheuring of ontzetting in 

eenig deel hoegenaamd dcr metselwerken van het gebouw gevonden 
wordt. 

Dat het enorme gewigt van gewisselijk u 4 millioen 
oude ponden, die voornamelijk op de smalle kiel ter breedte van 
•t«'.700 u 5^^02:3 (15 h 10 'dm. rijid.) over de middellijn of axc 
vau het gebouw te zamen gebragt, drukt , geen nadeeligc neder-
zetting ol'verandering in den ondersten dok-bodem of hclliiig-vlocr 
te w êeg gebragt heeft. 

3°. Dat de daaraanvolgende tweede cn derde houten timmervloe-
vlocren of banketten, die voornamehjk in dc najaren van 1810 
en 1820, zoo als gemeld is , door de kracht dcr grondwellen op-
gezet geweest zijn, door de schoring van het schip aan dc noord-
zijde 0^''.0G8 dm. rijnl.) cu aan de zuidzijde 0«'.078 (3 dm. rijuL) 
naar huiuie dragt ot'de legging van dc muren waarop zij sluiten moes-
ten , terug- of ter neder gedrukt zijn. 

Dit levert een zeker bewijs op, dat de opzetting dezer houten 
bauketvloeren alleen geschied is , door het zeer naauw zoekende 
opgewelde water, hetwelk tusschen de scheidingsnaden der muren, 
waarop die houten vloeren rustend waren, en die der houtwerken, 
heeft kunnen doordringen. 

Geen de minste loslating hetzij door de regtopstaandc naden 
der vloerjdanken, hetzij door de zijdelingschc of platte naden dcr 
op elkander vastgeboute bankethalken, noch eenige meerdere ondigt-
heid van dezelve, dan de geringe nederdrniping of doorzijpcling 
vau water die er tc voren bestond, is er bij de voormelde neder-
drukking bespeurd. 

Al deze proeven en waarnemingen hebben dan daadzakelijk, zooals 
men vertrouwt, volkomen bewezen: 

l ' ' . Dat dewijl de droogmaking van het dok geen hinder door de 
bevorens vermoede kracht der opwelling ondergaan heeft, voortaan 
het gebruik van hetzelve drooge dok geen zwarigheid zal ondervinden. 

Dat echter de voorzorg, welke men bij deze eerste proeven 
rreuomen heeft, om eenen bepaalden zwaartclast op de genoemde 
bauketvloeren te doen drukken, vooralsnog bij het doen verplaatsen^ 
van dit eerste schip uit het drooge dok, niet weggenomen of 
verminderd behoort te w o r d e n ; dewijl deze belasting iu geeueii deele 
door de diepte cu ruimte van het dok, volgens de getuigenis der 
bovengemelde heeren constructeurs der marine, aan de grootste 
bewerking, zelfs niet aan de nieuwe timmering van het zwaarste 
oorlogschip de minste hindernis kan te weeg brengen, om reden 
dat die zwaarte aan iedere zijde bestaat uit ongeveer 150 lasten 
vierkante ijzeren blokjes schcepsballast. 

Ik sluit dit verbaal met het volkomen, zoo ik meen, geoor-
loofde vertrouwen, dat er volgens de hier vermelde proefonder-
vindelijke uitkomsten, zeer gegronde redenen van voldoening zijn, 
d e w i j l men b e v e s t i g d zien mag, dat , in Aveerwil van de vele open-
baar'vermchle vermoedens en \oorgevens , wegens de onmogelijk-
heid, om op de thans bestaande diepte in deze zekerlijk allergewel-
digst o p w e l l e n d e zandgronden en zijdelingschc persing der zeewateren, 
van welke gedurende zoo vele jaren de buitengewone kracht der 
zorgen, niemand sterker dan den ondergeteekende, op het hart ge-
drukt kan hebben, 'sri jks marine eindelijk de onschatbare gerieven 
CU voordeclen van een'tweede drooge dok kan genieten. 

Immers kunnen door dit g e s t i c h t , ook bij het zeedepartement van 
's Koniugs marine te Amsterdam, zoo wel als, cn door meerdere ruimte 
beter dan , bij dat van Rotterdam , alwaar door middel van het drooge 
dok te llellêvoetsluis, dc Chattam en andere kostbare bodems bij 
vertimmering in hetzelve behouden zijn kunnen worden, insgelijks 
niet alleen de aanzienlijke k o s t e n der dagelijksche onderhouding eu 
herstelling^ van 's rijks zecmagt verminderd, maar ook hierdoor, 
voh'cus de getuigenis van de gemelde en alle bevoegde scheepsbouw-
k u u d i g c n , voortaan dergelijke slooping vaiunog bruikbare oorlog-
schepen, zoo als de Ja7i de 7/7^, de Zoutman., de^ lyrahand mXx^^i 
fregat de Maas waren, welke in de laatste jaren bij gemis van een 
droog dok alhier verloren zijn, voorgekomen worden. 

Eu indien dc vervuring der inhouteii van het tegenwoordig in 
dit dok droog staande 's Koniugs linieschip Willem dc Eerste niet 
te ver gevorderd bevonden mogt worden, zoo zou het ook de 
eersteling kunnen wezen, om oj) deze wijze bij vertimmcring, 
als een volledig dienstdoend zeescliip, of voor andere belangrijke 
zeehavendienstcn , batterij of dergelijke, aan deu staat wedergegeven 
te kunnen worden. 

De Inspecteur-Generaal van den water-
staat en dcr publieke werken, 

D. B L A N K E N J A N S Z . 
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BIJLAGE XVI . 

N O T A n r / r U E F l ' K N D K DE O E W O X K P E R C E N T S O E W I J Z K V E U O E -
M J K I X G D E l l O X T V A X G S T E N M E T D E U I T G A V E N 

V A X E E X E N S P O O R W E G . 

Men is gewoon bij het einde van ieder jaar van exploitatie de 
bruto ojitvangst bij eenen spoorweg met de gelieele uitgaaf te ver-
gelijken, en men zegt dan, dat de uitgaven zooveel percenten van 
de ontvangsten Iiebben bedragen. Men vindt deze wijze van rekenen 
in alle jaarlijksche verslagen-van spoorwegen vermeld, terwijl daar-
aan door den oppervlakkigen onderzoeker soms eene groote waarde 
wordt gehecht. Echter is zulk cene berekening een grove misslag; 
zij berinst op valsche grondslagen en kan tot geheel verkeerde 
gevolgtrekkingen leiden. 

Enkele schrijvers, die de exploitatie van spoorwegen tot een 
onderwerp van meer naanwgezette overweging hebben gemaakt, zoo 
als onder anderen Jullien, Edmond Teisserenc, Ie Chatelier in 
Erankrijk en Alphonse Jklpaire in België, hebben in hunne wei-
geschrevene verhandelingen hunne stem doen hooren tegen deze 
wijze van rekenen; zij hebben het verkeerde er van aangetoond, 
en eene betere beschouwingswijze aan de hainl gegeven, doch men 
is er desniettegenstaande bij gebleven om bij het einde van een 
jaar van exploitatie eene zoo volkomen valsche vergelijking te 
maken, en ze zelfs als grondslag te doen dienen van het oordeel 
over de meer of minder goede administratie van eenen spoorweg. 

De redenen hieraan moeten welligt gezocht worden in het gemak, 
dat eene gewone percents- Q'ew'i j ze vergelijking aanbiedt; in dc 
moeijelijkheid om de verschillende admiuistratien van spoorwegen 
naar dezellde grondstellingen te doen handelen, in de kracht der 
gewoonte, die den aandeelhebber, na het dividend, het allereerst 
naar dat i)ercents-gewijs berekend resultaat doet zoeken, en mis-
schien ook hierin dat eene andere wijze van rekenen, zoo als de 
boven aangehaalde schrijvers die bedoeld hebben, hoezeer op de 
beste gronden steunende, te zamengesteld is om met hoop op 
goeden uitslag algemeen ingevoerd te kunnen woorden. 

l ie t is moeijelijker, dan het oppervlakkig schijnt, de ontvangsten 
en uitgaven van cenen spoorweg met juistheid te vergelijken, en 
deze moeijelijkheid bestaat niet alleen in de dikwijls zeer van 
elkander verschillende omstandigheden, waaronder de sj^oorwegen 
kunnen geplaatst zijn, maar vooral ook in de wijze waarop de 
van elkander in aard zoo verschillende uitgaven der exploitatie 
beschouwd kunnen worden. 

Voor den oppervlakkigen beschouwer schijnt de exploitatie van 
cenen spoorweg eene eenvoudige zaak. ^laar zoodra men slechts een 
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weinig in de bijzonderheden der inrigting treedt, ziet men al sjjoe-
dig uit w^elke geheel van elkander verschillende onderdeelen zij is 
zamengesteld. 

De kunst van den ingenieur, van den architect, van den werk-
tuigkundige, de wetenschap van den administrateur, de industrie 
van den fabrikant, van den rijtuigmaker, van den vervoerder van 
goederen, van den comniissionnair zijn er vereenigd, en allen moeten 
zamen werken om het groote werktin'g geregeld te doen gaan; en 
datgene, waarvan de reiziger slechts de uitwerking ziet, is de slotsom 
van de aanhoudende en dagelijks terug keerende zorgen van hen, 
die den gang daarvan moeten besturen. 

De kosten der exploitatie van eenen spoorweg moetei:, naar mijn 
gevoelen, in twee groote afdeelingen onderscheiden worden, namelijk 
in standcasthje en in veranderlijke kuiten. 

Ik noem standvastige kosten: die van de algemeene directie, 
het onderhoud van de baan met de daarin gelegen kuiistwerken en 
gebouwen, waartoe dezelfde uitgaven gevorderd worden hetzij de 
spoorweg door veel hetzij hij door weinig reizigers cn goederen-
transporten gebruikt worde. \\'elke ook de beweging over eenen 
spoorweg zij, of er tienduizend, honderdduizend of een millioen 
reizigers over rijden, de weg met de daaraan verbonden werken moet 
even goed onderhouden worden. De uitgaven voor dit onderhoud 
zijn geheel onafhankelijk van de beweging en dus ook van de in-
komsten, en alleen de lengte van den weg, de gesteldheid der 
gronde]!, en de meer of minder belangrijke kunstw^erken komen bij 
de standvastige kosten in aanmerking. 

Tot de veranderlijke kosten reken ik het onderhoud van alles 
wat tot de beweging behoort; zij zijn geheel afhankelijk van de 
meerdere of mindere beweging die op eenen spoorweg plaats heeft. 

Zij vcrdeelen zich in tweo soorten, en vereischen daarom nog 
eenige nadere beschouwing. 

Zoo staan bij voorbeeld de kosten die tot de voorbereidende 
maatregelen voor reizigers en goederen noodig zijn, zoo als: het 
ontvangen der goederen, het brengen daarvan naar de stations, 
het wegen, laden en lossen, de kosten der kantoren van ontvangst 
der reizigers en goederen enz. niet in verband met de kosten, die 
afhankelijk zijn van de afstanden, noch ook met de lengte van 
den weg. Of de reizigers on de goederen over cenen afstand van 
1 0 , 20 of 100 mijlen moeten vervoerd wordeii, de kosten der 
daarvoor te nemen voorbereidende maatregelen zijn ongeveer de-
zelfde en voor den reiziger, die een klein eind wegs allegt, zijn 
dezelfde schrifturen, dezelfde orde, dezelfde politie noodig als voor 
hem, die den geheelen w'cg berijdt. 

l iet daarvoor noodige personeel en materieel is dus alleen afhan-
kelijk van het grooter of kleiner aantal te vervoeren reizigers cn 
goederen. De grooter of kleiner afstand, dat is het grooter of 



kleiner aantal afgelegde mijlen, kan daarmede niet in verband 
a-edacht worden. 

\ oor het vervoer der reizigers en goederen zijn vervolgens noodig: 
locomotieven, rijtuigen en personeel, dat met het geleide daarvan en 
het opzigt daarover belast is. 

Dc kosten van onderhoud der locomotieven eu rijtuigen zijn 
evenredig aan den afgelegden weg. Van het aantal treinen is liet 
aantal machinisten, stokers, enz. afhankelijk, eu van het getal af-
gelegde mijlen de uitgave der verbruikte coke, olie en vet, de 
slijtagie der machines cn rijtuigen, l ie t is naar het aantal dageUjk-
schc treinen en de lengte van den weg, en alzoo naar het aantal 
doorgeloopcne mijlen, dat dc omvang van het materieel cn 2)ersoneel 
tot het vervoer moet berekend worclen. 

De kosten van het vervoer, de herstellingen eu de begeleiding der 
locomotieven en rijtuigen, hare vermindering iu waarde, ziju dus 
evenredig aan het aantal doorgeloopenc mijlen. Zij moeten naarmate 
van de meerdere of mindere beweging noodzakelijk verschillende 
uitkomsten geven. 

Het moet dan naar mijn gevoelen als eene uitgemaakte zaak 
worden aangenomen, dat cr tusschen het onderhoud van den weg 
eu tusschen dc bcw^cging geene dadelijke betrekking bestaat, eu 
dat bij berekeningen , waarin het standvastige gedeelte der uitgaven 
bij de geheele uitgaven is opgenomen, cn alsdan eene percentsge-
wijze berekening is gemaakt tusschen opbrengst cn uitgaven, men 
uitkomsten verkrijgt, die geen de nu'nste waarde hebben. 

Het komt mij voor, dat om juistheid met eenvoudigheid tc 
paren, en eene vergelijking mogelijk te maken, de uitgaven der 
spoorwegen overal op denzelfdcn voet verdeeld opgegeven zouden 
dienen te worden. Ik meen daartoe de volgende verdeeling tc 
mogen aanbevelen. 

1. Standuasthjc l'os ten. 
Dc kosten van algemeene directie cn van het onderhoud van 
den weg, der kunstwerken en gebouwen, met het personeel 
der wachters langs den jweg. 

Deze kosten zijn evoiredig aan de lengte van den loeg, en het 
aantal toericcn en gebonwen. 

Veranderlijke kosten, 
a. Voorbereidende middelen, deze zijn: dc bestclkantoren in dc 

steden, de transporten naar en van dc stations, de kantoren 
van ontvangst, het laden en lossen, dc verlichting en verwar-
ming en het personeel van de stationsdienst. 

Deze kosten ziju evenredig aan het aantal te vervoeren reizigers 
en goederen. 

b. Middelen van vervoer: deze zijn: de locomotieven en rijtuigen, 
de werkplaatsen voor hare reparatie, de branJstoiren, en het 
personeel van het w^erktuigkundig gedeelte cn vau het vervoer. 
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Deze kosten zijn evenredig aan het aantal treinen en den afge-
legden afstand. 

Het schijnt mij toe dat eene soortgelijke verdeeling, waarvan 
de bijzonderheden bij nadere overw^cging meer uiteengezet kunnen 
worden, dc eenige ware is , om de uitkomsten der exploitatie van 
eenen spoorw^eg naar waarheid te keuncn, en die uitkomsten met 
andere te kunnen vergelijken. 

Het zou hoogst wenschelijk zijn dat deze of ceue soortgelijke 
algcmeenc regeling door alle administratien van spoorwegen wierd 
aangenomen. Het is het cenigst middel om de onderlinge verge-
lijking juist en waar te maken. 



VElUiA DERING 

\AN HET KOMNKLlJIv INSTITL'Cï VAN INHKNIKUKS , GKHOUDEN IN 

HFT LOKAAL VAN DI«: KONINKLMKK AIvADKMlK TE OKLFT, 

o r DINC.SOAG HEN FERKrAUIJ 185-2. 

Tegenwoovdig: F. W"". (Jonrad voorzitter, Simons, Porstner van 
Dambenoy, van Meurs, Storm Buysing en Staring, leden van den 
raad: de leden Hartz, P. Schmitz, J . U. J)ijserinck, d. W, Conrad, 
A. d, iL van der Toorn, d. van der Meij, d. G. W. Merkes van 
tiendt, Ar. C. d. Piepers, d. B. IVlaxwils, A. d. Schonten, Slotc-
maker, IL d. Koenen, IL Singeis, A. C. Ueuther, J3lcekrode, 
W, N. liose en il. I.obatto; en de buitengewone leden ]\L K. C. 
Plemp, d. W. IL Coin-ad, W, d. Wolterbeek, P. Maas (Geeste-
ranus Cz., H. de NeulVille, W. d. 13ackcr, Cohen Stuart en 
d. AV. Witsen Klias. 

Bc notulen der vorige vergadering, van den November 
1851, wordcji gelezen en goedgekeurd. 

Sedert die vergadering zijn de uavermeldc geschcuken ontvangen : 
Yan Zijne Majesteit deu ]3cscherndieer: 

1. Htatlstiek van den handel en de scheepvaart van het koning rij h 
der Nederlaaidenover het jaar J850. 

2. Handboek voor de algemeene geschiedenis der Nederlanden en 
nederlandsche koloniën, door dr. i^. G. Visschcr, hoogleeraar tc 
Utrecht. Afdeeling 1, deel 1 , vel 1 tot 1. 

(i. Van deu ]\liuister van oorlog: 
Eeue teekening van het slot te INluidcn? 
c. Van de hollandsche maatschappij van w^etcuschappcn tc 

Haarlem: 
Geschied- en letterkundige verhandelingen. Eerste deel. 
d. Van 's koniugs zaakgelastigde te AVashington: 
Catalogue of maps and surveys in the offices of the secretary 

oj' state., oJ' the state engineer and. surveyor., and in the Nciv-York 
•'Affile library, 1851. 
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e. Vau liet honorair lid Seelig: 
'1, Tweede supplement van den catalogus der bibliotheek van 

de Koninklijke militaire akademie, 
2. llandleidiny tot het onderioijs in het topographiseh teehenen, 

voor de kadetten van alle wapenen, door A. E. Andre de la Porte, 
kapitein-ingeuieur. .Met een atlas van I j l l i platen. 

f . Van het lid van Aken: 
Bijdrage tot de kennis van de afmetingen en stelling der deelen 

van de stoomsehiufbeweging. 
g. Van het lid Strootman: 
1. P. Straat e7i van der Deurne, ontwerp tot eene min kostbare, 

zekerste en sehielijkste herstelling van de zorgelijke toesta7id der 
westfriesehe zeedijken, zonder dat het voortknagend zeegewormte 
daaraan eenige hiiidernisse kan veroorzaken. 

2. Zumbag de Ivoesleldt, korte schets verhandelende het droog-
maken van de groote meer, of geneesmiddel tegen Hollands onder-
gang door 7 water. 

«3. Van Hasselt, mededeeling ocer het voorgaande tverkje. 
Van Griethuizen, iets of niets, of invallende gedachten over 

mogelijke voorbehoedmiddelen ter beveiliging onzer zeedijken tegen 
zxcare zeestortingen en golfslagen, 

5. Keuren en ordonnantiën van 7 hooge heemraetschap van 
Del (II and t, 

G. Huchholz, practisehe Amveisung zilr Ihiu hölzerner Abwässe-
rn n gsschleusen. 

7. Verschillende brochures van Donker Curtins, Gordon, Che-
valier, Hanseuiann cn anderen, alle handelende over spoorwegen; 
in een band. 

8. Eene kaart van het hoogheemraadschap van Kennemerland en 
AVestfriesland, in 4 bladen. 

1). J^ene plaat, voorstellende het oude stadhuis te Amsterdam. 
10. Twee exemj)laren van een prospectus van draadnagels uit 

de fabriek van Bevus en Carpreau, te IJzendijke. 
h. Van het lid Eorstner van Dambenoy: 
The eighteenth annual report of the royal Cornwall Vohjtechnic 

societg. 1850. 
i. Van het lid Hartz: 
Three reports on the coals snited^ to the steam-navy, hy Sir 

Henry de la Eeche and Dr. l.yon Playfair, presented to both 
Houses of 'Parliament by command of Her Majesty, IS iS—1851 . 

k. Van bet buitengewoon lid J . van der Toorn: 
1. A. F. Goudriaan, verhandeling over het ontiverp van slnizeyi 

van den heer J . Blanken Jansz. 
2. Philoxenus, verhandeling over een nietno uitgevonden schoep-

molen. 

\ 
Twee stukjes van het twistgeschrijf tusschen C. Redelijkheid 

cn C. J . Krayenholf. 
I, Van den heer van 't Haalf: 
D'® deel n«. 12 met titel en register, en deel n^ 1 van 

zijn Tijdschrift voor den handwerksman en het fabrijhoezen, 
ni. Van de leden F. W. Conrad en Oudtshoorn: 
De teekeningen van het door hen vervaardigde prijsontwerp 

eener vaste brug over den l l i jn , voor Keulen. 

1. De voorzitter brengt ter tafel eene fransche vertaling van 
de eugelsche statuten der britsche akademie van de algemeene 
nijverheid, wetcnscliappen en kunsten, in 1851 te Londen gesticht, 
(Bijlage XVH.) 

2. Aan het Instituut is in der tijd een brief medegedeeld vaji 
dr. li. J . E. Janssen, conservator van 's lli jks museum van oud-
heden te Ijciden (1). Daarbij werd de hulp van het Insti tuut 
verzocht, om de gedenkstukken van middeleeuwsche bouwkunst 
in Nederland op te nemen en daardoor den grond te leggen tot 
eene geschiedenis der bouwkunst in ons land. 

De behandeling van dit onderwerp werd aan den raad van 
bestuur opgedragen en deze benoemde eene kommissie om zich 
daarbij te doen voorlichten. 

Na overweging van het verslag, door deze kommissie uitgebragt, 
heeft de raad besloten het volgende voorstel aan de goedkeuring 
der vergadering te onderwerpen: 

//De raad van bestuur zal de leden van het Insti tuut bij ge-
drukte circulaire uitnoodigen, bij lijd en lus t , in de plaats hunner 
inwoning, teekeningen te vervaardigen of te doen vervaardigen, 
van de oude gedenkstukken der bouwkunst, die zulks kunnen wor-
den waardig geacht, en die teekeningen aan het Insti tuut in te 
zenden, alwaar ze voorloopig konden worden bewaard.// 

üeeds is een aanvang gemaakt, daar het Inst i tuut , door vriende-
lijke tusschenkomst van den minister van oorlog, eene teckening 
van het slot te Mui den lieeft ontvangen. 

Het lid llosc betuigt zijn leedwezen over het door den raad 
genomen besluit. Het geldt hier niet alleen het belang der kunst, 
maar ook de eer van Nederland. Het middel dat wordt voori^e-
steld, is ten eenenmale onvoldoende. Juist hetgeen voor de kunst 
van het grootste gewigt is , zal, als het moeijelijkste, geheel on-
aangeroerd blijven. Een ingenieur die geene bepaalde studie van 
de schoone bouwkunst s^emaakt heeft, en slechts over c-ewone , O ' D 
muidelen kan beschikken, is niet in staat een groot gebouw vol-

(1) Notulen 1849—50 Madz. 243 en 258. 
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ledig op tc nemen. Een naauwkeurig afteckcnen van liet bestaande 
IS niet voldoende. Ook het ontbrekende moet, uit de kennis die 
men van den bouwtrant der middeleeuwen heeft, worden aajin-evuld 

-Dat liet iu Nederland niet aau belangrijke gedenkstukken 
ontbreekt, toonen ons de Sint Janskerk te 's ilertogenbosch, de 
kerk te iVijmegen,^ die te Deventer eu eeue menigte andere. De 
Sint Janskerk te 's Jlertogenbosch is een zeer uitmuntend ge-
wrocht, dat naast de hoofdkerk van Y'ork moet gesteld worden, 
maar schooner is dan deze. Aan de kerk aan York ontbreekt een-
heid, terwijl bij die van 's J lertogenbosch de volkomeiiste harmonie 
heerscht. J)it gebouw is , wat zelden voorkomt, in edu tijdperk 
van kunst geheel voltooid. Het opnemen vau zulk ecu gebouw 
IS, voor een particulier zonder buitengewone middelen, volstrekt 
onuitvoerbaar. J letgeeu wegens de kerk van 's 1 lertogenbosch is 
uitgegeven bewijst het, ten overvloede. Zonder iemand te kwet-
sen, kan men daarvan zeggen, dat het beter ware achterwege 
gebleven. 

Wanneer het voorstel vau den raad wordt aangenomen, zal 
men geen stap verder komen. AVij zullen in Nederland voortgaan 
met sloopen, terwijl onze buren jaarlijks duizenden besteder om 
het bestaande te behouden en het vervallene te herstellen. 

Ken vreemdeling die een nederlandsch architect om inlichtingen 
vraagt kan die niet bekomen. (Jeeue afbeeldingen, geen kritisch 
werk, kaïihijzicli verschafien waaruit blijkt wat de kunst in Nederland 
heeft gewrocht. Deze armoede stelt óns bloot aan de miiinchtini>-
van den vreemdeling eu het einde daarvan zal zijn, dat deze ons 
het werk uit de handen neemt, en dat men in engêlsche eu duitsche 
geschriften zal moeten naslaan wat dc nederlandsche kunst merk-
waardigs o])levert. Dit mogen wij niet afwachten; — wij moeten 
ons de zaak met alle magt aantrekken cn deu invloed gebruiken 
dien wij op den Koning mogen hebben, om Zijne .Majesteit te 
bewegen zich het onderwerp insgelijks aan te trekken. 

J)c voorzitter gelooft dat de leden zoowel als de raad van be-
stuur het belang der zaak met den spreker erkennen. Hetgeen 
daarover in deu raad verhandeld is toont dit aau, doch dc inecr-
derheid was vau gevoeieu dat het Instituut van ingenieurs zich 
het onderwerp niet zoo ernstig behoonle aan te trekken, daar het 
meer moet geacht worden tot den Averkkring te behooren van de 
maatschappij ter bevordering van bouwkunst. 

Jlet lid llose wil echter gebruik hebben gemaakt van den in-
vloed, dien het Instituut op zijne leden en op het publick kan uit-
oefenen. De bewaring van de gedenkstukken der bouwkunst moet 
eene bijzondere zaak worden, waartoe het instituut aaideiding geeft , 
en aan het hoofd .waarvan zich de Koning stelt. ^ 

De voorzitter uit het gevoelen dat men er bezw^aarlijk in zal 
slagen de noodige fondsen bijeen te brengen. 

l iet lid Rose deelt niet in die vrees, l l i j vertrouwt op de 
geestdrift voor de kunst en dc wetenschap, die bij onze laudgc-
nootcn sluimert en slechts behoeft opgewekt eu aangevuurd te 
worden. 

Onze landgenooten zijn onkundig van de kunstschatten, die wij 
bezitten: onverschilligheid is een gevolg van die onkunde, en 
dit is zeer natuurlijk. Men heeft te veel bewijzen gezien vau be-
langstelling, waar het de eer van Nederlainl gold, dan dat men 
het regt zoude hebben over gebrek aan belangstelling te klagen 
zoo lang, ook voor dit bijzondere geval, geene afdoende proef ge-
nomen is. 

Het lid Simons meent dat de leden van den raad het ïnet den 
sin'cker eens zijn. De raad kon echter bezwaarlijk het voorstel 
doen tot bemoeijiugen die hij oordeelde buiten den werkkring van 
het Instituut te liggen. Denkt nu de vergadering anders op dit 
punt, zoo zal de raad zich gaarne belasten met de uitvoering van 
den wensch der leden. 

Het lid llose meent, dat het onderwerp toch niet zoo geheel 
buiten deu werkkring van het Instituut ligt. De schoone bouw-
kunst behoort toch daarbinnen. Wat ons daarvan wordt aange-
boden, nemen wij dankbaar op, en hetgeen wij in 't licht geven 
draagt de blijken van onze belangstelling voor dc kunst. Ook bij 
hetgeen de leden, volgens het voorstel van deu raad, zouden ver-
rigten is keiiiiis van schoone bouwkunst onmisbaar. De maatschappij 
van bouwkunst zal zeker gaarne en ijverig medewerken om het 
doel te bereiken. Alleen is zij daartoe niet in staat, daar zij over 
veel geringer middelen beschikt dan het Instituut. ^len kaïi zeker 
zijn, dat, wanneer men de zaak aan dc maatschappij overlaat, er 
te weinig verrigt zal worden. 

liet lid Merkes vau Gendt merkt op, dat veel oude gebouwen, 
hoe merkwaardig uit een historisch oogpunt, als kunstgewrochten 
niet waard zijn dat men die door naauwkeurige afbeeldingen voor 
de vergetelheid beware. Door te ruimschoots of te veel bekend te 
maken wat wij bezitten, zullen wij welligt ook aau ' t licht brengen 
hoe achterlijk de bouwkunst vaak in Nederland geweest is , te 
zelfder tijd dat de naburige volken die tot hooge volmaaktheid 
hadden opgevoerd. Onder andere voorbeelden wil hij slechts wijzen 
op het gebouw te Dordrecht, waar de synode vergaderde, of op 
de gevangeii-poort te 'sGravenhage. l iet slot Ijoevesteiu, hoe merk • 
waardig ook voor de geschiedenis, is w%aarlijk niet fraai en vertoont 
genoegzaam geene overblijfselen van kunst. ^leu zal alzoo, naar 
zijn oordeel, zeer voorzigtig of eenigzins spaarzaam moeten zijn 
bij de keus van de gebouwen, die men als merkwaardige historische 
heriuneriiuren en tevens als i>:edenkstukken der bouwkunst zal doen O opnemen. 

Het lid Ivoencn zegt, dat dit ouderwcrj) reeds lang door ver-
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scJiillende geleerde genootschappen behandeld is, doch tot hiertoe 
zonder veel vrucht. Dc maatschappij van nederlandsche letterkunde 
te Leiden heeft reeds in het jaar l S i 3 eene prijsvraag uitgeschreven, 
over de geschiedenis van den kerkbouw in Nederland tot in de 
zestiende eeuw; doch deze prijsvraag, schoon voor den tijd van 
drie jaren en met verhoogden eerprijs uitgeschreven, is onbeantwoord 
gebleven. Ook bij de vierde klasse van het thans opgeheven koninklijk 
Instituut van Avetenschappen, letterkunde en schoone kuns:en is 
liet onderwerp ter sprake gebragt. Men Jjerinncrt zich den brief 
van den heer Alberdingk Thijm, in 1818 aan de vierde klasse van 
het Instituut geschreven, die sommigen aanstoot lieeft gegeven, 
maar niettemin veel waarheid bevatte. Do sjn-eker is ook van oordeel 
dat men 'sKonings hulp moet inroepen en de publieke belangstelling 
moet trachten op te wekken AVij moeten aanhoudend op het aan-
beeld blijven slaan, om door ' t klinken van den hamer de slapers 
wakker te maken. 

De president stelt der vergadering voor te beslissen of meer 
zal worden gedaan dan lietgeen iji hot voorstel van den raad is 
uitgedrukt. 

Met 21 tegen ^ stemmen wordt het voorstel van den raad 
verworpen, en dezen alzoo opgedragen het verslag der kommissie 
nader en in ruimeren zin te behandelen. 

Het lid Storm fhiysing vindt het vreemd dat de raad, met 
groote meerderlieid, zijn eigen voorstel verwerpt en wenscht de 
goedkeurende stem, die hij ten aanzien van het voorstel van den 
raad heeft uitgcbragt, met eenige woorden toe te lichten. 

Het is er ver af dat hij nfkeerig of onverschillig zou zijn ten 
aanzien van het behouden der oude belangrijke gebouwen zelf of 
van hunne getrouwe afteekeningen , maar zijn gevoelen i s , gelijk 
liet dat der meerderheid van den raad was, dat de bemoeijingen 
daartoe leidende niet regtstreeks tot den werkkring van het Insti tuut 
van ingenieurs behooren, en Jiij zou dus die zaak liever overlaten 
aan de archeologen en de beoefenaars der schoone kunsten. 
^ Het lid Rimons antwoordt daarop dat de leden van den raad 
voor zich zelf kunnen wenschen eene zaak te bevorderen die zij 
in rade verpligt waren aan de eischen van het reglement te toetsen. 
Hij stelt voor dat de vergadering thans besluite de zaak den raad 
aan te bevelen, ten einde in de vergadering van April voor te 
stellen wat het Instituut zal behooren te doen , tot het bereiken 
van het gestelde doel. 

(3p den wenscli van het lid Koenen, dat de raad zich met het 
lid Rose blijve verstaan, merkt de voorzitter op, dat dit in den 
aard der zaak l igt , daar hij zelf met het lid Ilose de kommissie 
heeft uitgemaakt, die den raad op het voorstel van dan heer Janssen 
heeft berigt. 

Het lid Simons meent, bij nader inzien, dat het voorstel, in 

de eerstvolgende vergadering te doen, nog eigenaardiger door de 
kommissie dan door den raad kan worden overwo;yen. De leden 
der kommissi(i, T. W. Conrad en \V. N. llose, nemen die taak op 
zich, doch laatstgenoemde verzoekt de vergadering een derde lid 
aan de kommissie toe te voegen, waarvoor hij zoude wenschen het 

lid Koenen te zien aanwijzen. De vergadering besluit dienovereenkomstig, en het lid Koenen 
verklaart zich gaarne de op hem gevallen keus te laten welgevallen. 

3. Het bestuur der afdeeling Oostelijk Java heeft den raad 
een ontwerp van huishoudelijk reglement ter goedkeuring gezon-
den. ])e raad heeft gemeend daarin eenige wijzigingen te moeten 
brengen en is geleid tot het ontwerpen van huishoudelijke ver-
ordeningen, die met eene toelichting aan de afdeeling Oostelijk 
Java zijn gezonden. (Bijlage X V l l L ) 

De kommissie, die zich belast heeft met het zamenstellen 
van een jaarboekje voor den ingenieur, heeft een programma vast-
gesteld , zoodat het uitzigt bestaat oj) eene spoedige vervulling 
van den dikwijls geuiten wensch naar het bezit van zulk eene 
handleiding. 

5. Het buitengewoon lid van Diesen heeft een , met veel zorg ver-
vaardigden, alfabetischoi inhoud op Ai^ iVoónleii van de Instituuts-
vergaderingeu aangeboden. De raad heeft den inzendt^r dank ge-
zegd voor den verrigten, nuttigen arbeid, en besloten dien uit te 
breiden over de rer/mndeUnrjen en VUtreksels ^ ten einde, na den 
afloop van het Instituutsjaar, een volledig register te kunnen doen 
drukken, 

6. ]^oor het lid J . K. T. Ort t is ingezonden dc beschrijving 
en teekening van eene brug met holle liggers van geslagen ijzer, 
te Maastricht over liet Luiksche kanaal gebouwd. (Bijlage XIX. ) 

7. De voorzitter leest een verslag over proeven, mot Surinaamscli 
bijlhout genomen, welk stuk door den minister van oorlog liet 
Insti tuut is aangeboden. (Hijlage XX.) 

8. De minister van binnenlandsche zaken heeft een verslag in-
gezonden, door zijnen ambtgenoot voor de buitenlandsche zaken 
medegedeeld, en handelende over de gas- en waterbuizen te Parijs. 
(Bijlage XXT.) 
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9. Vau het lid van Geudt is ontvangen een ontwerp tot droog-
making der Legincerplassen, met eene uitvoerige kaart. De stuk-
ken worden met belaiigstelling bezigtigd, en eenige leden begeven 
zich in Avoordenwisseling over het belang dat de boezem van llijn-
land bij liet behoud der plassen schijnt te hebben, ü i t cle inzage 
van het ontwerj) blijkt echter spoedig, dat het Iii er een opgemalen 
polder geldt, onafhankelijk van Kijnlands boezem. 

De stukken zijn door den raad in handen eener kommissie 
gesteld, om daarop te berigten. 

10. l i e t lid Storm Duysing biedt een opstel aan over gegal-
vaniseerd ijzer, bijeengebragt door den burgerlijken ingenieur 
Cliavannes te Amsterdam, (1 bijlage XXI1.) 

11. Een opstel van het lid J . V. Del})rat, over den afvoer van 
uitwatereiide sluizen, wordt ter tafel gebragt. l ie t stuk is reeds, 
door den raad van bestuur, in handen eener konmiissie gesteld, 
om daarop te berigten. 

VZ. De voorzitter brengt ter tafel een brief van den heer A. ]\1. 
van de Laar, te 's (iravenhage, waarbij afbeeldingen en stalen van 
zijne geoctroijeerde dakpannen zijn gevoegd (l^ijhige X X l i l . ) 

l ie t lid Max wils zegt deze pannen te hebben gebruikt, en ook 
te weten dat een dak daarvan op een huis van den heer lloboken 
te Rotterdam gebouwd is. De tijd moet leeren of deze pannen zich 
goed houden. 

l ie t lid Dijserinck zegt dat deze paimen o p / ' 4 0 de 1000 stuks 
te staan komen , lietgeen bijna driemaal den prijs van de roode 
en het dubbele van die der blaauwe gewone dakpainien is. De 
vervaardiging in het groot zal echter eene prijsvermindering tot 

f 35 ten gevolge kunnen hebben. Zoo de waterholteu in de ge-
octroijeerde 2)annen het opzuigen van het water tegengaan, zullen 
die pannen toch, even als alle andere ouverglaasde pannen, zoo 
lang als zij nieuw zijn, bij aanhoudende regens doorzijpelen. 

13. Door het lid Keurenaer is ingezonden een uitvoerig opstel 
Over de hurmmiddelen en wijze van itilvoerivfj bij de rjeniewerken ^ 
welke in de vallei van Antbaraioa op Java icurdeii aan(jelegd^ met 
eene heschrijoinfj der zavie7istelling e7i inrigting van de geöotcwen 
hinnen de vesting IFillem / , en daarbij behoorende teekeningen. 
Om een denkbeeld te geven van de bewerking van dit s tuk, leest 
do voorzitter den inho\id. (Bijlage XXTV.) 
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14. l ie t lid Strootman heeft aangeboden eene vergelijking van 
de kosten van gegoten ijzeren met die van dennen zwalpen. 
(Bijlage XXV.) 

Het lid Storm Duysiug merkt op dat deze vergelijking te pas 
komt bij den bouw der sluis aan het Nieuwe-diep, waar dennen 
zwalpen zullen worden gebruikt. De spreker keurt dit niet goed, 
en zoude de voorkeur geven n\m het n\eer weerstandbiedeude eiken-
hout , waarbij dan de vergelijking met gegoten ijzer geheel anders 
zal uitvallen. De aanleiding tot het gebruik van dennen zwalpen 
is geweest de moeijelijkheid om eiken balken van genoegzame lengte 
en zwaarte te bekomen. De spreker acht het echter geen bezwaar, 
dat de eiken zwalpen, wegens de groole opejiing der sluis, zouden 
moeten gelascht worden, liij het gebruik van beugels, ter beves-
tiging van de zwalpen op de kespeïi, meent hij dat de lasschen 
zonder gevaar kunnen geduld worden. J)c dennen zwalpen, zoo 
als die voor de sluis aan het Nieuwe-diep zijn beschreven, worden 
slechts op twee kanten bezaagd. De ruimte tusschen de houten zal 
dan ook niet volgemetseld, maar met beton gevuld worden. 

Het lid JSingels betuigt niet ingenomen te zijn met het ge-
bruik van gegoten ijzer voor zulk een doel. Hij acht het te broos 
en zou de voorkeur geven aan eikenhout. 

Wat het roesten betreft, zoo meenen onderscheidene leden, dat 
daartegen voorzorgen te nemen zijn, en dat men, het ijzer gal-
vaniserende, daarvoor genoegzaam beveiligd is. 

15. Door het lid ü . A. de tJeus zijn ingezonden eene nota 
over het gebruik van schroefpalen te Halfwege, en opmerkingen 
nopens de glazen peilschalen en eene soort van drijvende peilen , 
(Bijlage X X V I en X X V l l ) . 

10. Daar eenige leden vroegtijdig wenschen te vertrekken, stelt 
de voorzitter aan de orde het ballotteren der heeren die in de ver-
gadering van den September 1851 zijn voorgesteld, en ver-
zoekt de leden Hartz en Piejjers, zich met het opnemen der 
stemmen te willen belasten. 

Met algemeene stemmen worden aangenomen: 
Tot gewoon lid: 
E. van der Eist te Werkendam. 
Tot buitengewone leden : 
W. A. Hartog te SHedrecht, G. de Hartog te 'Amsterdam, C. 

J . van der Schalk te Schiedam, C. Wagtho te Delft , L. J . van 
Teijlingen te Breda en J . Enschede te Haarlem. 

17. Na eene korte tusschenpoozing', o p e n t de voorzitter de ver-
gadering weder, met de mededeeling dat het lid C. 11. Matthijsen 
voor het lidmaatschap van het Insti tuut bedankt heeft. 



18. Oin in de vergadering van den April te Morden ge-
ballotteerd als gewoon lid, hebben zieh aangemeld de heeren II. 
A L. Bous((uet, luitenant der genie, en Aquassi lioaehi, 
adspirant-ingenieur van het mijnwezen, beide te Soerabaia en P. 
G. Ghavainies, eiviel-ingenieur te Amsterdam. 

ID. l let lid Koenen vraagt iuliehtiug wegens de kommissie, 
die in der tijd benoemd is tot het uitbrengen van een verslag, 
over den nadeeh'gen invloed van het lichtgas op den plantengroei (1). 

Het lid van.iMcurs, alleen uit die kommissie ter vei^gadering 
aanwezig, zegt dat men nog tot geen eindverslag is kunnen ge-
raken, maar dat hij toch meent hiervoor een niet zeer verwijderd 
tijdstij) te kunnen aannemen. Hij moet dus, namens de kommissie, 
verzoeken dat zij diligent verklaard worde. 

l iet lid Simons vertrouw^t, dat het rapport der kommissie aan 
volledigheid zal winnen, naarmate het langer uitblijft. 

20. l let lid Koenen doet eene mededeeling wegens het over-
brengen van het Amsterdamsch peil, op den 11^«" Julij 1851. Bij 
het afbreken van het zoogenaamde llendnaudtsplein te Amsterdam, 
moest de brug ten zuiden van het plein worden weggebroken, en 
verviel daarmede een der merken van het Amsterdamsch peil, op 
eenen in een der zijmuren van die brug geplaatsten steen, l iet 
stedelijk bestuur benoemde eene kommissie, oiuler voorzitterschap 
van den spreker, tot het overbrengen van dat pcilmerk naar dc 
nieuwe brug, ten noorden van het Rokin. 

Bij die gelegenheid is gebleken, dat het merk in den steen 
aan de oude brug op den JJecember 1812, door Krayenholf 
en eene stedelijke kommissie te Amsterdam geplaatst (2), niet 
juist overeenstemde met de drie overige merken, en dat het ver-
schil ongeveer 2.5 duim bedroeg. Men heeft daarom het pcilmerk 
slechts voorloopig naar de nieuwe brug overgebragt, eu inmiddels 
den uitslag van de vergelijking der bestaande vaste merken, ineen 
verslag aan de hooge regering bekend gemaakt, l ie t merk in de 
Amstelsluis schijnt voor het naauwkeurigste te moeten worden ge-
houden. l let is het hoogste, en verdient, door vergelijking met de 
peilen van Weesp, Zwanenburg en andere punten buiten Amsterdam, 
het meeste vertrouwen. Het lid Koenen heeft in der tijd voorge-
steld, wegens de juiste bepaling van het peil, ook het hoogheem-
raadschap van llijidand te hooren; dit kollegic maakte echter 
zwarigheid zich deswege te verklaren, en hield zich bij voorkeur 
reheel geucci vri] 

De spreker zal later magtiging verzoeken tot dc aaidnedijig van 
het door de konnnissie aan dc hooge regering uitgebragte rap])ort. 
Thans kan hij alleen over een paar afdrukken van het proces-

(1) NoUden 1848/49, bladz. 57 eu 104. 
(2) Zie Krayeniiotf , Hydrographische ivaarncmitajcn, blz. 14*2. 
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verbaal der ovcrbrengiiig (Bijlage X X V l l l ) cn de afbeeldingen 
der vijf merken beschikken. ' Hij belooft de verdere behandeling 
dezer zaak te zullen mededcelen. 

21. Het lid Schmitz brengt drie plctrollen ter tafel, en deelt 
eenige bijzonderheden mede, wegens zijne ondervinding bij het 
vervaardigen van die werktuigen. (Bijlage XXIX.) 

22. Het lid Slotemaker zegt nog niet gereed te zijn met de 
door hem beloofde mededeeling wegens dc stoomsleepdienst op de 
AVolga. Hij biedt iinniddels der vergadering eenige platen aan, 
door hem uit llusland medegebra gt. Deze afbeeldingen van brug-
gen en sluizen te Fetersburg en Sleutelburg worden met veel 
belangstelling door de leden bezigtigd. 

De voorzitter bedankt de leden voor het bijwonen der verga-
dering en voor de geleverde belangrijke bijdragen. 

Daar er niets meer aan dc orde is, wordt dc vergadering gesloten. 

Aldus voorfiTclczcn cn '^oedï'ekeurd in de verf(adcring van den 
April 1852. 

W. COM HAD, 
President. 

STAUIXG. 
Secretaris. 

( 
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T R A D U C T I O N T)ES S T A T U T S A N G I . A I S DE I / A C A D É M I E B I M T A N N I Q U E 
DE J / J N D U « T 1 U E U N I V E l l S E ï J . E , DKS S C I E N C E S J-T DKS A Î I T S . 

F O N D É E A L O N D R E S E X 1 S 5 1 , E N F A V E U R D E 
T O U T E S L E S N A T I O N S . 

Art. Sous le titre de: Académie Britannique, il est fonde 
ù Londres, une ijistitutiou eu faveur de Tindustrie universelle des 
sciences et des arts. 

Cette institution, placée ù. Tetrangcr, sous la protection des 
souverains, des inend>res de familles souveraines, ambassadeurs et 
consuls, a pour but : 

1®. De perpétuer le souvenir de la grande exposition univer-
selle de Londres, la(|uelle a etc un puissant encouragement pour 
les arts industriels dc toutes les mitions. 

De servir de point d'union et de relier cn une graïule famille 
les d i \ huit inillc exposants environ, ainsi que les hommes de 
toutes les nations qui s'occupent d'inventions, de découvertes, de 
perlectioiuiements et dc tout ce qui concerne le progrès des sciences, 
des arts et de Tindustric universelle. 

De signaler ù ratteutiou du monde, par la publication des 
annales de racadenne, tous les produits du gonic de Hiomine. 

D'établir dans toutes les parties du monde, des relations et 
des corres])ondances. 

5®. De faciliter, sans frais pour les membres de lacademie, les 
relations et les moyens de pouvoir traiter avec les pays étrangers. 

Art. L'académie a sou comité-fondateur compose: 1°. de œm-
missaires-olliciels des gouvernements ju'ùs de Fexpositiou univer-
selle; des principaux exposnjits, et de tous ceux qui, parleur 
rang , IciU's etudes et leurs travaux scientilicpies, pourront eu faire 
partie. BiU'mi les membres du comite-fondatenr, onze membres 
seront dei>ignes, pour former un conseil acailrinitiue dont le se-
cretaire-perp(Uuel de Tacademic fait partie de droit. 

Le conseil acadrnn'que aura son président-honoraire. Ce conseil 
est fondé jiour sept ans, 

1/acadumie est administrée par le secretaire-perpotucl, qui eu 
est le fondateur. Il pourra s'adjoindre un directeur ou sous-sccro--
taire, pour Taider dans ses travaux. Le sicge de Tacademie est ù 
Londres. Une succursale de l'acndemie pourra être formée à l 'arauger. 

^̂ ^ nombre des membres de l'academie JU-itauuique est 
illimite; ils appnrtienuent à toutes les notions. Tour eu faire ])artie, 
il faut donner son adhesion aux présents statuts et se conformer 
a cc (jui est prescrit par larticle 12. Les membres de l'acadenn'c 
Britanni(|ue soiit divises en (]ualrc cat%ories, savoir: 

\or, 

V, Membres-protecteurs \ 
^Fembres-fondatcurs S résidents et étrangers. 
^Membres-honoraires } 

4». iicmbres-correspondants. — Les membres-fondateurs ont h 
payer d'avance une cotisation annuelle de vingt-cjuatre francs. 

Le secnUairc-pcrpctuel de Tacadcmie est charge d'adresser les 
presents statuts à toutes les autorites locales ou étrangères, de 
solliciter leur concours actif ou moral, cu les priant d'accepter le 
diplôme commemoratii' de membre-fondateur ou honoraire. 

Art. 1. Tous les artistes, inventeurs, industriels, inscrits au 
catalogue oiliciel de la grande exi)osition uin'verselle de Londres, 
peuvent faire partie des membres-fojulateurs. 

Art. 3. L'académie recompense par des médailles (rhouneur,eu 
or, eu argent ou eu bronze, tous ceux r[ui se seront distingués 
dans les sciences, les lettres, les arts et Tindustrie. Un rapport 
spécial est inséré eu leur faveur, dans les annales publiées par 
l'académie. La souscription aux aiuiales n'est pas obligatoire; le 
prix est de 12 francs par au, pour tous ceux ([ui ne sont pas 
membres. On ne souscrit pas pour moins d'une année. 

Art. 0. L'académie Britannique est divisée en cinq sections: 
lo. La section des sciences et des beaux-arts, 

id. des arts mécaniques, 
id: des arts chinnques. 
id. de l'agriculture, 
id. du commerce. 

A des époques (pii seront ultérieurement fixées et annoncées par 
la voie des journaux, l'académie tiendra un congrès scieutiiique et 
industriel où seront convo(|ués tous ses membres ainsi que les 
savants, les inventeurs et industriels de toutes les nations. 

Art. 7. Tous les membres dc l'académie Britannique trouveront 
dans rinstitutiou un concours puissant et général pour tout cc qui 
concerne lems produits, leurs inventions, leurs études, leurs décou-
vertes, et leurs travaux, en un mot pour tout cc ([ui touclie soit 
à leurs intérêts personnels, soit aux intérêts des arts industriels. 
Tous les renseignements qui jjourrout leur être utiles, leur seront 
donnés gratuitement. 

Art. S. 11 n'est alloué aucun traitement au sccrétairc-perpétuel 
administrateur et fondateur dc l'académie. Tous les frais d'admi-
nistration, loyer, commis, impressions, chauflagc, etc., etc., sont 
'à sa charge eu attendant qu'il s'en trouve remboursé au moyen 
des ressources créées par l'article I L 

Art. 0. L'académie délègue des commissaires aux expositions 
publiques de toutes les nations, «afin d'obtenir des rapports authen-
tiques sur les produits, les inventions et en un mot, sur tout ce 
qui tient au progrès des sciences, des arts et de l'industrie. 

Art. 10. Dès que les ressources le permet t||;(mt,racadémie s'occupera: 

« vO . 

,'io. 
4o. 
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1°. l)c fonder une ccolc des arts et metiers en faveur des or-
phelins de toutes les nations, heur admission aura lieu gratuitement 
sur la demande formée ])ar les membres de Tacademie et adressée 
au conseil académique. Ces orplielins seront éleves et instruits dans 
les arts industriels aux,frais de Tecole des arts et metiers, jusqu'à 
ITige de dix-huit ans. 

Une plaque en bronze sera scellee dans Tune des parties du bâ-
timent destine à Tecole des arts et metiers ; cette plaque indiquera 
les noms des membres-fondateurs de Tacademie Britannique. 

D'exposer dans un local dispose à cet ellet et sans irais pour 
les industriels, artistes ou inventeurs, tous les produits nouveaux 
de l'industrie. 

J)e former une bibliothèque scieiitilique industrielle qui sera 
mise H la dispoîsition des membres de Tacadcmie. 

Il sera rendu compte dans les annales de l'académie, de tous les 
ouvrages adresses et destines ù la bibliothèque. 

Art. 11. L'académie délivre à tous ses membres un magnifique 
diplôme entoure des armoiries de toutes les nations. Ce diplôme 
revctu du sceau de l 'acadc-mie, est signé pour le conseil academitjue, 
par le president du dit conseil et par le secrétaire-perpétuel ad-
ministrateur. En cas d'absence du président, Tun des membres du 
conseil aura la signature. 

Aiin de garantir de tout accident le diplôme commémoratif c[ui 
doit faire l'objet d'un légitime orgueil, il sera adressé aux membres 
de l'académie, par l'intermédiaire des ambassadeurs et des consuls. 
La délivrai\ce du diplôme a lieu dans les quinze jours qui suivent 
la demande d'admission. 

Si le membre de l'académie se trouve être du nombre des ex-
posants de la grande exposition universelle ù iiondres, mention 
en sera faite dans son diplôme. 

Art. 12. Toute demande d'admission doit contenir: 
L®. L'adhésion aux présents statuts: 

Les noms, prénoms, ti tres, })rofession et la demeure, très-
exactement écrits; 

L'indication des récompenses, médailles ou décorations ob-
tenues. 

V. li'indicatioîi de la catégorie des membres ^laquelle on désire 
appartenir ; 

L'indication d'une des sections mentionnées dans l'article G 
des statuts. 

1/envoi de tous ces renseignements ainsi que les lettres, doit 
être fait franco , de la manière suivante : à M. le secrétaire-perpétuel 
de l'académie Britanni(iue de l'industrie universelle n^ 19, Newingtou 
Crescent, à Iiondres. 

Art. 13. J-iC secrétaire-perpétuel administrateur de l'académie 
est AL le comte de Mélano, membre de plusieurs académies et 
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sociétés savantes, chevalier-commandeur, etc., etc. 
En sa ([ualité de fondateur de l'académie Britannique, M. le 

comte de Mélano est chargé de la formation du comité fondateur 
et du conseil académicpe; il sollicite ù cet égard dans l'intérêt 
de l'académie, Tadhésion des hommes qui i)ar leur caractère oUi-
ciel, leur rang, leur honorabilité et leurs travaux, sont à nulme 
de prêter leur concours actif ou m o r a l ù une institution qui a pour 
mission d'encourager tous ceux qui, par leurs études, leurs inven-
tions et leurs découvertes, font l'iionneur et la gloire de leur nation. 

Art. 14. Pour faire face aux dépenses administratives prévues 
par l'article 8 , les frais de diplôme, d'enregistrement et de scel, 
chaque membre doit ajouter ù sa demande d'admission dans l'in-
stitution, un mandat de: 

lo. Trente francs 2)our la catégorie des membres-correspondants. 
2®. (Quarante francs pour la catégorie des membres-honoraires. 
3°. (Cinquante francs pour la catégorie des membres-fondateurs, 

catégorie à laquelle peuvent appartenir ceux qui ont exposé leurs 
jn-oduits h la grande exposition universelle. Les frais de diplôme 
doivent etre remis en espèces ou en un mandat à vue sur une 
maison de banque de Londres ou de Paris, à Tordre de M. le 
comte de jMélano, secrétaire-peï])étuel de l'académie Britannique, 

l u , Newington Crescent, h Londres. Les droits prescrits par 
les présents statuts, sont les seuls qu'aient à acquitter les mem-
bres de Tacadémie. 

Art. 15. Si l'expéricnee en fait reconnaître l'urgence, les modi-
fications jugées nécessaires, pourront etre faites aux présents statuts. 

Art. 1(). Tous les membres sont inscrits par ordre d'admission 
sur un registre spécial conservé aux archives de l'académie Bri-
tannique. 

Co9Jiité-/on(laùenr, — Moiiljrefi de Vacadémie 'JirUannupie. 

i\IM.Le baron de Stassart, ministre 2)léni2iotcntiaire, membre de 
l'académie royale de Belgi(|ue et correspondant de l'académie 
des sciences morales et politi(iues, membre de l'institut de 
Trance, etc., etc. 

Ed. Riddle, commissaire des Etats-Unis d'Amérique, à l'expo-
sition universelle. 

Corridi (le professeur), directeur de l'institut technologique 
impérial et royal de Elorence, commissaire pour la Toscane, 
à l'exposition universelle. 

Ch. E. Stansbury, des foats-Unis d'Amérique, ù l'exposition 
universelle. 

Macdonald, le chef de Clanranald (Ecosse), ancien membre 
du parlement. 

Ashbel Smith, ancien ministre, membre du jury de l'exposition 
universelle. 



AIM. Hachmann (le docteur et professeur), couseiller intime de cour, 
directeur de la société graiidMucale de miiieralogie et de 
geog'uosie, professeur à Tuiiiversite de leua, grand'croix, etc. 

Le vicomte de Kerckliove, president de Tacademie d archéo-
logie de Jielgique, ancien miMecin en chef des armées, 
commandeur et clievalier de plusieurs ordres. 

Jobard, chevalier de la légion d'honneur, directeur du musée 
de rindustrie ù Bruxelles. 

V. 15. Fadeuilhe, de Texposition universelle. 
Le docteur van ][eck, de Texposition universelle. 
Le chevalier Iluet de Guerville, chevalier de ]\[alte, de la 

légion (Hionneur, etc., ancien maire de Sédan. 
Ant. Gautier ainé, maire de Bordeaux. 
Vjd. Iveveil, maire de liyoîi. 
l ' ienry, maire de Kouen, ollicier de la légion d'honneur. 
B. Picard, inaire de Louviers. 
Porion, maire d'Amiens, membre de rassemblée nationale. 
N. de la Trancliade, maire irAngoulème, oÛicier de la légion 

d'iionneur, monbre du cojiseil général, président de la 
société d'agriculture, sciences et arts de la Charente. 

Le chevalier Jules Pautet , membre des académies de Dijon, 
Jîes 

ançon, Chalons, etc., etc., bibliothécaire de la ville de 
Heanne. 

Aug. de Reume, capitaine d'artillerie, membre de plusieurs 
académies et sociétés savantes. 

Schwilg-ué, ingénieur, auteur de l'horloge astronomique de ha 
cathédrale de Strasbourg. 

]Iulot, graveur général adjoint des monnaies, liôtel des mon-
naies, à Paris. 

\rau Lee, l i t térateur, membre de plusieurs sociétés savantes 
?L Amsterdam. 

Susse frères, de Paris (bronzes d'art), de l'exposition universelle. 
Devisme, arquebusier (Paris), de l'exposition universelle. 
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KONTNKÎIRJK I X S T I T U U T V A N I N O K X I E U JIS. 

A F D K Î: Î . £ N RI ( UXS'r r: i. U K J A V A . 

II ( l s n ( ) U T ) E ] , I J K K V K U O U Ü K N I X r . E N , V A S T G E S T E L D IN 

DE V E I I G A D K R I X C ; V A X D E X U A A D V A N B E S T I I n H 

V A N D K N l i i " ' " . l A N l I A I U J 1 8 5 2 . 

J. 'Duel eit homJimj fier afdeelliuj. 

Art. 1. De verceniging heeft ten doel de gemeenschap der 
leden van het koninklijk Instituut van ingenieurs te vSoerabaia en 
omstreken gevestigd, zoo onderling, aks met die in het moederland 
gemakkelijk te maken, en daardoor liet streven des luötituuts ook 
in die gewesten, zooveel niog(ilijk te bevorderen. 

Art. De vc eeniging is een onderdeel van het koninklijk Inst i tuut 
va?) ingenienr.s en voert ilen muini van Iconhiklijk hh^iUCaiU van 
W(jeiuefi)'fi ̂  aJ'dceJlvn ou^tfe/lj/ó Javu, 

Art. O. i'C zetel der idUeelini;' is to jerabaia. 
Art. k liet zegel is dat van het Inst i tuut , met bijvoeging der 

wooi'den oo-sLelijk --ttra. 
Art. 5. Met n^glement van het Ins t i tuut , geoetroijeerd bij 

koninklijk besluit van den i u^eptember lSI ' i ,no . 77 , alsmede 
de verordeningen vastgesteld in de algenieene vergadering van den 

Ju ju j iNr.>, zijn \oor de leden der afdei-ling evenzeer ver-
pligtend. alii voor de leden van hel Instituut in "lUropa. 

Voor de verrigtingen van de afdeeling en van haar bestuur 
worden de algemeene bepalingeji van kracht verklaard, onder voor-
behoud der uitzonderingen in deze liuishoudelijke verordeningen 
omschreven. 

IT. tlestvvr der opdeelmr/. 

Art. (k Het bestuur heeft de leiding der zaken, l ie t onderhoudt 
de gemeenschap van de aTdeeliiig met den raad van bestuur van 
het Instituut. 

Art. 7. ] fet bestuur voert den naam: bestvAir der afdeeling 
oostelijk Java van het koninklijk Instltnvt van hujenieiirs: het 
bestaat uit zes IcdeTi, ^vaarvan één president , één secretaris en 
één penniïigmeester. 

s 
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Ari. S, llel hestuui' wordt uit dc liccwouc Icdcu , tc Socrahuia O ' of in dc omstreken woonaclitig, bij meerderheid vau stemmen gekozen. 
De stembriefjes zijn vau deu vorm: 
' lot Presideu't 

Secretaris 
tf Penningmeester 
n ijcden. 

Art. 1). Leden, niet ter vergadering tegenwoordig, kunnen aan 
de stemming deel nemen bij onderteekende en verzegelde briefjes. 

Art. 10. .laarlijks, in de afdeelings-vergadering van Februarij, 
treden drie leden af; de eerste maal bij loting. J)e opengevallen 
phiatsen worden iu dezelfde vergadering vervuld. 

Art. I 1. Een lid vaw het bestuur, Soerabaia of omstreken met 
der woon verlatende, zak dadelijk op de aangegevene wijze ver-
van:ren worden. 

Art. 12. licden , die langer dan ecu jaar deel van het bt'stuur 
heliben uitgemaakt, hebben het regt voor eene herkiezing te be-
<lankeu 

Art. D). (iec!\e besluiten ziiu i^eldii^, wanneer minder ilan vier I I 1 • • O O ' letlen legenwoordig zijn. 
Art. 11. leder jaar wordt iu de afdeelings-vergaderiiig vau r e -

bruarij door het bestuur de rekening en verantwoording vau de 
fomlsen aaugeboden , waarbij tevens het jaarlijksch verslag dcr werk-
zaandieden vau de afdeeling wordt voorgelezen. 

Art. 15. l>eide stukken, in het voorgaaml artikel bedoeld, 
worden tijdig genoeg aan den raad van bestuur van het Instituut 
gezonden, om door deze in de algemeene 1 nstituuts-vergadering 
van Junij ter tafel gcbragt te kunnen worden. 

rn. heden. 

Art. IG. Elk lid van het Inst i tuut te Soerabaia of in de omstreken 
gevestigd, wordt op zijne aanmelding bij het bestuur als lid der 
afdeeling aangenomen. 

Art. 17. Het is ann de afdeeling overgelaten ])ersonen, in Indic 
gevestigd, die wenschen lid van het koninklijk Insti tuut van in-
genieurs te worden, aan eene voorloopigc ballottage in eene der 
vergaderingen vnn de afdeeling te omlerwerpen. 

Art. 18. De ])resident brengt het voorstel tot gewoon of buiten-
gewoon l id, t)pgemaakt volgens artikel 7 van het reglement, in 
de eerstvoli^ende veriraderincr ter tafel. In dezelfde veriradcriiui: ire-

- O O O O sehicdt de voorloojnge ballottage. 
Art. 10. AVauneer het voorstel door twee derde of meer der 

aanwezia-c stennnen ondersteund is, zendt het bestuur de voordraj^-t 
aan den raad van bestuur van het Instituut. 

Is het voorstel door minder dau twee derde ïler aanwezig slcmmen O 

iOO 

oudersteaud, zoo maakt het bestuur daarvan melding bij de opzending 
;iau den raad vau bestuur, die daarvan aau de vergadering kennis 
geeft bij de ballottage. 

hl beide gevallen liclit het bestuur de voordragt toe, zooveel 
het belang vau het Instituut iu het algemeen of van de afdeeling 
in het bijzoiuler medebrengt. 

De raad van bestuur van het bisti tuut handelt met de ontvangen 
voordragteu volgens het reglement.. 

Art. 20. Indien de meerderheid der stemmen tegen het voorstel 
i s , wordt gehandeld volgcius artikel 11 van het reglement. Het bestuur 
geeft evenwel vau de verwerping kennis aan deu raad van bestuur 
vau het Instituut. 

Art. 21. De verklaring, bedoeld bij artikel 15 van het reglement, 
wordt door het bestuur t^rezondcu aan den raad van bestuur van O 
het Instituut. 

Art. 22. Een lid bedankende, is gehouden het bestuur daarvan voor 
den l'̂ ^c" Eebruari j te berigten. Met wi/)ziging van het voorgeschrevene 
in artikel 10 vau het reglement, wordt bepaald , dat de uitzetting van 
een lid, oudere nadere goedkeuring van het Ins t i tuut , voorloopig 
door de afdeeling kau geschieden, wanneer vijf of meer gewone 
leden het wenschelijk oordeelen en daaromtrent ecu onderteckend 
voorstel indienen. 

Het bestuur handelt met zoodanig voorstel als voor den raad 
in gezegd artikel is bepaald. Dij het verzoek tot goedkeuring zendt 
het bestuur den raad een berccleneerd verslag der aanleiding tot 
de uitzetting, met afschrift der daartoe behoorende bescheiden. 

V IV. Kontrihnüen. 

Art. 23. De kontributie der leden, zoo als zij bepaald is bij 
artikel 17 en volgende vau het reglement, kan betaald worden 
in de gewone indische munt (papier), gerekend naar den koers 
van deu dag. 

Art. 2 k De kontributie wordt met den Ĵ̂ t̂lij vooruit betaald, 
in handen van tien peuuingmecster der afdeeling. Dij de benoeming 
tot l id , wordt echter daarmede gehandeld als in artikel 15 van het 
reglement is bepaald; de maanden die alsdan nog tot den ' idij 
eerstkomende verloopeu, worden gerekend onder het volgend 
Instituutsjaar. 

Art 15. Vau de kontributie der leden wordt de helft aau het 
bestuur gelaten, lot dekking der noodige uitgaven; de andere 
zuivere helft , ad f 10 nederlandsch koerant, wordt jaarlijks bij' 
het oveilciTgen der rekening aan den raad van bestuur overgemaakt. 

V. Vergaderingen. 

Art. 2(). Jaarlijks worden vijf vergaderingen gehouden en wel op 
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den Iweoden dingsdag vaii de maanden dnlij, Oelober, December, 
rebruarij en Ai)ril. 

Art. leder lid heeft het regt iemand l)uiten Nederland en 
bniten Java gevestigd in de vergaderingen te introduceren. 

\ I. /i hjC' 'r.CflC (jCjAl^liHjCél, 
Art. Eenig lid der afdeeling de plaats met der woon ver-

latende is verpligt ann het bestnnr lii. rvan kennis te geven, ïnet 
opgave van Iiei oord zijner iiest-eniming en in lun^verre hij ver-
kiest tot de aldeeliug te inlijven belmoren of b eene andere over tc 
gaan. In hel laatste geval decll liet beslntn* dar beslnit onmiddellijk 
nu'de aan het hestimr dü' afdtelinii; waanoe het lid verlairj-t te 
beho(n-en. 

.\rf. De raad van he.^tinn* be.slist hoe ic handelen met de 
eigend<>}unien of gifUM) door do iddeeling te vin-krijgcj»: hel be.-tnnr 
der aldeeJinii; kan tla.'ironn rent teJkens een b e r e d e n e e r d vooi'stel do(».n. 

Art. -iO ll(;t vorige arilkel is mede van loepassing o]i de MJCIUO-
rii'n . kaarten, leekeninire)) en moilellen der afdeeling* aa)n:j:eboden. O O O liet bestuur beslist over tle jiann« ming. 

Art. .'11. /.(>() het bestuur de vervrcr-nulinG: van eeniir eiwndom 
O wv O 

noodig acht, uordt het voorstel daartoe in cene afdeelings-
vergadering gebragt en indien twee derde of meer der aanwezige 
stemmen het voorstel ondersteunen, wcn'dt In't aan den raad van 
bestuur gezonden, die er mede handelt volgens artikel M van 
het reu'lenjcnt. 

Art. 3:!. I'ij hot iaarlijksrh \ershig worden kopiê'n overgelegd 
van al de lot dus verre niet tiv^ergti/cnulcn cn bij d(3 afdeeling 
ingekf)ïnene nieïntn-iiM), verhandelingen, rajjporien of juededeelingen; 
de keuze omtrent de uitu'ave dezer stukken . van weu'c het Instiiuut, C - O ' 
geschiedt naar het bij het reglement bej)aalde. waartne het bestuur 
zijne a)nnjerkingen en ophelderingen inzendt, of wel het advies 
overlegt, uitgebragt door eene uit dc afdccling benoemde kom-
missie. 

Art. Yernndcringen in deze huishoudelijke verordeningen, 
door de afdeeling verlangd, knnnen anji den raatl van bestuur 
w*orde]i voorgesteld, nadat zij in de afdeeHni»s-vcrgaderinii'gebragt 
en juet twee derde of meer der aanwezi'̂ ĵ e stentmeu zijn aange\iouien. 

Aldus vastgesteld ingevolge de mngtigi)ig door hel Instituut aan 
den raad van bestuur Liege\en, in de algemeene vergadering van 
den ll*^ '̂" 1 ebruarij 1851. 

llo. PI esulent , 
E. AV. C:oxiiAi>. 

De Secre tar i s , 
STATUNG. 

Hl 

BIJLAGE XIX. 

lillUG :UET IJZEUEX Tvt)KEUr.IGGE(lS, OVEU UET KANAAL 
VAN I.UllC NAAIl 3IAASTniCnT. 

Als verlenging der Maasbrug tc .Maastricht moest over het 
kanaal van Luik naar Maastrichr COJC vaste brug gebouwd worden. 
Aan eene steenen booi:' was hier niet te denkt:n, daar zoowel de 
hoogte van den weii'. als de ruiuiici boven bet water voor de O O 
sehe(ï])vaart bepaald was on men V(/or de geheele dikte der brug 
slechts overhield, waarbij eene wijdte van 7 el moest be-
spannen worden. 

D(i in de notulen der v*crgadering van liet koninklijk Instituut 
van ingenieurs ' au den I I " >»ov(.'jnber t s m voorkomende opgave, 
wegens brngliggers van geslagen ij/eren ])laten, do(U' ons geacht 
medelid J. W. lïake ingezonden, de(Ml )nij besluitcji de vroeger 
door mij voorgestelde gegoten brngligL-ers door geslagen ijzeren tc 
vervangen, hetgeen mij , bij gelijke kosten, eene veel groote sterkte 
vcrschafie. 

Deze brug al/.oo bij niissivc van den Et^bruarij JS l̂ ) n*̂ . 
221 aaïi de wn}eni>:de kommissie voor het kanaal van Luik naar O O 
^Maastricht voorgedragen, is oj) de volgende wijze zamengesteld. 
(Zie pbuit. TV). 

Aan d(j slad-zijde heeft zij buitcnswerks ee.ne breedte van I 1() 
cn aan de Maaszijd(» van Mt vi omdat de noordzijde d(i schuine 
rigting der Maasbrug volgen 'MI dc zuidzijde regthoekig op de rigting 
der daartci^ren a'clcii:ene sluis slaan moest. \'erdcr heeft de bruiü: 

1 . . ^ de helling der Maasbrug, dat is \an op de 1 (jl. 
l>e neigen en een iialve binncnlii»-:''èrs. die o-eniiddeld O ^ OO O ^ 

midden oj) midden tiit elkander lig^'cn, bestaan ieder uit vier 
eenduims ij eren ])lateju met getrokkene hoekstukken aan elkander 
geklonken, zoo als in de doorsnede over de drie zuidelijke lig-
gers duidelijk is te zien. Deze liii'ti:ers hebben bnitenswerks eene hoot;-te van en r? 
eene breedte van De boven]>laai steekt aan ueerszijde 0®^08 
buiten den li '̂U'er uit , on\ de cretrokken boekstaven aan de buiten-
zijde te kunnen aanbrengen. Inwendig zijn op ouderlingen afstand 
van I () dcrgelijk(i regthoekig omgebogcne ])laten rt aangebragt 
cn vastgeklonken, om liet plooijen van de zijplaten te beletten. 
Verder zijn de liggers onderling door in het verband geplaatste 
een- en vierduims ijzeren kruisen vereenigd, zoodat alles een goed 
geheel vormt. 

De beide buitenliggers, waarop de hardsteenen zerken dragen 
en waarover dus gccnc pa>isage kan ))lauts hebben , zijn uit geslag(ni 
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ijzeren kruisen vervaardigd, zoodat zij in overeenstennning met 
de daarop geplaaste leuningen zijn, en tevens een ligt aanzien aan 
de brug geven. Deze buitenliggers ziju, zooals iji dc doorsnede 
over de drie zuidelijke buitenliggers is aangegeven, met een- en 
vierduims ijzeren platen aan de nevenlici:^i:ende kokerliu'irers ver-
bonden. 

Op iederen ligger is verder eene twaalfstreeps eikenplaJik gelegd, 
oni het onderdek eene gelijke dragt te geven, hetgeen anders door 
de koppen der klinkbouten zoude zijn verhinderd. Verder is het 
achtduims eiken onderdek aangebragt, hetwelk met een- en viji-
duims doorgaande ingezonken platen />, met schroefbouten, aan'de 
liggers is verbonden. Deze ijzeren platen bestaan uit stukken van 
2 el lengte waardoor men in in de gelegenheid is het onderdek bij 
gedeelten te vernieuwen. 

llet vijfduims eiken bovendek bestaat uit ribben va)i ()««.07 breedte, 
die aan beide zijden O -̂'Uo over dc lengte afgesnotc)\ cn met 
voldoende spijkers behoorlijk op het onderdek vastgenageld zijji. 
Om het hout der dekken verder zooveel ]nogelijk voor bederf te 
behoeden, zijn na dat liet onderdek van boveii geteerd was, al 
de naden van het bovendek juct beste moskovisc.he teer volge-
goten, zoodat het vuil en vocht, dat zich tusschoi de afgesnotene 
ribben verzamelt, eenen minder nadecligeji invloed daarop kan 
uitoefenen. 

Deze brug is den Augustus ISoO voor de passage geopend 
en voldoet in allen deele, zoodat, hoewel hier de meeste passage 
van rijtuigen en zware vrachten plaats heeft en de paarden op de 
helling zijnde, bijzonder geweld doen om de zware lasten van 
(> 000 tot 8()LM) ned. ponden op te trekken, er na zestien maanden 
gebruik zelfs nog geen spijker iii het bovendek is behoeven te worden 
geslagen. 

Tot het berekenen van de sterkte der li^-j^ers heeft men de f 
formule h'(V^) waarin 

v: het draagvermogen in het nn'dden voorstelt. 
f is de coclllcicnt van weerstand, 
/ de spanning der brug, 
b de breedte buitenwerks, 
il de hoogte buitenwerks, 
b' de breedte binneiiwerks, 
en d' de hoogte binnenwerks. 
Blijkens de bove.ngenoemde verhandeling in het stuk van Iict 

Instituuts-jaar ISIS—18113 bladz. 1(J(), kan uit naauwkenrige 
proevcTi wcu'den gesteld: 

f — ]K)nd. V e r d e r z i jn : 
/ — 7 000 (biiuK 
b ~ // 

I l o 

18 duim, 
1 0 // 
38 

d = 
en d' z: 

1 waaruit wordt gevonden lo — 2 l o05 ned. pond. 
Deze liggers, door den heer Tilkin te Luik vervaardigd, zijn 

alle gevornul uit platen van ceue lengte, hetgeen natuurlijk veel 
tot dc sterkte bijdraagt. De klinkbouten zijn 0"''.015 dik en staan 
0< '̂.00 vau elkander. Verder zijn de uiteinden door platen gesloten, 
om alle inwendige werking van vocht of inloopen van water voor 
te komen. Het gewigt vau ecu ligger is 1 275.50 pond voor de 
7<'̂ 70 lengte, of 105.05 pond voor de strekkende cl. 

Een der liggers is, op den Julij 1850, door ons beproefd 
cn wel op de volgende wijze: 

Twee liggers waren boven elkander geplaatst cn gcscheiden door 
twee eiken klossen a a , die biiuicuwcrks 7 el van elkander ver-
wijderd waren. 

JMidden over den bovenligger was eene ijzeren dwarsstaaf b b 
gelegd, die aan elk idteinde met een hefboonwZ//in verbinding was 
gebragt. De hefboom vond een steunpunt in eene dwarsstaaf c c 
die onder den ondersten ligger was geplaatst. De uiteinden der 
twee hefboomen werden gelijktijdig met gewigten bezwaard. 

Dij iedere belasting werd over de mikken e cn /'gezien, hoeveel 
de ligger in het midden bij <j doorboog. Wij hebben daarbij bevonden 

tt ft ff tt 1 720 tt / / tt ft 2.1 ft 
ff ft ft tt 2 120 tt tt ft tt 2.2 ft 
ft ft tf ft 2 500 tt ft ft ft '> 0 rw . fw ff 
ff ft tt tt 2 020 tt ft / / ft O ff 
tt ff tt tt 3 320 ft tt tt ft O ff 
ti ft ft ft 3 720 tt ft ff ff 2.2 tf 
tt ft tt ft l 120 tf tt tt ft 2.3 ft 
ft tt tt tt 4 520 ff tt f! ft 2.1 ft 
/ / tt ft tt 4 020 ff tt tt ft 2.5 ff 
ft tt tt ft 5 320 / / tt tt et 2.G ff 
tt tt ff ff 5 729 tt ft ft / / 2.(1 tt 
ft tt tt ft ö 120 ff tt tt ft 2.0 ff 
tt tt tt tf 0 520 ft tt ft tt 2.7 tf 
tt tt tf ft 0 020 ft ft tt tt 2.8 ff 

oen het gewigt er weder afgenomen werd, kwam de ligger 
KJ 
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met 7 325) 
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S 121) 

ff 
ft 

tt 

ff 

s 520 
O 320 

fi 
ft 
ft 
ft 
ff 
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met i) 7'Zi) // boog (le ligger door - ' btre(;p, f/ 10 // // // // // . :3.î  // 
Het gewigt er weder ufgenomeu zijnde, kwam de ligger met 

liet gewigt van 
i pond O]» eene doorbiiiging van streep, 

mijn vertrek heelt de heer Tilkiu deze jiroeveii herliaald en 
tot een grooier gewigt voortgezet, zoo als blijkt uit de volgende 
mij medegi.'deelde noia: 
belast met i poml op het midden was dc doorbuigijig streep. 

// /f J X.^X Ml " )l 1 !.:> 
;3 7UÔ 
4' 8 15 
5 SÜ5 
() ü 15 
7 ljlj5 
i) (115 

/r 10 0 0 5 

/ / 
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:5.0 
4.5 
5.7 
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10.0 
11.5 

/ / 
/ / 
/ / 

,, >r fr t' 
Ontladen nnm de ligger weder haren eersten vorm aan en bekwam 

onder de belasting van: 
i i ) 0 7 5 pond eene doorbuiging van 1^3.0 streep. 
11 \ 15 // // // 1 1.0 
l i l 105 // // // 15.0 
1 'Z 15 // t' 1 0.0 n 

De belasting weggenomen zijnde, Iierslelde de ligger zich geheel. 
Verder belast met 

J L :Z05 pond boog de ligger door streep, 
en met l 5 o l 5 n n f " // tZO.O // 

Na het wegnemen der belasting was de doorbuiging even als 
bij het begin si reep. 

Als men deze proeven vergelijkt met dc voorgaande, di<». ikzelf 
heb goiomen, ontwaart nien bij gelijke belasting eene voel sterkere 
doorbuiging. Dit mij zoo onverklaarbaar verschijnsel loste zich 
later bij ojiderzoek o]), toen ik verjiam riat de heer Tilkin in zoo 
veri'c, van mijne wijze van proefneming wns afgeweken, dal Iiij, 
in plaats van over de mikken c en y te zien,, twee gezigispunten 
had genomen, die ter plaatse vast op den grond waren bevestigd. 
Hierdoor nu had de indrukking van de ko])])en der klinkbouten 
in het hout en de verdere zaniendnikking der klossen k a ook 
invloed, welke, zoo als gebleken is, bij eene belasting van 10 000 
])ond reeds 10 streep schijnt te zijn geweest, llieidoor verliezen 
deze anders zoo beDuigrijke proeven veel van hare waarde en komt 
}nen alleen tot het besluit dut de lia*£i'ei'op het midden met 15 o l-o 
2X)nd belast, zich geheel herstelde, alzoo onder deze zware belas-
t ing niets heeft geledeïi en stellig nog geen nederlaudschen duim 
doorbuiging heeft gehad. 

ik Ix'U verpligt In'er nog* l)ij Ir voegen dat do liggers eigenlijk 
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veei te sterk zijn. !5ij mijne voordragt, om zulk eene brug te 
maken, imd ik alleen aangetoond dat deze konstrnktie met dezelfde 
kosten als de vroî uMn'c gcboüwd kou w(n'<!en en dan vee! sterker 
zonde zijn J^len hcelV toen de brug zoodanig vastgesteld en niet 
ligter verlungri. ouid;!i , daar de;'.e wijze van zamenstellen hier nog 
in'ei bek^nul of in g e i w u i k was, inen vreesde U- ligt te zullen bouwen. 
De sterkte luiuo;» livUeel van tie zuivere bewerkinj^' af, en wat dit O kJ ' 
betreft verdient dan ook de heer Tilkin een bijzouderen lof. 

Maastricht, 15 December 1S5J. 
De li)(jenieur van den ^Vale^staat, 

,1. U. T. OKTT. 

iMinistciie van Oorloj. IMJLAGK XX. 
Bureau der Genie. 

oo I). ''s (jiravenhage, den A'ovember 1851. 
De brochure vnn den huitenant (1er Artillerie van Sypesteijn 

over het Suriupainsche iiont heeft mij a;ndeiding gegeven om be-
rigten in te winjien nopen< de uiik^nust van de pj'oeven, welke 
in het jaar .1 s-'V.) met Surinaauisch bijHiout zijïi aaugevangen. .l)e 
uitslag vin iiet ingesteld onder/.cek pleit zeer voor de aanwending-
van lie bedoelde houtsoort, en ik ver»oee)i dt-rhaive, het instituut 
geen ondienst le zullen doen, met de ï)iededeeling van het deswege 
ingekomen rapport, wïiarvau ik een af^Llirifi hierbij voeg. 

De iMinlsler van Oorlo(; , 
VAN ÏSrENUi.tu. 

Aan het 
lioninlilijh /nslituuI 

van J nyenieurs. 

X®. 15. 'sl^osch, den November 1851. 
In antwoord op D.H.TUT. missive vnn den dezer n^ 1 .'585, 

heb ik de eer te berigten, dat ingevolge :<nnsehrijviug der voor-
mali2:e artir»erie-direetie dd. 7 .h ui) is^V.), n^. oS'.̂  1), van 
de stuks ribben, lot twee t^eddingen voor mortieien van duim 
benevens \:l ])ikei palen, alles uit Wc^-v-l ndi>ch bijlhout vervaardigd, 
herwaarts gezojiden om de geschiktheid vmi voorschreven lioutsoorten 
tot beddingen voor mortieren te oniler/oeken, dier beddingen 
of ] !• ribben en O jnketpaien zijn oj)gelegd en naar de voorschriften 
opgeborgen geworden in eene houtloods met vrije doorstrooming 
van lucht , edoch voor de scherpe winden beveiligd, waar de zon-
nestralen belet werden o]) liet hout te werken, welk hout van tijd 
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U)t lijd is gckucrd geworden, nu weder onderzocht en bevonden 
gaal' te zijn, zelfs het met spi)it bezette, liard te zijn gebleven, 
doch even als het andere opgelegde eikenhout, ecnigzins te zijn 
gescheurd, doch voor het boven bedoelde einde, volstrekt niet 
hinderlijk. 

Deze houtsoort op een min of meer voclitigen grond geborgen 
en dikwerf gekeerd, zoude zich welligt beter conserveren, ten 
minste minder aan scheuken onderheviir zijn. JJeze beddint^ moest T • 1 O «-» Ö 
dienen, om bij de praktische artillerie-oefeningen in vergelijk met 
eene gewone mortierbeddijig te worden beproefd; dit is echter tot 
nu toe niet kunnen geschieden; van de overige dier ribben en palen 
is dadelijk na de ontvangst op de Citadel eene bedding, en nevens 
dezelve eene nieuwe gewone gelegd, om in vergelijk ten aanzien 
der duurzaamheid beproefd te worden. Zij zijn gedurende het tijdvak 
van meer den 12 jaren, maandelijks schoongemaakt en van gras 
bevrijd geworden. 

Deze twee beddingen zijn op lieden opgebroken en bevonden 
De bedding van eikenhout 
De »3 onder- en de 11 bovenliggers niet alleen de spint- of 

buiteiikant gelieel vergaan, maar bij plaatsen vermurwd tot in 
het har t , en voor alle verdere dienst tot beddingen geheel onbe-
kwaam ; van de (> piketpalen waren er 1 nagenoeg geheel vergaan; 
de 2 overige gedeeltelijk, doch geheel onbekwaam. 

De bedding van bijlhout. 
De O onderliggers en JO der boveidiggcrs schenen hoegenaamd 

niet geleden te hebben, zijn geheel gnaf en hard bevondeji; aan de 
1 ] b o v e n l i g g e r is aan een der hoeken tot op de halve lengte, het-
\velk metspint schijnt bezet te zijn geweest, de buitenkant vergaan; 
doch daardoor de rib niet onbekwaam geraakt. 

De () piketpalen schenen volstrekt niet te hebben geleden, zijn 
gaaf en hard bevonden. 

De INIajoor Koinmandanl 
van lïPt malericel der artillerie. 

-1. L . ])E ÜASEMINIOOT. 

Voor eensluidend afschrift . 
De Secrelaris-Oeneraal van het IMinislerie 

van Oorlog. 

O . W . STAVEXISSE DE BRAUW. 
yian 1. S. G. 

ilen heer Generaal Majoor 
Dircxtcur der 2« artillerie^ 
directie te Drechi, 

11*: 

lUJLiUiE 

Afdeeliiiß. 
Blnnndanilscli liesluur. 

"s Gravenhage, den .)anuarij 1852, 

l ie t nevensgaand rapport van den heer f'onlier te PariJ^i, over 
de gas- en water-buizen, is mij door mijnen Ambtgenoot voor de 
I3uitenlandsche Zaken medegedeeld. 

l iet onderwerp schijnt mij Uwer belangstelling waardig, 
iVa gebruik, zal ik het verslag van IJ terug wachten. 

De Minister van Bivuieiilaïulsclie Zaken 
Namens den INlinisler 
De Secretaris Generaal , 

J. ScnuoDER. 
Aan 

den heer H'. Cotirad, 
Voorzitter van het h'onin/ilijk 

Inslilum van !nyenieura. 

DES T U Y A U X S E R V A N T Ù CO^M)U^LLE T.E GAZ E T E A U , DANS 
LA V I M . E D E T A Ï A S , P A U M. C O U M E U . 

Llapi)ort adressé a JL le Vréfet de Police, par VInspecteur des 
JUablisseraents classés^ J\L Conlier^ du Déjiartement 

de la Heine, le o l Déeemhre 1(S51. 

lies fuites du gaz servant à Teclairage, ipii se sont declarces 
sur un nombre inaccoutumé de points pendajit Tannée 1S51, doi-
vent faire craindre ([ue ces accidents ne se manifestent dans une 
progression coiistante h l'avenir, et doivent engager i\ la recherche 
de leurs causes. 

Les fuites n'infectent pas seulement le sol, elles opèrent la 
destruction végétale sur un immense rayon ; elles dusagrifrent les 
mortiers et les cimoits des constnictions, les murs et jus(pi''aux 
grès des pavages. Ce sont lù de très-graves inconvénients, sans 
parler des explosions, leurs causes et leur nature daîjgereuse, qui 
sont sullisamment connues. Aiiisi, il y a , a la fois, incommodité, 
insalubrité et daîiger public, resultant des fuites en question. 

Les fuites du gaz ont lien par des causes diverses, v̂ u on peut 
co3npreinlre sous les titres de: l"". inateriaux employes dans les 
conduits; leur liaison ou soudure; l)®. leur decoîjiposition phy-
sico-chimique ; le milieu dans lequel les conduits sont places: 
que nous allons successivement examiner aussi brièvement c[uc 
possible, eu y rattachant sous le titre 5^. les proc<Mrs employ<^s 
dans la lubrication dn gaz. avant de coufdnve, non conniie curio-
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cil inuquc, mais pour dcmoutrer iiuiporlaucc qu'il v a de ue 
point y introduire de nouveauté ù. Tinsu dc Tadministratiou charirée 
1 1 -Il t I ^ . ,. o 

bile 
])oint } 
de la surveillance de la sauté publique. 

yjes hui'c.lan.c {lUra 1^) 

Les, conduits du gaz d'éclairage sont cu jdomi), en fonte de 
fer, en terre (ou grè.-) cuite, ou cu i^le biliiuiiuc'e (tuv.ui:. Chruneroy). 

La valeur e\iraordinaire des luyau : tle ])lonii> les r« fait aban-
donner pour tous le- ca< où il s'est îigi u un cenaiu diauiètre. 
Ce sont incoutestablemcjir, nu^ilb'ui's. leur éla>iicit(; est favo-
rable :iu\ mouvements du lerrain cl îiux ciiocs e K-rieiu's: le 
plomb J'este seusiMenieut inattaquable »lu rt'actioiis cin'i'iioues, 
lant à i'e..térjeur quYi rinit^rieur: et la ficil i ié ({u'il présente dans 
la soudure d<'s 2)ièces, est un autre motif ))om'])roclanuu'ses avau^ 
tages. On lenq)lo;e presque généralenietit pour in conduire dc Teau, 
înais, counne je viens de Iti dire, il est eutièremcjil a])audonué 
pour la couduite du gaz, ]m* suite tie I ('libation tle son ])ri\: il 
doit retre encore ^ous un autre raj)p{>rt, (m st oue ce mrnuî prix 
est un aj)pas Knitatcur ])ouvau( couiprf)men re la >ur(it(' publique. 
jX'ous de nonibreu (v-emplcs tic ce genre de vtds. 

La ibnie de l'rr ue le cède ])ar son imc'riuriuj ci r̂ĉ s vices, 
la terre cuite. ) »ès le jnouicu(. tie sa cou!«-«', elle pn-seute des 
causes invisibles tle dang(»r: ce sd it dr.s pailles, des bulles etc , 
(jui i\'uiaiblis^cut iiiiuiédiîiieuieut : ei des coinhinaison-^ partielles de 
soufre cl (rnssénic {ui allèrent sa natni'e et la rendent impropre 
à la moindrii |)re^s^o^. 

(Je me'tal, ù uu , est très oxididde et très attaquable ])ar plu-
sieurs ageuts clii]]ii(]iu's : c'cst- le plus tbTticfueu . de Kuis pour cet 
emploi, c'est ces ilrfrnits («lû  Pou d<»it aliribncr l(̂ s (K'ploj'ables 
acciclonis ((ui out éclal<' jus(ju7i ce jour, sur tous les points tle 
la i rance, ct p;jr( iculiêrenjcnt dans la capitale; et ce serait T» la 
fois la me>ure la ]»lns linuiaine ct la plus rationclle tî'iuterdire 
couq)lètc>uieut; rem])l(»i des tn\auA de fonte tle fer ])()ur cet usage. 

î a mauièjc barbare et absurde Utise eu oeuvre jiour as^eudder 
les 2)ièc«îs cn foule tle fer h»ui montre si bien l'oubli des 3'eclicr-
ches de d'Arcet et de Davy), est un )iiotif ui en augmente encore 
le dang(n'. Les pertes tl<; gaz sont tou'ours certaines, toujours 
considéiables: ct il Ji'y a tlo comi;cu.'5ation i)()ssible pour les com-
pagnies, il n'y a tî'autre moye]i de rtiprésen^r la ((uantit(W'idn(|ue 
de gaz envo3 (̂: dans les conduits, «péen for aut indûment le. cbillre 
du d(îbiD des'JconsommaLCurs, ou en augmentant proportionnelle-
ment le prix de revient. 

l/iufectiou du sol, occasionné uniquement par les nombreuses 
défectuosités de la fonte de fer, est uu eiict autiuel il ne sera 
re'médié (|ue ])ar la su])prcssion entière de cet élément. 

\\u 

11 f a u t a l ler d a n s les dé})a r temeuts d u n o r d e t d u j u j r d - c s t de-
là F r a n c e , p o u r t r o u v e r des e - e i u | j l e s d e c o n d u i t s de ce g a z , en 
t e r r e c u i t e : ù. I d l l e , A r r a s , ' î d e n c i e n n e s e tc . #le n ' eu c o n n a i s pas 

d a n s le déjuo ' teuic id de la S e i u e . 
L ' a c a d é m i e des . - o i e u c o a j u s t e m e n t accor t i é le p r ix ' ^don tbyon 

de f r . . ù n u e indu? t i i ( i Mouvclitr. ui a o b v i é ù t<uis les 
iuc t )nvéu ie j i r s dor.l. il \ ieut, d »Hre « u c s t i i u i , par la c o u f e c l i o n de 
c o n d t t i t s ( u t . le. b i t u n i i n é c : r i on tinil >'( i o n n c r (Kî VOÎJ ' les e tun-
p a g n i e s du g a / i)crs("v(^n.'r l iaus Tainr ienne u ré thmle si \ i . ' i e u s e des 
f o n t e s lie fer . J e ne d o u t e jias i jue les ])u>pi'i('lairt!s des usiiu?s dc 
fer U" fassc ju va lo i r (!'(•:.cid 1cm f s motil'^ eu leiu* l':i\(;ur a u p r è s du 
j \ i i u i s t è r e tlu coinîi icrct î , m a i s Ct;s M.oiifs du iven i ioud)er d e v a n t 
deuÀ r a i s o n s \ i c t o r i e n s e s pou r la l ' r<'ft ,cture de L\)l ice. t ju i a la 
v ie (ît la >auU' ne- h a b i l a n l s t iaus sc> atl r ibni ions : la dé i c t î t nos i t é 
de leuj 's p io t i i i i l s t?t l;i supi-r iori i< 'dc;s tuyrni t'Iup ero;. eu ijuesuon. 

J'ai e»iet, ces dernii-.rs t u M u i x s o n t en t n r t e I n t e , i jui u ; i j a u i a i s 
les i m p e r f c c t i o u s de la foule; celte l ' Ie esî. cori 'oy cl ( ' tauiée ù 
r i n l ( V i e u r : cu u el le r e ; o i t une épa.i>s»î coutd ic d(î l)it\nntî et de 
cort les ù re:v{i 'r ieur. Les p i è c e s s o n t j o i n t e s [uir des v i s , c h a c u n e 
de :i :w> p'is. 

P a r ces. h e u r e u s e s d i s p o s i t i r ) n s , rt^s t n y a u \ ] ) euvou t s u b i r u n e 
t e n s i o n j) lus g r a ï u l e q u e les n s e i l l e u r o fou te s : i l s c i -deut ù la p o u s -
scé d e s t e r r e s s a n s se rom])re sec ( c o u n n e o n le voi t t lans les 
f o n t e s ) ; i ls .-ont i na t i a tp i ab l e s an soulVc, ;in p h o s p h o r e , ù l a m m o -
n i a i j u e , ù l ' i n t é r i e u r < 1 ; . c o n n u e a n x a g e n t s e : . t é r i e u r s ; e t It^s 
f u i t e s des j o i n t u r e s s o n t in){)os.-iblcs. 

S o u s tou-> les l a p p o r t s , d t )nc , m a i s ] ) r inc i ] )a lemont au ])oiut d e 
v u e de la s a l u b r i t é ] ) td j l i que , c e s i a \ e c hî s e n t i m e n t d e l a ])lus 
h a u t e c o n v e n a n c e (jue Tacadc-mie des s c i ences a tiv'cciiui le p r i x 
M o u t h y o n h [ i n d u s t r i e d u ( ' l i a n m r o y : eJ o]i u e |)e)U e x p l i q u e r 
l a lu'^gligimce d cn ]) router q u e par i ' intet ven i i ou d e C(»usidérat ious 
s é c o u d a i r e s . tjue, t ' a chu iu i s t r a l i on d<i la i^ ' ( ; fecnire tle i.V>!icc fe ra 
facileuK'ii t d i s p a r a î t r e l o r s q u e j ' a t i r a i p r o d u i t u n e c o m p l è t e d é m o n -
s t r a t i o n . 

y)(S hi lin7son on sovthn^e des hn:cnu\ [Utre 2.) 

L'imporlai\ce des so\ulures des pièces est égale ù celle des pièces 
elles luemes: c l lo sout peut-i'^rc plus .-uscepîiblr< TMicore de pn^sentcr 
des solutions de ('ontinnit«», et elles iuéritent toute espèce d'altentiou 
potu* cire amenées ù leur perfection. 

J e n e vais considc^-er ici n e It^s p ièces en f o n t e d e fer e t les 
t u y a u x d e C h n m e r o y , a t t e i u l u q u e le | ) r i \ t ' ievé des ])lonibs les m e t 
h o r s tVusagc pour le s e r v i c e s o u t e r r a i n , et ( luc les t e r r e s c u i t e s n e 
se r e t r o u v e n t p a s d a n s le d t ' pa r t c inc i i t de la Se ine . 

(1) J'cxi)lii|uorai cela au titre 3 (lîcs Déconiposilions^ ci-apTès. 
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l\n[v les routes, on sait qu'on a nu-nagé dans c]ia(|Uo pièce une 
cuvette i)our recevoir Textréinité libre de celle à lui attaclier. Dans 
rintervalle on introduit u, coups de marteau une bande rie plomb, 
puis oîi raccorde le tout par des fers à souder, (jette méthode trouve 
princii^alement son inconvénient dans la nature du nu^tal, qui, bien 
([u'rlasti((uc à un certain degré, ne retounie cependant pas sur lui 
jru\'ne. cojnme le caoutchouc et le 1er lanu'in?; il cède, voilà son genre 
(féiasticité, mais il conserve sa plus grande éloi\gation, et si la pièce 
juxta-posée opère un retour, il se produit une ouverture ou bâillement. 
Ainsi, les terres venant Ti presser sur les conduits en Toute, cette 
l)rcssioji se communique ù la soudure, et an moment où elle est 
vaincue, le 1er reprend sa position en laissant une ouverture par 
lavquelle Teau comme le gaz échappent, d'un angle égal ù la déviation 
produite. 

Cette méthode do sonder les pièces a été remplacée eji Angleterre 
])ar le jointoyage à vis, imité de (Jhan\eroy; mais les tontes anglaises 
ne sont pas comparables aux uAtres, et ceci m'éloigncrait tro]) de 
mon sujet pour en donner Texplication. 

La soudure des fontes, telle qu'elle est pratiquée chez lions 
aujcurd'hui, est donc très défectueuse: elle laisse partout ('chapper 
les Iluides, dont les conséquences sont les accidents et rinfection, 
le renchérissement du î 'az et de l'éclairau-e. 

"I I 
Les tuyaux Chameroy (industrie très lucrative aux labri(|ues 

françaises de tnle) sont vissés les uns aux autres. C'est lui perfec-
tionnement très important, inappréciable, (jue l'on ne peut obtenir 
qu'avec des pièces aussi parfaites i[uc celles tpji sortent de cette 
fidu'iqne, (jue l'on ne pourra jamais applivpier à la fonte de fer 
française, attendu les défauts réels de sa p-lte (quelle »jue soit, 
du J'este, le bon vouloir des propriétaires de ces sortes d'usines; 
si cette industrie est encore très éloignée de la perfection Î\ la-
([uelle elle a la ]n'étention de parvenir, du moins elle possède le 
sujirème talent de faire valoir les produits et de faire d'innom-
bles démarclies pour en convaincre les autres; malheuresement les 
faits sont contraires et c'est là seulemeiit ce qui doit nous préoccuper). 

»lusiju'ù présent les pièces vissées de Chameroy ont conservé leur 
état le phis parfait, bien qu'après un service de 1(1 ans et au contact 
dans les égouts ou les terres, de tous les gaz ou liquides décom-
])osants. Cette métliode présente la morne sécurité ((ue la soudure 
des pièces i)lomb-snr-plomb. Cela a encore été prouvé par les 
tuyaux de petit diamètre étirés de Gandillot, également vis, 
qui , dans les joints, ont fourni des résultats identiques (dans la 
pose perpeiuliculaire pour la conduite dans les maisons), c'est à 
dire (jn'on ne leur a jamais fait le reproche des fuites; ainsi, il est 
démontré par des expériences sufiisantes que cette méthode est par -
faite, et qu'il y a lieu de l'adopter généralement, à rexclusion du 
jointoyage à la soudure des fontes actuelles. 

De ht (Iccoiiiposition tuymtx etc. {titre o.) 

r/exemple le plus remarctuable de décomposition métallique que 
les temps modernes ont fait connaître, est celui des boulets et des 
canons recueillis au cap la l logue; leur séjour au fond de la mer 
depuis ré[)Ov[ue de ce combat, le rZU j\(ai l()U*2, a converti ces 
fers en plombagine, douce et se laissant rayer par Tongle et tailler 
])ar le couteau. 

Un exemple de décomposition sen\blable s'est présenté quand on 
a levé les conduits du boulevard Tigale; le fer se co\q)ait et se 
taillait facilement. 11 ne jiouvait donc plus, depuis nombre d'années, 
servir à la conduite de l'eau ou du gaz; les terres les recevaient 
il peu près tous, et i! y avait une perte évidente. 

Aujourd'hui, i îi Décembre 1851, on a levé des conduits de 
fonte sur la jilace du Talais lîoyal ; les corps étraîigers qui s'y 
attachaient, en ont augmenté le diamètre de ])rès de moitié. Des 
rognons de sont formés sur tous les points; la résistance métal-
lique a partout été détruite et le milieu des terres infecté. Ce ([ui 
reste de fer m('tallit[ue est devenu cassant, e t , par suite de sa 
combinaison avec le soufie ou l'ammoniaque, il s'est formé un sul-
fure très cassant ou un ammoniure explosif. 

On a des exemples de cette dernière formation tellement pro-
noncés, ijuc le frottement écliauilait assez les parcelles, pour les 
cnllammer avec bruit; et cette propriété d'exjAosion s'est conservée 
plusieurs années de suite, avec danger pour les personnes (]ui en 
laisaint l'expérience. Des cuivres se sont même altérés dans les mêmes 
circonstances et sont devenus explosifs, comme de véritables ful-
minates. 

Partout de ces faits on a la preuve que les métaux se combinent 
ainsi dans des pro])ortious ca])ables (rollrir des dangers véritables 
et de compromettre la santé publiiiue. (J'est une question d'avenir ([u'il 
serait prudent de considérer. 

La suHuration se h i t tout aussi promiitement : voici un procédé 
(jui le lait connaître. Un fragment de fonte pure étant soumis au 
chalumeau, sur une coupelle de biscuit, il se produit des fulgu-
rescences et des étincelles (|ui se projettent dans tons les sens; 
ce (jui n'a pas lieu avec le 1er sulfuré. (>e ])rocédé m'a toujours 
sufli, ])o\U' distinguer l'un de l'autre, dans l'analyse des conduits 
que j'ai un occasion d'exécuter. 

Il est do)ic démontré que les conduits de fonte sont toujours 
fortement attaijués à l'intérieur comme ù. Textérieur; à l'extérieur 
par la nature des terres dans lec[uellcs on les encaisse et rintil-
tratiou des eaux pluviales ou d'égoiits, les terres des cémetièies 
uotannnant, comme il en existe beaucoup dans l'intérieur de Parias, 
les chaux, etc.; n l'intérieur, ])ar l'eau d(\s condensation.s, les acidi\^, 
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]i\ iiijplitaline, nuninoiiiiKiuc, le soufre etc., ^ui sont entraînés ou 
(jui eonijjosent le gaz dVelairnge. 

lies conduits hituininés de Ulianieroy sont en forte tole, essayés 
ù la lenîsion de U) al tn(>-j)hères. (Jetle lole j)ourrnit ()llVir les nu'̂ nnes 
incon\énients, les nî Mues causes d'uccidonl , si elle /tait, nuaidli :ue-
nîcnt ù nu , on si elle n'pvait ' |u\ino sini[)le couclie de peinture; 
jnais ces conduits (l(I nMe boni étaui s: et (UÎ ])!US, il? ont ù 
Text,-rieur \uie cnvclop))e de ]>itun-ie et de cordes (jiu'les mel exac-
tement ù. r.M r̂i de faclion décon]])os.nite des corps c)iii?;i nés. Je 
ne citerai (fu'u)i seid e\emj)l(», c'esi. ue tous les t u \ . u r /de l'im-
uiense concLiiie lor.geant einu'tirre du Tére Laelc-itse, ui a été 
levée il y a dcuv ans, njïrès dix ans (ie service, ont n^plnCv's coinme 
neufs; pns un seul )j'a olîej'fc la n^oindre d-led uosii , soit aux 
joints à vis, soit à Tint-rieur on u rexiérieuv; et dans le lem])s 
du ervice écoulé, aticnne r('j?arai î .u n'a <''ié faile. 

lia foute de fer jui pourrait pas cilcr un seul cxv m])lc semblable 
et j(î ))roduir;»i eu /(̂ s/nuc^ ))lusieurs c luple^ sembiaMlos. 

liOr?? :tuî il \ a nu accident majeur, dclam (î'atlcnlion. folie ou 
stnpi<lilé^ d;>ns l'ouvrier, as.sui 'juî u^ 1 s Cundnilies si p:nl:iiius de 
CJluunerov ])artagi^iit ia fortuuiî commun(i: mt is, il f.nit \\\\ cas de 
cette force, cfuaMcune prudence Innujiiîie saurait prévoir: car 
dans les condiiiojis ordinaires, la sup riorin' de ces jnoduits sur 
la fonte de fer, doit i^re au moins di: 100 à 

Lt.'s caractrns purontent pliysi ines fo»»riiissent ii?i point de com-
paraison «''galeinent utile h otudier, surtout dans le ra]>port des 
diamCiîrCîs. J1 esi é\ ident Cjue si les forts diamotres des lVuites 
sont très solide-, celte solidité est nulle pour les petits dianirties ; 
aussi le service de son es de tu>au\- a-i-il manijuc' ])artout, Tt 
ce poin». (ju'il l'uut tout remjîîacer ei toujours reumer le sol: la 
sim])le trépidntion du sol les rompt ainsi v,ne l(i passage des voi-
tures. Ce (jui n'a jamais lien avec les tuyau., de Chameroy, de 
(|nel iue diamètre (péils soient. 

On voit ))ai' ce ([ui ])récède que persévérer dans lemidoi des 
fontes serait cîicourir le reproelie de vouloir sciennnent Tinsalu-
britii et tous les autres inconvo'uients, et je dois, sous les diilé-
rentes conditions où ces dcTeetuosiiés ])laceut la ville de Paris, 
demander t[{ie Tadministralion prescrive Teuiploi exclusif des pro-
duits .jui ont subi d'aussi fortes épreuves concluantes, cest ii dire 
les tuyaux bituminés. 

Dit milieu dans lefp'el on place les Iv^'avx {titre t.) 

Si la lîatnre des corps chimiques rpie Ton fait passer dans l'in-
térieur des tuyaux a la plus gravide impcntance dans la question 
de leur conservation, celle des terres ou des eaux dans lesquelles 
on place ces tuyaux, par leur action extérieure, a une importance 
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tout aussi grande, car leur décomposition est la même, qti' elle 
viciîne du dedans ou de Textérieur. 

Parmi les terres dans lesquelles on les place, et qu' il faut 
redouter le plus, il non est point de plus décomposante que celle 
des anciens cimetières: les foutes s y sont décomposées le plus 
rapidement i)ossible-, les chaux ù Fétat sec, puis les débris, 
vieinient après. 

Ces décompositions ont toujours été activées par Thumidité, 
conséquemment par les terres alumineuses. 

Dans ces circonstajices, il aurait fallu couvrir les tuyaux d'une 
couche de sable de rivière; mais c'est une précaution à laciuelle 
ou se garderait bien de recourir, l'intérêt des industriels et des 
ouvriers s y oppose; c'est une lutte contre la caisse de la ville de 
Paris. 

Lorsque les eaux sont ammoniacales, comme les eaux de nui t , 
de savon, de ménage et généralonent tontes les eaux d'égouts, 
leur actioii atteint son maximum d'elict sur les fers, et l'on peut 
prévoir leur destruction anticipée, s'ils ne sont pas garantis par 
un bitume. 

Les fontes placées dans les égouts, dans les souterrains toujours 
humides ou dans les eaux, subissent une oxidatioîi et une décom-
position très rapides, et jamais, que je sache, aucune précaution 
n'a été prise pour les en garantir. 

Cette décomposition des fontes a donc lieu également par l'exté-
rieur; il en est de meme des autres métaux, (piand ils ne sont pas 
garantis. On coneoit cependant que si ces métaux étaient placés 
dans des millieux neutres (ou sans action chimique), comme le 
sable sec ou le .bitume, leur coîiservation se prolongerait à rinfini 
et serait pour le trésor de la ville d'un avantage incontestable. 

C'est sous ce point de vue encore, que la commission de l'aca-
démie des sciences a décerné le prix Monthyon h la fabrique de 
M. Chameroy; elle a vu que ces conduites étaient extérieurement 
garanties par une épaisse couche de bitume, de manière à s'opposer 
à toute pénétration d'humidité, quelle que soit la nature decojn-
posante des terres. Cette académie ii'a pas erré dans son opinion; 
toutes les conduites levées depuis cette époque ont justifié soîi 
jugement, et elles ont été replacées dans le service comme neuves; 
(j ai déjà fait justice des événements extraordinaires). Dans les 
conditions ])lus qu'ordinaires, donc, on peut tirer cette conclusion, 
que ces conduites sont les seules qui satisfassent aujourd'hui la 
prati({ue et l'homme d'esprit. 

Des procédés de fahrleation du gaz {titre 5). 
Les quantités de charbon influent beaucoup sur le produit gazeux 

obtenu. 11 est des fabriques ([ui ont en vue le coke, suivant les 
besoins et les saisons; alors, le travail est plus ou moins ])oussé. 
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fît le gaz plus ou moius contaminr. J)e nck'essito de recourir 
ù diilereuts ])rocedës de jiurificatiou. 

S'il scuible d'abord inutile que Tadininistratioii surveille la îiaturc 
du charbon et la manière dont la distillation est faite (cela ne devrait 
])as etre ainsi; le proc(Me Pauwels aujionce l'emploi de charbons 
très inférieurs, qui peuvent compromettre la salubrité, pour Teclai-
ragc intérieur), il ne doit pas cn être ainsi de la jmrilieation. En 
edet, dès le moment (\UQ Ton possède un bon procédé, consacre 
])ar le temps, la j^roposition d'un nouveau procédé plus économique 
devrait au moins exciter la detiauce; mais il n'en est pas ainsi, on 
considère d'abord l'intérêt, et en conséi{uence tout chimiste, qui 
croit avoir obtenu un el le tdans ce sens, le fait adopter sans dilli-
culté, et l'éclairage de la ville peut se trouver subitement corn-
ju'omis. Ainsi, laisser tout un service aussi important h la merci 
du ))reinier manipulateur venu, est imprudent et demande une 
surveillance autre (juc celle (pii a été exercée jusqu'ici. On n'a 
i\nii se rajipeler le procédé OavaiUou, adopté sans contrôle, et qui 
coîisistait ù purifier par les i)latrcs mouillés d'acide suli'urique étendu; 
il est arrivé (|ue pendant son jiassagc le gaz a eutrainé une partie 
de cet acide dans les condensations et que les premières conduites 
de fonte ont été littéralement percées. 

Ou voit i)ar cet exemple, à quels inconvenieuts on peut être 
ex])osé de laisser sans contrôle un travail de cette nature, aban-
donné aux mains des ])arties intéressées. 

Le jn-océdé Laming paraît plus raisonnable; cependant le temps 
seul pourra ju-ononcer sur son elïlcacité. 

Je viens de citer le mot de vondenHation: c'est une partie de 
liquides (pii se forme dans les conduites par la condensation des 
va])eurs, dans l'opération de la distillation, ou de celles qui sont 
entrainées. Connue ces conduites ne conservent pas une horizonta-
lité parfaite, les condensations se rassemblent dans les dépressions 
et ])ourraient nuire si ou n'y obvient par des syphons, d'où on les 
rcîtire ensuite ])ar une ])ompe aspirante. 

Ou a remar([ué (jue les condensations rpii se forment dans les 
jn-océdés ordinaires et anciens de distillations n'ont aucune action 
înaiï[uée sur les conduites; ce n'est (pie de Tean mélangée d'un 
peu de na])htalinc. ]\iais cpiund ou i)uri[ic par l'acide sulfurique 
(procédé Cavaillon), il y a destruction de conduites eu très peu 
de temps, par suite de l'action de l'acide sur le métal ; action, que 
tout le monde connait. 

11 va sans dire ([ue les conduites et les syphons bituminés du 
Sr. Chameroy ne ]n'éscuteut pas la inoiudrc altération par le con-
tact des condensations; et f[ue l'étamage intérieur les garantit 
encore quand ces dernières contiennent de Tacide atlaibli, contre 
lequel la foute n'a aucune défense. 

Dans cette condition assez difficile et qui met une arme dan-
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gcrcuse pour la sûreté publique, entre les mains étrangères, il 
devient indispensable de s'informer des procédés qui sont suivis 
dans les fabriques, et d'en surveiller l'exécution. 

Itcsuiuc {titre (J.) 
J'ai montré ([ue les conduites bitumiuées ont une supériorité 

réelle sur celles de fonte; que cette supériorité est avérée pour 
tous les diamètres, et que ce serait une erreur très grave, et très 
préjudicielle aux intérêts de la ville, d'avoir une opinion contraire. 
La question principale ainsi réglée, il ne me reste plus qu'à traiter 
dc ([uel([ues accessoires, comme des conduites montantes ou de 
branchement, des robinets, etc. avant de conclure. 

Les branchements eu plomb out été prescrits autrefois par l'ad-
ministration; cependant ils ollrent jdusieurs inconvénients ; ils sont 
ex])osés î\ la portée de toutes les mains, soumis ù des accidents 
divers, à des chocs. Le nombre des événements, auxquels ces 
tuyaux en plomb, de petit diamètre, ont donmî lieu, est incalcu-
lable; tellement considérable qu'il est à croire c[ue les écritures 
dc l'administration ue peuvent i)as les mentionner. Sous terre, ils 
s'écrasent, et hors de terre, ils se coupent. Disons encore ici , 
que dans un cas d'ignition du gaz, qui s'échappe, les ouvertures 
augmentent, le plomb fond et rinceudic ne peut que s'en suivre: 
ellet qui n'a jamais lieu avee les branchements ù la Gaudillot ; 
entin, disons encore, que dans un cas d'émeute populaire les bran-
chements de plomb oifrent toutes les facilités pour incendier la 
capitale; et (pie la ([uantité de gaz en charge dans les usines per-
mettrait d'entretenir Y incendie pcîidant 2 heures au moins , avec 
100 bouclies de ilamme. Voilù pour les branchements en jdomb, 
approximativement. 

Ou nmiédierait à tous ces dangers cn em])loyant les branche-
ments en tuyaux étir(ts de fer du S^ Gaudillot; ils offrent plus 
de solidité, h l'épreuve des chocs suillsamment (^asti(iues pour 
supporter la pouss(^e des murs, ue se laissant pas entamer par 
le couteau, infnsibles, et s'ajustant à vis. (Jes conduites sont à. 
la vérité destructibles dans la portion du terrain où elles sont 
adaptt'fes à la conduite principale, mais avec le soin de les en-
duire d'une couche dc bitume ou de goudron, on parvient il 
atténuer considérablement cette destruction; il en est alors ù peu 
pr?is comme dans les tuyaux Chameroy, le bitume excluant l'hu-
niidité, de telle sorte (pi'avec ces branchements, on se garantit dc 
tout danger, on peut le dire, qu'il soit du à la méchanceté ou 
à la malice humaine; ainsi que de la décomposition oxidante des 
elements chimi([ues mis en contact, llien ne peut compenser les 
avantages des branchements Gaudillot, et s'il fallait aller plus loin, 
je dirais que les tuyaux de plomb de petit diamètre se décomposent 
intérieurement ])nr l'action du gaz , de la naphtaline; ce qui na 
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pas lien au avec les tuyaux de for. Qu'il a suffi qu\ui 
tuyau de plomb fut en contact avec du bois de cliène pour le voir 
se (b'composer et le mettre hors de service en très peu de temps, 
jusquau point dc tomber en poudre doxide. 

J/actioji des gaz et des li([uides quils entrainent sur les cui-
vres, est très forte; ce metal est dissous cn très peu dc temps, à 
tel ponit que les robinets en cuivre n'arrêtent plus les gaz, qu'il 
faut toujours raccorder, renouveler, etc. avec le risque d'avoir h 
combattre les fuites. 

J/action de ces mêmes elements sur les fers toiirncs s est mon-
trée comparativement beaucoup moindre; cest-ù-dirc les bons fers, 
ceux (jue Ion met autour, dont on fait des robinets (on voit que 
je ne paidc pas des fontes). La faible action ĉ ui se manifeste dans 
leur service ù rexterievu, consiste h les carburer, et cela est même 
favorable au jeu des pièces. On ne voit que diincilement la brie 
duu robmet dc fer dans les usines, et ils ne laissent jamais 
échapper les gaz: vouloir i)erscvcrer dans Tcmploi des robiucts dc 
cuivre est encore un non-seus que je ne puis assez condamner. 
Oest courir les yeux baisses sur lès accideîits lorsqu'on a le 
renu î̂de sous la main. 

de n'ai rioi h dire des autres métaux, qui 7ie soiit pas employes. 
Tour assurer un service d'eclairage du gaz, avec les moyens 

(pie prcscjitc aujourd'hui l'imlu.strie, il serait prudent d'ordoinier 
ladoptum des conditions suivantes; ne permettre l'emploi des 
condm'tes scmterraines en fonte de fer, que pour les plus forts 
diamètres; ordoïiner l'emploi exclusif des conduites bituminces, 
pour tous les autres diamètres; Trescrire l'adoption des bran-
chements CJaudillot, pour conduire perpendiculairement le gaz des 
conduites souterraines dans les maisons; fliirc defense aux usines 
d'altérer les^ procédés de fabrication et d'c^uration sans en avoir 
donne avis à l'admiin'stratiou ct avoir son approbation; ordonner 
([ue les compagnies du gaz ayent à fournir annuellement la des-
cription dc leurs fabriques, des procédés suivis, des appareils de 
la distillation, du mode de purilication ct des qualités de charbon 
employt^es. 

Ces mesures de surete deviennent de jour en jour plus ur'^'-eutes ; 
cn ellct, ' ' o ' 

1" ^piand on considère rinfection du sous-sol, partout on l'on 
a pose des conduites dc fonte, ct que cette affreuse infection ne se 
retrouve jamais avec les conduites bituminces ; dc jdus, que cette in-
fection est toujours accompagnce dc la mort V(%ctale; 

2*̂  lorscpie rexpAience a démontré (et les ra])ports existant dans 
les bureaux des ingénieurs de Paris sont unanimes à cet c%ard), 
que les rares fuites des conduites bituminces ont eu lieu sur des 
pièces anciennement j^osees, avant leur perfection, c'est h dire sur 
des pièces à emboîtement simide; que ces conduites n'ont eu des 
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fuites (lUe par ce jointoyage ù emboîtement, et que depuis rcpo([uc 
où ce système a etc remplace par le jointoyage à vis, aucune fuite 
ue s'est manifestée; 

3®. les nombreux défauts des branchements de plomb, qui se 
percent, s'ecrascut, se coupent, se trouent partout; 

quand on rellechit aux modifications dangereuses auxquelles 
l'intcret peut conduire ct dont on a des exemples si remarquables 
dans le procède d'épuration Cavaillon et la distillation à four de 
Pauwcls; ct 

5°. aux résultats des recherches incessantes des employes des 
compagnies, qui, pour avancer leur fortune particulière, n'hésiteront 
pas à adopter les procèdes les jdus désastreux; ([ui, peu contents 
des énormes béncliccs réalises aujourd'hui par les comiKignies, cher-
chent à raugmenter encore; 

Eniin O'*. La considération importante, sine-qua-non, que puisque 
radininistration municipale s'est arrêtée à ce mode d'éclairage, il 
fiiut le rendre possible, et que cette possibilité ne sera atteinte 
(ju'eu assurant les moyens de transmission du gaz (rendue dange-
reuse aujourd'hui par le fait de (luekpies-unes de ces compagnies.) 

Par ces considérations, dis-je, l'administration est forcément en-
gagée à adopter les mesures que je viens d'indiquer ci-dessus, 
comme nécessité de position. 

Pour sortir des généralités; voyons uii exemple. A l'époque de 
la folie des ballons, au cliam]) de ^lars, la compagnie du gaz de 
Grenelle fournit le gaz nécessaire, par un embranchement de tuyaux 
sur la conduite principale. Disons aussi que les ballons étaient 
gonllés de la manière la plus irrégulicre. 

Un jour il fallut se presser ct ou surchargea le gazomètre d'une 
manière extraordinaire. (Jette pression extraordinaire lit démonter le 
syphon en fonte de fer dc la barrière de rLcole, et une masse de 
gaz trouva issue, auprès d'un bureau d'octroi dont le commis fut 
asphyxié, ou par le gaz lui-mcme ou par l'imprudente approche du 
feu, car il y eut explosion. Une action fut portée devant les tri-
bunaux par la partie civile, et c'est alors que les diilicultés sur-
girent; les parties se rejettèrent les unes sur les autres; la com-
pagnie du gaz, toute-puissante ct à laquelle l'événement peut être 
attribué par son imprudente conduite, s'en prit aux fontes de fer 
pour le syphon, et aux conduites bituminécs qui portaient le gaz... . 
Je ne m'enquicrs pas du jugement qui est intervenu, je recherche 
la vérité, et je dis.... 

1°. qu'il est constaté par les rapports existants dans les bureaux 
des ingénieurs de la ville (notamment celui de M. 13ourgeois, piqueur 
de la G" section, en date du 14 Juillet 1851) , que la fuite eu 
question a eu lieu par le syphon cn fonte de la barrière de TEcolc; 
2 . que cette rupture du sj'jdion a été occasionnée par rénorme 
pression du irazomètrc, afin dc remplir instantanément le ballon du 



»Sr. Poitevin; el qu aujourd'hui 23 Septembre 1851, j a i fait 
Tinspeetion des conduites bituminoes mises recemmeiit Ti découvert, 
et ai reconnu personiiellement que ces conduites n'ont pu occasionner 
Taccident en question; que, placees dans lorigijie, leur système 
était ù jointoyage 

par emboîtement, (jui a pu soull'rir ])ar 1 événe-
ment et dans son voisinage, mais ((ue les coîiduites elles mêmes 
sont dans un état de parfaite conservation. Que les terres environ-
nantes nc sont ni noires, ni infectes, et que sen ])rendre à ces 
conduites, dans cette circonstance, cest le comble d m e u r . 

de le répète alin que l'administration en soit bien convaincue, 
cet accident est du entièrement ù rimprudence de la compagnie 
du gaz. Toutes les fois quon agira de la sorte, on arrivera au 
meme résultat. Ce travail demande à etre contrôle. 

Voici^ un autre motif qui va le prouver. Par quels motifs a-t-on 
juge nécessaire de faire repreuve nouvelle des chaudières et des 
bouilleurs à vapeur, après trois années de service? n'est-ce-pas 
évidemment que Ton a reconnu que ce service les affaiblissait et 
les rendait dangereux? Or cest ù peu près le nu^mc cas que 
pour les conduites du gaz: et si on ne peut pas aussi facilement 
les remplacer et les ('prouver, du moins doit on les inenuger; et 
cependant je remarcpie que c'est après un service de ao ans tpie 
la compagnie de gaz de Grenelle s avise d'aune operation semblable. 
C'eut Ac uji miracle que revenenjcnt n'eut pas eu lien, et c'est 
vers ce point seulement que l'administration doit tourner ses 
regards, pour ("vitcr les accidents futurs. 

Il doit metre inutile d'aller plus loin pour démontrer la supé-
riorité des tuyaux bitumimrs et ù vis de Chameroy, comme des 
branchements en fer visses de Gaudillot. i.es fontes, tant qu'on 
les emploiera, ne pourront être que la cause première des accideîds^ 
des embarras, de Tiiisalubrite et du mouvement continuel du pave; 
et tant qn'oîï n'cJi défendra pas l'emploi, en grand prtyudice aux 
interets de la ville. 

Indépendamment de quelques fabriques particulières, qui pro-
duisent le gaz pour leur j)ropre usage, et la compagnie du gaz 
portatif, il existe dans le departcjuent de la Seine 11 fabriques 
autorisées, fournissant ù Teclairage de la voie publicpie; savoir-à 

nceaux, barrière des ^Martyrs, Grenelle, faubourg Poissonnière 
barrière Pontainebleau, rue de la Tour, Belleville, Passy, Ba-
tignolles. St. Denis, Sèvres, Boulogne, St. Mande et les In-
valides. 

La quantité totale du parcours des conduites dépasse (IGO 000 
mètres, sur lesquelles il y a plus de 400 000 m. de conduites 
bituminees, et 200 000 m. seulement de conduites de fonte. 

Le rapport des fuites est de 80 sur la fonte contre 1 de tuyaux 
bitumines; et dans le courant des 12 dernières annees, 620 tuyaux 
de fonte ont cte remplaces pour cause de deterioration grave, dc 
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incontestable. 
Je le repète, les tuyaux de fonte laissent échapper les gaz sur 

tous les points; les terrcins environnants sont tous noirs et infects 
ou insalubres, et ces ellets ne se montrent jamais par l'emploi des 
tuyaux bitumines. 

La fabri(|ue de gaz qui fatigue le plus le pavé de Paris, est 
celle de Dubouchet et Pauwels; cela tient à la mauvaise (pialité 
de son gaz, du uni(piement ù la fabrication, qui a forcé cette 
compagnie de recourir à des citernes, (jui ont bien moins la neu-
tralisation des inéigalités de niveau pour objet (pie Tépuration ; 
car il est démontré (pie les nappes d'eau de ces citernes conduisent 
l'acide sulfureux dont cette espèce de gaz est surchargé: c'est ce 
que d(*montre l'inspection et l'analyse. 

Je viens de dire (pie les pertes de gaz sont énormes; avec les 
fontes de fer elles sont de 25, dO et 55 YiCi, La compagnie dc 
Sèvres est signah?e comme ayant perdu par c(^tte cause jusqu ' i l 
70 pCt. On ne se fait pas une idée exacte de cela ; c'est ]n'es([ue 
fabuleux. Les plus fVu'tes pertes par les conduites bituniin(k*s (et 
c'était avant Fadoption des jointures à vis) ont ('té de G ù p(Jt. ; 
ce (pii n'a meme ])lus lieu dejmis cette dernière adoption ; et c'est 
encore un progrès ([ui est interdit aux fontes de fer. 

En inspectant la fabri([ue de conduites bitumiiuîcs du Sr. ('liarne-
roy, je les ai vues soumises, avant leur recouvrement de bitume, 
il une pression intérieure de 10 atmosplu'l'res : cette solide ('j)rcuve, 
concourant avec une certaine (élasticité metalli(jue, a permis de 
les ])lacer dans les conditions les plus défavorables, comme les ter-
rains mouvants et sur les i»onts oscillants; ainsi sur le p"); 
(VAusterlitz, deux conduites Chameroy de 0'". 10 de diamètre n'oni 
pas donné lieu à la moindre fuite de gaz, depuis J 0 ans, qu'elles 
sont plac(?es. Deux autres conduites d'eau de 0'".:i0 et de 0'".l(î2 
ont prtéseuté le meme résultat; l'une a été pos(;e en 1810,^1 t ihe 
d'essai, et elle vient d'etre examinée par i l . ringénieur Dupuits, 
([ui en a constaté la parfaite conservation, sans nulle trace d'alté-
ration ; ce ([ui doit entrainer j\ la plus grande conliance. 

Tant pour l'eau (pie pour le gaz, les conduites bitumiiuîcs ont 
donc une supériorité incontestable sur tous les moyens iinagiiu^s 
jusqu'ici; et on en trouvera la recommandation et les éloges du 
tous l(̂ s industriels qui en ont fait l'emploi, soit à Paris soit dans 
les autres villes de la France. Je crois qu'il est superilu de inul-
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tipiier les citations; Tinformation dira mieux encore les iieureux 
résultats qui ont ete obtenus, attendu qu'il ne m'a etc pos-
sible de les exposer que d^une manière très brieve. Elle justiliera, 
à n'en pas douter, l'avis de l'académie des sciences. 

Paris, ce o l Décembre 1851 , 
L'Inspecteur des Etablissements classes, 

M, Cou LU:Il 
Chevalier de la Ijegion d'honneur et 

de la couronne de chêne. 
Rue Las Casas, 18. 

Présenté à Monsieur le IJaron 
GcrU'kti d'Uerwfjncn, conseiller 
de 1(1 legation de S. M. le liui 
{tes Paj/s-Jfas la i) Janvier 1852. 

i ] [ JLAGl i XXIÏ , 

MKMOKli: OVKR UEGALVANISKIUID ÜF VERZINKT UZl̂ lL 

T. 
Inleiilhig. 

WannecT een vreemdeling dit land bezoekt, en het dus slechte 
oppervlakkig kent , kan het niet anders of het moet zijne verwon-
dering trekken, wanneer hij verneemt, dat alhier dikwijls koper 
of lood gebruikt wordt, voor voorwerpen waarvoor men elders 
ijzer zou bezigen. Onbekend rnet de ware reden hiervan, weet 
liij iiiet, waaraan deze voorkeur voor zulke kostbare metinlen te 
moeten toeschrijven, vooral wanneer Jiij de vele belangrijke na-
doelen bedenkt, die hun verschillend gebruik met zich voert; maar 
is hij eeiunaal meer bekend met de gesteldheid des lands, dau 
ziet hij dat deze schijnbare tegenstrijdigheid niet anders dan een 
noodzakelijk gevolg van het klimaat is. Want ofschoon inderdaad 
het ijzer ligter te bewerken, taaijer, rekbaarder, smediger en goed-
kooper is dan de andere metalen, en ofschoon de ijzerzouten niet 
nadeelig zijn voor dc gczondlieid, kan het gebruik hiervan toch 
niet zoo algemeen v/orden, als wel te Avenschen ware; want be-
nevens zijne andere eigenschappen liceft het die van zeer ligt en 
snel door de natte lucht geoxydeerd te worden. Deze schadelijke 
alliniteit van het ijzer tot de zuurstof dwingt den bouwkundige 
tot het gebruik van lood of koper, ofschoon dit in vele gevallen 
gevaarlijk voor de gezondheid en altijd kostbaarder dan het ijzer 
i s , of zij vereischt het gebruik van teer, smeer, of verf, dat vele 
kosten van onderhoud veroorzaakt en, zoo als wij zien zullen, het 
ijzer niet geheel tegen de oxidatie kan beveiligen. 

Ü 

En als wij ons later met de bijzonderheden van deze oxydatie 
zullen bezig houden, zal men zien dat zij nergens meer plaat» 
grijpt dan in Nederland, waar de zachte en kunstmatige bodem 
de sterkste verbinding bij het bouwen vordert, waar het gebrek 
aan bronwater het gebruik van regenwater noodig maakt, waar 
de talrijke bevaarbare binnenwateren eene menigte van beweegbare 
bruggen vereischen, waar bovendien het hout kostbaar en aan 
zware beschadigingen onderhevig, en waar dus het ijzer het meest 
noodzakelijk is. 

Daarom meenden wij dat het niet onbelangrijk zou zijn de aan-
dacht tc bepalen op een middel dat sedert meer dan tien jaren bij 
naburige volken met het gunstigste gevolg tegen de oxydatie van 
het ijzer gebruikt wordt. 

I L 

Jretenschajjpclijk begiufiel der rjalvanisaiie. 

Als het ijzer aan de werking der vochtige lucht blootgesteld is , 
zal de oxydatie, zoo lang het door wrijving of anderszins vrij van 
roestvlekken blijft, slechts moeijelijk en langzaam plaats vinden. 
]\Iaar als men roestvlekken kan waarjiemen, zij)i ook de vorde-
ringen der oxydatie snel. 

Dit natuurverschijnsel bleef zeer langen tijd zomler juiste ver-
klaring. Maar toen CJalvani en Volta de elektrische stroonien , voort-
gebragt door de chemische werking, uitgevonden hadden; toen 
Ampère hiervan de wetten aangetoond had, en toen de wetenschap 
in staat gesteld was zich van goede galvanometrische werktuigen 
te voorzien , ontdekte Deccpierel eindelijk de oorzaak van dit vreemde 
natuurverschijnsel. 

AVanneer twee metalen in aanraking geplaatst zijn, onder den 
invloed der door de oxydatie voortgebragte chemische werking, 
wordt altijd een elektrische stroom waargenomen. Eeji der metalen 
wordt de negatieve pool en het aiulere de positieve van het stelsel. 
De onderviiuling bewijst nog, dat het metaal, hetwelk het meest aan 
oxydatie onderhevig i s , de positieve, het andere de negatieve j^ool 
wordt, en dat de zuurstof het i)ositieve metaal veel meer aangrijpt 
dau wanneer het zich afii-ezonderd bevindt en het andere niet kan O 
aantasten. 

Verder heeft de ondervinding geleerd, dat, wanneer het ijzer met 
roestvlekkoi bezet i s , deze vlekken de plaats van het niet oxydeer-
bare metaal innemen, en dat het geheel een galvanisch stelsel vormt, 
krachtig genoeg om de waterdampen der vochtige lucht tc ontbinden. 

zuurstof van het water vereenigt zich met het ijzer, en de 
^vaterstof, in den staat van vorming, verbindt zich met dc stikstof 
en met den waterdamp des dampkrings, en vormt hydras ammoniae, 
^velke met het roest eene nieuwe verbindina* aan:2faat. Dit laatste 
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l)ro(lukt is nog niet grondig onderzocht geworden, maar men heeft 
waargenomen , dat bij de vorming daarvan de roest als een znnr werkt. 
Men kan ligt begrijpen dat , hoe meer vlekken er zijn, des te meer 
de oppervlakte van dit galvanische element toeneemt, en dus zijne 
kracht in evenredige verhouding versterkt wordt. En alzoo wordt 
door iedere oxydering de oorzaak-Jiiervan tevens op nieuw ver-
meerderd. 

Daar de ondervinding aantoont, dat de drooge lucht het ijzer 
Jiiet kan aantasten , zoo kan men ligt begrijpen, dat, hoe vochtiger 
een land is , des te sneller ook het ijzer geoxydeerd zal worden. 
Maar wanneer de lucht behalve den waterdamp nog zure uitwase-
mingen bevat, bemerkt men, en de eenvoudigste wetten der schei-
kunde doen liet ook begrijpen, dat de oxydatie veel sneller zal 
worden voortgebragt. 

Nn is jXederland misschien het vochtigste land van Europa, 
lietzij door den< aard van zijnen bodem, hetzij door de menigte der 
stroomen die het besproeijen, hetzij door de nabijheid der zee; 
bovendien is het door den hoogleeraar Driessen bewezen, dat de 
dampkriïig des lands eene geringe, ofsclioon merkwaardige hoeveel-
lieid van zeezoutzinir bevat (1). En zoo kan men ligt begrijpen, 
dat het ijzer in dit laiul snel moet geoxydeerd worden. 

»Sedert lang hebben de ingenieurs v a n i l l e laiubji naar midde-
len gezocht om liet ijzer tegen oxydatie te beveiligen; maar de 
menigte zelve der aangewende middelen bewijst hoe weinig men 
geshuigd is De eene wW de jnenie gebruiken, \ lc andere de teer, 
enz.; maar al deze soorten van behoedmiddelen, waarbij men zich 
ten doel stelt om het ijzer met een, voor de vochtige lucht on-
doordringbaar, omkleedsel te bedekken, hebben dit hoofdgebrek met 
elkander gemeen, dat zij het praktisch bijna onmogelijke willen, 
en daardoor veel herstelling en onderhoud' noodig maken. 

Wanneer nu door de eene of de andere oorzaak eene opening in 
liet beveilige/id omkleedsel komt, dringt het regenwater of de vochtige 
luclit tot het ijzer door; eene roestvlek vormt zich; liet ijzer wordt 
door het yoorigebragte oxyde van het omkleedsel losgemaakt, en 
de oxydatie maakt daarna bijna eveii zoo snelle vorderingen, als 
wanneer het ijzer niet ware bedekt geweest. ^ 

Zonder te willen spreken van het breken der brug te Angers, 
wijl zoo iets gelukkig zeer zeldeji voorkomt: zonder te willen spre-
ken van de talrijke gebouwen, welker zekerlieid van een stuk ijzer 
afhangt , bepaal ik mij tot de aanmerking, dat deze onvolmaakte 
middelen zeer veel kosten, en de gevaren niet kunnen afwenden. 
Ja dikwijls kan men de verf, bij ijzerstnkken die door metselwerk 
zijn bedekt, niet herstellen en moet men dit nalaten. Menio-inaal is 

(I) Zïo. yerhandcUn^ over de ivcilcren cn hwUt der stad Amsterdamdoov iWix 
i')Oi;leeraar .Aliiltlci', hU. 177. 
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liet dan ook bij plotselinge instortingen gebleken, dat het ijzer op 
zoodanige plaatsen geoxydeerd was. 

Ook geloof ik niet dat men deze zwarigheden geheel uit den weg 
kan ruimen, wanneer men e n k e l tracht het ijzer tegen de aanraking 
der vochtige lucht te beveiligen, iets dat bijna onmogelijk is; 
maar men moet trachten het onder zulke chemische en physische 
toestanden te plaatsen, dat zijne alliniteit tot de z u n r s t o f zoo niet 
vernield ten minste belemmerd wordt, en alzoo de invloed des 
dainpki'ings op dit metaal krachteloos woide gemaakt. 

iVij de galvanisatie met zink heeft men zich dit doel voorgesteld en 
het op eene voldoende wijze bereikt. D e z e galvanisatie bestaat in dc 
bekleeding van het ijzer met eene zinklaag, waardoor een elek-
trische stroom wordt voortgebragt, en het ijzer negatief en het zink 
positief wordt, l iet ijzer kan dan met de zuurstof der lucht geene 
verbinding meer aangaan en nog minder het water ontbinden, l iet 
zink alleen wordt aan de oxydatie blootgesteld en, onder den invloed 
van het koolzuur der lucht of van het water, dekt het zich lang-
zaam met eene korst van koolzuur zink-oxyde; maar daar deze laag 
de bijzondere eigenschappen bezit van onoplosbaar te zijn onder den 
invloed des dampkrings en reeds bij eene zeer kleine dikte ondoor-
dringbaar voor de lucht wordt, vormt zij eene wezenlijke verf op 
de oppervlakte van het metaal. "Wanneer deze verf door eene toevallige 
oorzaak beschadigd wordt, vormt zij zich weder ten k o s t e van het 
zink zelf en als het ijzer op eenige plaatsen ontbloot wordt, kan men 
waarnemen, dat , zoo lang het over eene belangrijke oppervlakte met 
het zink in aanraking komt , het slechts zeer langzaam eii zeer 
moeijelijk roest. 

J l l . 

Over de aamoendivg van verzinkt ijzer en dc 
daarmede genomen proeven, 

Dc theorie heeft ons geleerd, dat wij van gegalvaniseerd 
ijzer eenen krachtigen tegenstand tegen de oxydatie kiinncu ver-
wachten. Wij zullen nu zien, welk oordeel de praktijk hierover 
velt; want alleen deze is in staat den invloed van alle omstan-
digheden naauwkeurig te waarderen. Wij zullen in korte trekken 
den arbeid van eene oflicicle kommissie mededeelen. Wij hebben dc 
volgende aanwijzingen uit een artikel van den ingenieur Dehargne 
getrokken (1). 

In 183S heeft de fabrikant Arttes in Brest het ccebruik van 

(y) Zie Annales des Ponts el Chaussées» Mémoires ct Documents Toniî  



het gegalvaniseerd ijzer voorgesteld; bij deze gelegenheid bragt 
eene, door een ministerieel besluit benoemde, kommissie een verslag 
u i t , omtrent talrijke in 1S3S—1810 genomen jn'oeven. 

IJe kommissie lieeft eerst hare aandacht gevestigd op den invloed 
der galvanisatie op de taaiheid van het ijzer. Een ketting zonder 
dwarsbalken en welker schakels eene dikte hadden van 0,012 el; 
Averd, na gegalvaniseerd te ziju, onder het zeewater gespannen, van 
28 blaart ISoi) tot April 1811. 13ij het toen ingesteld onderzoek 
uerd niet dc minste oxjdatie bespeurd. De ketting Averd met de 
hydraulische pers onderzocht en kon zonder breken 200 ned. pond 
dragen, zijnde dit de last waarop hij Avas aangenomen. — Hij 
brak eenmaal onder ;J 700 pond en driemalen onder 4 000 pond. 
Dij de breuk des schakels Averd Avaargenomeii, dat het breken altijd 
op het punt dcr aansmeding Avas geschied, uitgezonderd de eerste 
maal, toen het breken in het midden van eene der groote zijden 
eens schakels plaats had, bij een inwendig gebrek aan het ijzer. 

Een ketting zonder ziuk-omkleedsel van dezelfde afmeting Averd 
onder 3 ÜOO pond gebroken. De kommissie geloofde dus te kun-
nen besluiten dat dc galvanisvatie zonder schadelijken invloed op 
de taaiheid van dik ijzer is. Wat het dunne ijzer betreft, daarvan 
zullen Avij later spreken. 

Ecu tweede punt vau niet minder belang Avas het onderzoek, of 
men ook vau oud gegalvaniseerd ijzer nieuw ijzer kon maken van 
goede hoedanigheid. Oude verzinkte spijkers Averden, na ecu uur 
lang in het smidsvuur verhit te zijn, tot eenen kleinen klomp 
geslagen, Avclke, tot staven getrokken zijnde, zeer goed ijzer ople-
verde. Dit kon trouwens ligtelijk uit de zeer groote vlugtigheid 
van het zink vooruitgezien AVorden. 

1 lieriia begon de kommissie hare proeven over den Avederstand 
Aan verzinkt ijzer tegen de oxydatie. 

De naverinelde voorwerpen Averdeu in de haven vau lircst op ver-
schillende plaatsen aan de Averkingcu vau vochtige lucht, van zoet 
en vau zout Avater blootgesteld. 

Xamclijk: 
gcwi-t 

in 
pou'icn. 

Eene kombuis met tocbehooren uit 
plaat- eu ander ijzer gemaakt . 1 197 

Een ijzeren beslag voor een kaap-
stander 14 

verschillende oorlog- \ 4 Avaterketels, namelijk 2 vau 2 000 
schepen vau ISoü tot I kan en 2 vau 1 000 kan . . . 1 390 
1850. I IJzeren spijkers van verschillende 

ï afmetingen 1 GlO 
. IJzeren beslag voor patrijs-poorten. 41 

Tot proefueiniugcu ge-
plaatst aan boord vau 

i— y 

IJzeren naa*els en 
Tot proefnemingen ge-

plaatst aan boord van 
verschillende oorlog-
schepen van 1839 tot 
1850. 

beugels 

in 
porulcn. 

voor 

or. /wel 

75 
151 

sloepen 
ijzeren platen 

8 kettingstukken van mid-
dellijn 2 o8() 

7 005 ijzeren kousen . 2 738 
335 ko2:els van verschillend kaliber 1 203 

Tu de groote smederij. | IJzeren emmers 
Op het nieuw hospitaal ^ 124 cl dakgoten cn 259 el hang-

goten 
23 tralievensters en tocbehooren . 
Kagchelpijpeu, ellebogen, enz. 
50 ijzeren ringen tot het vastmaken 

en op de kazerne der 
marine. 

In de Avachthuizen. 

703 

83G 
308 
220 

Op de uieuAvc kaai van 
Bocage. 

Op deu vuurtoren van 
St. jMatthicu. 

van schepen, ankers, bouten, enz. 1 228 

2 ijzeren roosters, 2 ijzeren beslagen 
voor deuren, 7 ijzeren platen . G8 

En nog ccnc menigte kleinere voorAverpeii voor schepen, kanon-
nen, enz; het geheele gcAvigt bedroeg omtrent 20 000 ned pond. 

Al deze voorAverptiU ziju door de kommissie acht maanden aan 
de lucht of aan het Avater blootgesteld eu vervolgens een jaar 
daarna Aveder onderzocht. Niet ecu enkel stuk Avas beschadigd, en 
men heeft slechts eenige ligte roestvlekken op ecnige schakels der 
kettingen gevonden; ma.ar deze konden door den vingerAvordeu afge-
schuurd en lieten de zinkoppervlakte Aveder tc voorschijn komen. 

Ook heeft de kommissie hoogst dringend aanl^evolcn alle ma-
rine- en oorlogbehoefteu vau gegalvaniseerd ijzer te maken eu in 
1841 een kontrakt gesloten tot eene jaarlijksche levering ten be-
dragen Ânn 80 000 gulden. 

AVij zullen de Avaarnemingcn van de kommissie na deze 20 maanden 
niet omstandiger opgeven, daar in Augustus 1850 deze voorAvcrpcu 
Aveder onderzocht ziju, eu een verslag door eene tAvecde kommissie 
Averd opgemaakt, liètAvelk Avij in zijn geheel zullen mededeelen. 

T̂Ta deze tien jaren Avas het gegalvaniseerd ijzer nog in het 
minst niet geoxydeerd, uitgezonderd daar, Avaar het aan bijzon-
dere AÂ erkiug Avas blootgesteld, zooals hitte, stootiiig, Avrijviiig, enz. 
Eu men kan uit het omstandige verslag zien, hoezeer deze bewer-
king beter is, dan al de onvolmaakte middelen, Avaarvan Avij reeds 
melding gemaakt hebben. 

De gegalvaniseerde emmers, ter proef gesteld in de groote sme-
derijen der marine, tc gelijk met de gewone geteerde emmers, 
hebben viermaal zoo lang geduurd als deze laatste. Slechts zijn 
de eerste versleten door de onachtzaamheid der s m e d e n , die, door 

i 
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er telkens hunne gloeijende werktuigen in te dompelen, ze eindelijk 
doorgeboord en gebroken hebben. Sedert lang zijn al de emmers 
der smederijen van de marine gegalvaniseerd in plaats van geverfd 
of geteeld. 

Een dak en eenige sclioorsteenpijpen van gegalvaniseerd ijzer, die 
in 18oï) gei)laatst zijn boven eene werkplaats tot het krommen van 
seheepsplanken nabij het dok van Salou, zijn nog heden zonder roest-
vlekken en i)i den besten toestand; men had met voordacht langs 
liet gehcele dak eene reep ongezinkt plaatijzer geklonken van O'̂ MO 
breedte, met olieverf bestreken om tot punt van vergelijking te 
dienen. Deze reep, ofschoon geverfd, is nu zoo geoxydeerd, dat 
zij bijna onbruikbaar is. 

A\'igels voor leijcn daken, die in IS 10 en in 181J op de daken 
van de smelterij, op het j)lateau der Kaïiucijners gebruikt zijn, werden 
in 1850 ^veggcnomen en waren zonder de minste oxydatie; andere 
onverzinkte nagels, op hetzelfde dak gebruikt, Avaren na denzelfden 
tijd met eene dikke roestlaag bedekt. Sedert 1811 zijn in de haven 
van Irrest alleen gegalvaniseerde nagels gebruikt. 

De hanggotcn en dakgoten ter lengte, de eerste van 251), de laatste 
van cl, in 18^30 geplaatst en in Julij 1850 onderzocht, werden 
in den besten toestand bevonden, en andere dakgoten van gewoon 
blik waren na denzelfdeu tijd onbruikbaar geworden. De tralie-
vensters hadden zich bijzonder wel gehouden. 

De kngchelpijpen weerden, door de vlugtigheid van het zink, van 
hun omkleedsel beroofd, maar duurden toch vier of vijf maal langer 
dan de gewone plaat-ijzeren pijpen. 

Eindelijk heeft de kommissie Iiare waarnemingen op de volgende 
wijze geresumeerd: 

1. l iet gegalvaniseerde ijzer, zoo lang het vrij van wrijving, 
schuring, enz. aan de vochtige lucht is blootgesteld, oxydeert 
volstrekt niet. 

2. Wanneer het aan wrijving of schuring is blootgesteld, ont-
staan er langzamerhand op de oppervlakte roestvlekken o]) de 
plaatsen, w\aar het zink losgelaten heeft. 

3. ]fet verzinkt ijzer, in zoet water gedompeld, blijft vrij van 
roestvlekken, ofschoon eene kleine hoeveelheid van hydras-oxydi-
zinci in het water kan waar2:enomen worilen. 

l. In zout water is het zink een weinig meer o])losbaar; maar 
de verzinkt ijzeren voorwerpen hebben een veel längeren duur dan 
die, welke deze nuttige bewerking niet ondergaan hebben. jVa tien 
jaren waren de stukken ijzer, ofschoon aangetast, nog zeer goed en 
\stevig. De ondervinding heeft nog niet kunnen doen zien, hoe 
langen tijd cr noodig is om deze voorwerpen te oxydercn. 

5. \Vanneer het verzinkt ijzer aan eene drooge hitte van teii 
hoogste 57:1® Pahrenheit of 300® Celsius blootgesteld is, duurt het 
slechts vijfmaal langer dan hot gewone planiijzer. 

Ö i 

(). Wanneer het ijzer met hout, zeildoek of andere organische 
s t o l f e n in aanraking blijven moet, is het gebruik van gegalvani-
seerd ijzer hoogst voordeelig; bij voorbeeld: bij ijzer beslag voor 
schepen, alluiteu, spijkers, beugels, bouten, Avinkelhaken, enz., 
bij alle timmerwerk, ringen tot het vastmaken van touwen, enz. 
Jlet gebruik van gegalvaniseerd ijzer w'eert de zware beschadigin-
gen, die de roest anders in de genoemde stollen te weeg brengt. 

Op deze uitkomsten van het onderzoek eener ofliciele kommissie 
doen wij volgen de mededeeling van hetgene ons, uit ons per-
soonlijk onderzoek en onze eigene ervaring, ten deze is gebleken. 

l iet wapen der artillerie en genie in Frankrijk heeft zich ook 
deze bereiding ten nutte gemaakt. Al de ijzeren voorwerpen, welke 
langen tijd in de tuighuizen blijven, al de oorlogsbehoeften, welke 
voor deze uitvinding, om de vier jaren, geverfd moesten worden, 
zijn nu gegalvaniseerd en slechts hetgeen van vroeger tijd voor-
handen is, is nog gedeeltelijk geverfd. 

De ingenieurs der bruggen en wegen gebruiken nu dit metaal 
voor alle voorwerpen, welke aan den invloed der oxydatie bloot-
gesteld zijn , zooals bij sluizen , watevkeeringeu, krammen of 
klaauwen bij het verband der steenen, hekken, beslag van allerlei 
soort enz. 

liet oordeel, door do nijverheid geveld, is niet minder ten voor-
deele van het gegalvaniseerd ijzer, en, om dit te bewijzen, zullen 
wij de talrijke toe])assingen aanstippen, welke men daarvan in 
Frankrijk gemaakt heeit. 

Op sjioorwegen , tot daken van smederijen, hang- en dakgoten , 
lei- en pannennagels, dakstoelen, ijzeren beslag van spoorwagens, 
ijzeren verbindingsstukken bij gebouwen, bruggen enz., hekken, 
ankers, bouten, traliewerken en nog eene menigte voorwerpen, 
w êlke men in de stations gebruikt. Op den spoorweg zei ven vindt 
men ook verzinkt ijzer, zooals: telegrafische draden, waterleidin-
gen, ])laatijzeren vergaarbakken, nagels en bouten om de spoorstaven 
vast te maken enz. 

De bijzondere nijverheid heeft deze stof ook aangewend tot gazo-
meters, afdruipstellingen voor suikerbrooden, bakken van allerlei 
aard voor iiltrering, verkoeling, kristalvorming enz. bij suiker-
ranineerderijen, bierbrouwerijen enz. 

Echter moeten wij doen opmerken, dat, waar men vochtige hitte 
moet gebruiken, het geiralvaniseerd ijzer niet deuu't, daar het zink 
de eigenschappen heeft het water bij 21*2® Eahrenhoit of 100® C. 
te ontbinden, en zich zeer snel te oxyderen. Maar vooral moet 
men het niet tot keuken-gereedschap aanwenden, daar er zich bij 
de koking der eetwaren organische zuren kunnen vormen, welke 
liet zink in merkbare hoeveelheid oplossen, iets dat ongezond is 
en zelfs vergiftiging zou kunnen te weeg brengen. 

i 



I! 
17)8 

IV. 

OccT (jCfjaJvmii.seerd IJzerdraad. 

(Overgenomen uit het verslag van den heer Dehargne 
over de brug te St. Servan.) 

Toen het mijiisterie van mariue ons in 1813 had opgedragen, 
in de haven van St. Servan eeu getij-put te maken, waarvan dc 
ohservatie-kamer, in welke de waarnemingen omtrent eb en vloed 
moesten genomen wordeu, iu gemcenscTiap moest ziju met deu 
bcgauen grond, door middel vau eeue brug, van omstreeks l ü el 
lengte, namen wij ons voor, op deze plaats dc zamenstelling 
van ecne hangende brug van gegalvaniseerd ijzerdraad te beproeven. 
Dc verschillende vergelijkende proeven, die wuj genomen hadden 
omtrent de sterkte van deze draden en omtrent die van gewoon 
ijzerdraad, schenen gewigtig genoeg om ons hiertoe te doen be-
sluiten , en tot dc uitvoering over te gaan. 

Deze brug, in 1815 voltooid, is den Mei 1850 onderzocht 
geworden, cn men heeft hevondcu dat de ijzeren kabels, waarop zij 
rust en waarmede zij bevestigd is, zoowel als de haugketting, 
niet het minste spoor van oxydatie vertoonen en zich volmaakt 
gocdgeliouden hebben. Wij moeten er bijvoegen, dat het dek 
van deze brug slechts eene el hooger is dau de stand van lioog 
water, eu dat de zee, die dagelijks door dc kabels spoelt, ze gedurig 
vochtii»* houdt. O 

1 let dek van de brug wordt van onderen tegen den wind 
vastgehouden door vier kabels van gegalvaniseerd ijzerdraad, die 
dagelijics door de zee bespoeld en weder droog gelatoi worden, 
cn die aan hare einden bevestigd zijn, door vier ijzeren anker-
ringen , geklonken aan den voet van den getij-put cn aan de rotsen. 

AVij moeten hierbij opmerken, dat deze vier ankerringen, die 
eerst na het leggen der brug werden aangebragt, niet konden ge-
galvaniseerd worden, maar op de plaats zelve slechts vertind ziju. 
i\Iaar dit vertinsel heeft geen wederstand geboden aan de werking 
dcr zee: dc vier ankerringen zijn tJians geoxydeerd, en hun roest 
heeft zich aan de uiteindcii der kabels meilegedeeld, maar slcclits in 
dier voege, dat bij dc minste wrijving de roestvlek op de kabels 
verdwijnt en de zink-oppervlakte weder te voorschijn komt. 

De goede uitwerkselen dezer eerste toepassing van verzinkt ijzer-
draad en het instorten van de brug te Angers, veroorzaakt door 
dc volkomcne oxydecring der kabels (1) hebben ons genoopt onze 
proeven vau 1815 te voltooijen en de resultaten bekend te maken, 
die van dien aard schijnen, dat zij de volle aandacht van het 
bestuur der openbare werken verdienen. 

(l) 7M ^Tnuif0Hr van IH Mei 1851, 

( 

i 

Eerste proef. Na ijzerdraad n''. 18 (1) genomen te hebben van 
\ el lang. liet men het op de helft dezer lengte galvaniseren, en 
deze draden hij het einde van het verzinkt gedeelte afsnijden, het-
geen dus gewone en gegalvaniseerde stukken ijzerdraad, van 2 el 
lengte, opleverde, aan elkander gelijk, wat hunne kwaliteit aangaat. 
Aan de einden van iederen draad werd op de gewone wijze een 
strop gemaakt. Deze draden werden door middel van steeds ver-
zwaard gewigt, met gedurige opklimming van één ned. pond in 
toenemende spanning gcbragt. De proeven werden genomen met behulp 
van ecne gewone balans, waarvan eene der schalen was afgenomen. 
Dc overbiijvciule ontving achtereenvolgens de gewigten, terwijl 
het boveneinde des draads aan het andere deel der balans werd 
vastgehecht, wordende het benedeneinde tegengehouden door eenen 
in den grond vastgemaakten ring. 

Ö ^ 
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Gewigt 
bij het breken, 

(ned. pond.) 
Aanwijzing van de plaats der breuk. 

Gegalvaniseerd ijzerdraad No. 18 (A). 

1 50:) Ver van den strop. 
Q 507 idem. 

500 idem. 
4 400 idem. 
5 407 idem. 
0 520 Dij den strop. 
7 578 idem. 
8 507 idem. 
0 002 idem. 

10 515 idem. 

521.10 Gemiddeld gewigt. 

(I) De nnddellijii der (Iradon is voor 
0 O.OnO cl luidtlellijn. ' 

» .5 o.nno yo » » 
10 O.Oni 4(i I) » 

» ÏTj O.OO'i 14 )) )» 
» 10 0.()(ri '25 » » 
» 17 O.OfVi 84 » ?> 

18 0.003 40 el nrtddellijit. 
)) in 0.1)03 n5 » » 
» 20 0.004 50 » » 
» 21 0.005 10 )> )) 

22 o.ni)r> 65 ) ) » 
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2 
S Gewigt 

bij liet breken, 
(iiotl. pond.) 

Aanwijzing van cle plaats clcr brcuk. 

1 
-I 

'I. 
5 
(! 
7 
S 
«J 

10 

48:} 
470 
400 
475 
4S1 
ii;i I. 
550 
470 
550 
470 

Gewoon ijzcrdraad N». IS (B). 

Aan het einde van den strop, 
idem, 
idem. 

Ver van den strop, 
ï n het binncngedeelte van den strop. 

Aan het einde van den stro]). 
idem. 
idem. 
idein. 
idem. 

407, .'30 (iciniddeld ^-cwiirt. O O 

Tweede 2yi'oeJ\ AVij licbbcii 5 ijzcrdradeii ii«. I S , ieder 4 cl lang, 
doen galvaniseren op de helft dezer lej)gte, en er vervol"-ens het 
gegalvaniseerde gedeelte afgesneden, zorg dragende iederen gegaU 
vaniseei'ilen draad en zijn tegen-overgestcld ,^iiet gegalvaniseS^-d , 
iredeelte 1 )i| elkander te nemen. Deze beide g'cdcelten worden op 
de nevensgaan de tabellen door hetzelfde volgnummer aaiu'-eduid. 
Aan het einde van iederen draad werd een strop gemaakt f e u de 
draden werden vervolgens belast en aan hevige en lierliaalde 
schokken onderworpen — J ) e proeveïi werden op de volgeiule wijze 
genomen: het loodregt gehangen ijzerdraad droeg eene schaal, waarop 
men achtereenvolgens gewigten plaatste, tot eeri geheel bedru'»-
van 150 ned. pond, de zwaarte der schaloi er onder begrepem 
]N̂ a dezen last van 150 ned. pond op de schaal gebragt te ifebben, 
heeft men van eene hoogte van 1 cl een gewigt van 20 ned. pond 
op de schaal doen vallen en op de schaal belioudeu. j\len Jieeft 
deze overladingen vernieuwd, door van eene el hoo^'-te '»-ewio-ten 
van iO ned. pond te doen vallen, tot eindelijk diT dra'ad brak. 

Bij eeuige van de volgende proeven lieeft men met potlood op 
de draden twee merken gemaakt van l.riO tot 1.10 el van elkaiider 
verwijderd, tusschen welke men na het breken op nieuw den afstand 
gemeten heeft, zoo dat men de verlenging tot op eene streep kon 
nagaan. 

O 
C5 

O 

"o 

Ned. j)0iid. Ned. el. 

a ci 
cn 
O 

(/} R-5 
O 
CO 
O 

O ^ ^ 

p i r 
r: r— O 

p « O co > ^ 

« a 
O 

O) 

cn C2 

s ^ ^ O 
O 

ü 
tn 

^ O » 
^ O 
O 
CfJ f^ O O? I-a 

O c/ï co 
O 
e3 

~ O 
5 ^ 
CS M 

Aanwijzing van de 
plaats der breuk. 

Gegalvaniseerd ijzerdraad N®. 18 (E). 

1 150 10 350 ff ff n 
2 150 1-2 yoo ff ff Bijna in het midden. 
3 150 9 ;330 1.20 i . 2 7 r idem. 
4 150 S ;}io 1.10 1.185 Op 0°'.15 van den strop. 
5 150 10 .•J50 1.10 1.180 Op 0'".04 van dea strop. 

MG Gemiddelde last. 

Gewoon ijzerdraad N®. 18 (II). 

1 150 5 250 n n 
2 150 3 210 / / / / 

150 1 170 1.20 1.210 
4 150 4 230 1.10 1.120 
5 150 5 250 1.10 1.121 

/ / 
Bijna in het midden, 

idem. 
]iij den bovensten strop, 

idem. 

222 Gemiddelde last. 

J)erde proef, ]3ezc proef is volkomen als de vorige. Men is 
begonnen met de niet gegalvaniseerde draden. Na de schaal met 
de 150 ned. pond er aan te hebben vastgehecht, en dezen last 
drie malen met een vallend gewigt van 20 pond verzwaard te 
hebben, mat men den afstand tusschen de bovengemelde merken. 
Vervolgens beproefde men de gegalvaniseerde ijzerdraden, op ieder 
oven zeer den afstand tusschen de merken metende, na een gelijk 
aantal worpen van 20 pond, ten einde de verlenging onder den-
zelfden last te vergelijken. 

i 
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Ned. pond. 
o 
CS 

O 

o s s 

O 

rt rt 
"o 

C/2 O 

C/3 C2 
O 
C/3 
O 

^ "to § Ä O r—< 
i J p 
c3 to 
fcßrH 

'S -- 2 
fco > ^ 

-rt -rJ ^ 
rt 

Aanwijzing van 
dc plaats der breuk. 

(jiewoon ijzerdraad N®. 18 (II). 

1 150 3 210 1.00 I.OIG 
2 150 5 250 1.00 1.021. 
3 150 3 210 1.00 1 012 
dl 150 3 210 1.00 1.012 

])ij den bovensten strop. 
Op 1 ü van (Jen bcneclcnslen strop. 

Jhj den bovensten strop. 
Bij den benedensten strop. 

220 Gemiddeld gewigt. 

Gegalvaniseerd ijzerdraad (E). 

1 150 8 310 ].00 1.07!) 
2 150 S 310 1.00 1.085 
3 150 9 330 1.00 1.075 
4 150 8 310 1.00 1.075 

Op van den bovensten strop. 
Bij het midden van den draad, 

idem. 
Op O^MO van den bovensten strop. 

315 Gemiddeld gewigt. 

Vierde proef. Men heeft 5 draden n° 18 van 2 el lengte ge-
nomen, niet gegalvaniseerd, waarvan men er, gedurende een half 
uur , drie in kokende lijnolie en twee in kokende raapolie ge-
houden heeft. Vervolgens heeft men met deze draden gewerkt 
als bij de tweede proef. 
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Aanwijzing van 
de plaats der breuk. 

IJzerdraad N®. 18 , bewerkt met lijnolie (K). 

Op van den strop. 
Op het nn'dden. 

Op 0'''.23 van den strop. 

1 150 7 2!)0 1.00 1 .055 
2 150 8 310 1.00 1.038 
3 150 (i 270 1.00 1.03 J. 

200 (Jcmiddeldc last. 

IJzerdraad N^ 18 , bewerkt met raapolie (M). 

Bij den bovensten stroji. 
0|) van den benedensten strop. 

1 150 5 250 1.00 1.017 
2 150 S 310 1.00 1.015 

280 Gemiddelde last. 

Vijjde proeJ\ ]\len sneed achtcrvolgens uit denzelfden klos 
ijzerdraad, zoo als bij de vorige proeven, 18 draden n® 18 vau 
2 el lang , en niaakte daarin de vereischte stroppen. 

Vau deze draden werden er: 
I. O gedurende één half uur in kokende raapolie gehouden. 
II. 3 gcdiu'cnde denzelfdcn tijd iu h'jnolic. 
I I I . O werden gegalvaniseerd. 
1 V. () zoiuler eenige bewerking gelaten. 
Iedere draad werd loodrcgt gehangen , en met eene hangende 

ischaal belast, waarop inen achtereenvolgens en zonder schokken 
gewigten plaatste, ten bedrage vau tüO ned. pond, het gewigt der 
schaal er onder begrepen. 

Men heeft toen dcji afstand gemeten tusschen dc merken , die 
vooraf op dc draden gemaakt waren , ten einde de rekkingen 
waar tc nemen ; vervolgens heeft men langzamerhand den last van 
de schaal verzw^aard, door toevoeging vau gewigten, namelijk: 

Eerst 2 maal 20 ned. pond, toen 10, vervolgens 5 en eindelijk 
2.5, tot dat de breking plaats had. 
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Afstand tusschen 
dc 

potlood-merken. 
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1 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
r, 

4S5 
450 
4G0 
455 
495 
440 
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O O 

O 
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Aanwijzing van de plaats clcr brcuk. 

Gewoon ijzerclraad zonder bewerking (B), 
1.00,1.00.3 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

/ / 
1.003 
1.004 
1.002 

1.00 1.004 

1.003 5 
f/ 

] .004 0 
1.005 0 
1.003 0 
1.005 0 

]3ij den bf)vcnsten strop, 
idem. 

In den bovensten strop, 
idem. 

Op 0®^235 van den bovensten strop. 
// O^KliG // / / / / 

40 i Gemiddeld gewigt. 

IJzerdraad bewerkt met raapolie (C). 
Bij den bovensten strop, 

idem, 
idem. 

1 490 1.00 1.005 5 1.007 0 
•2 485 1.00 1.006 0 1.007 0 
3 480 1.00 1.006 0 1.007 0 

4<S5 Gemiddeld gewio-t. 

475 
479 
470 

1.00 
1.00 
1.00 

IJzerdraad bewerkt met lijnolie (D). 
1 .OOG 0 1 032 Oj Op 0^L375 van den bovensten strop. 
1.008 0 
1.007 0 

1.030 0 
1.031 0 

Bij dcii bovensten stroj). 
idem. 

478 Gemiddeld gewif^t. 

485 
457 

1.00 
1.00 

405 1.00 
460.1.00 
47011.00 
410:] .00 1.006 0 

1.003 5 
1.005 0 
1.000 0 
1.006 0 
1.006 0 

Gegalvaniseerd ijzerdraad (A). 
1.038 0 
1.037 0 
1.043 0 
1.035 0 
1.055 0 
1.017 0 

O^'.IO 
0"'.25 
o- 'Us 

// 0 ' ' .235 // 

/ / 
// 
/ / 

/ / / / 

463 Gemiddeld gewigt. 

1 i:; 

üverzigl. 

I. ]h'j de hierboven gemelde proeven zonder scliokken, namelijk: 
K) met gegalvaniseerd ijzerdraad n®. 18 proeven (A) 
16 met ongcgalvaïn'seerd ijzerdraad n^. IS proeven (B). 
3 met ijzerdraad n°. 18 met raapolie bewerkt, proeven (C). 
3 met ijzerdraad n°. 18 met lijnolie bewerkt, proeven (1)). 
hebben de ijzerdraden gemiddeld de volgende lasten gedragen: 
]Iet gegalvain'seerd ijzerdraad 40Ü. 
l ie t gewoon ijzerdraad 485. 
l ie t met raapolie bewerkt ijzerdraad 4S5. 
l ie t met lijnolie bewerkt ijzerdraad 478. 
II . In de hierboven gemelde proeven met schokken: 
O met gegalvaniseerd ijzerdraad n^ 18 proeven (E). 
J) met gewoon ijzerdraad n". proeven (II). 
3 met lijnolie bewerkt ijzerdraad n°. 18 , proeven (K). 
2 met raapolie bewerkt ijzerdraad n^ 18 , proeven (iM). 
hebben deze draden den volgenden last met achtereenvolgende 

schokken iredrai^en: 
l ie t gegalvaniseerd ijzerdraad 332. 
Het gewoon ijzerdraad 221. 
l iet met lijnolie bewerkt ijzerdraad 2üO. 
l ie t met raapolie bewHU'kt ijzerdraad 280. 
I I I . \Vat de verlenging der ijzerdraden en hunne breking betreft, 

zoo zijn de gegalvaniseerde draden, die bij de zink-indompeling 
eene sterkere gloeijing ondergaan hebben dan de gewone in lijn-
olie gedompelde, meer verlengd dan de met raapolie bewerkte, cn 
nog meer dan de draden zonder bewerking. 

Uit de bovenstaande feiten schijnt te volgen, dat het ijzer verre 
is van zijne rekbaarheid en taaiheid door de galvanische bewerking 
te verliezen, zooals dc kommissie van Urest in 1841 reeds had doen 
opmerkcii. 

De heer Dehargne heeft in 1851, ter beantwoording eener vraag, 
hem gedaan door den secretaris der kommissie der Annalcs des 
Vonts ct C/tausfsces, met betrekking tot den invloed, dien de dikte 
der zinklaag op den wederstand van het ijzerdraad kon hebben, de 
volgende aanwijzingen gegeven. 

den bovensten strop. 
" " // 
" " // 

Niimnier d 
Voor dc 

salvanisalic. 

er draden. 
Na de 

gaiviinisalic. 

Diiur der imioni-
peliiig in hel zink. 

Seconden. 

GcwigI, (Ie breking 
veroorzakende. 

Ned. pond. 
/ / " n J8 18 r>o /(".O 
/ / " r/ 18 18 (iO iöO 
/ / » n 1<S 1'.) 120 415 

18 10 180 110 
Ibt W mt 2iO 5"(> 
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Uit deze proeven volgt, dat de indompeling niet zoo lang moet 
duren, dat het ijzerdraad weder over-gloeijend wordt, en dat men 
over dezen duur kan oordeelen door de toenemingen van dc door-
snede der draden. 

AVij zouden hier nog van de meening van sommige nederlandsche 
geleerden kunnen gewagen, maar wi j vergenoegen ons met aan tc 
merken, dat de/e over het algemeen gunstig is. 

Deden wij meer, dan zouden wij hunnen arbeid woordelijk moeten 
aanhalen, iets dat de grenzen van dit opstel verre zoude over-
schrijden; en wilden wij vai7 dezen arbeid een kort verslag geven, 
dan zouden wij gevaar loopen hunnen stijl tc misvormen. Dovendieu 
zijn zij hier te lande genoeg bekend. 

V. 

Besluit. 

J)oor al het vroeger aangevoerde gelooven wij echter genoegzamen 
grond tc hebben om de gevolgtrekking te maken , dat , in een land als 
het onze, het gegalvaniseerde ijzer in eene menigte omstandigheden 
lioogst voordeelig de ])laats van geteerd of geverfd ijzer, lood en 
koper kan vervangen. Ten overvloede zullen wij echter nog de prijzen 
van verschillende voorwerpen van gegalvaniseerd ijzer opgeven; 
want zonder di t , ware het onmogelijk te bepalen of de opgesomde 
voordeden tot het rijk der theorie dan wel tot dat der praktijk 
beliooren. De prijzen in de hier volgende tabel zijn die van de 
fabriek ('arpeiiticr & Comp. tc Parijs. 

De arbcidsloonen, oju 100 ned. pond van de navermelde voorwerpen, 
na de galvauisatie gewogen, te galvaniseren, zijn in nederlandsche 
guldens aangegeven. 

Plaatijzer of onbewerkt. (De afmetingen zijn in ellen aangegeven 
en de gewigten in ned. ponde]i.) 

Crecdtc. Lengt«. Gewigt. 
1 

Dikte. Gulden. 

0.40 i.r.ü 2.10- 5.40 0.000 r;o 19.00 
U.C5 I.GÏ) 2.;i0- 4.10 0.000 rio 10.00 

: 4.1o- fj.50 0.000 73 18.00 
a.Gü- 7..50 0.001 00 lo . iy 

(•.(iCi en l.{»r] \ 7.00-10.00 0.001 2;i 
10.10-12.00 0.001 ;jO 11.88 
12 lO-lü.OO 0.002 00 lO.OO 

t' » 0.002 2ö lol0.003 
t> » O.OOÖ 25 tot 0.004 

boven 0.004 
7.15 
(i.lS 

147 

Bewerkt plaat- of ander ijzer 1).5 tot 23.55. (Verschillend naar 
den vorm, het gewigt, enz. der voorwerpen.) 

Zware ijzerstukken en gietijzerbrokken; cilinders, ijzeren beslag' 
voor bouwwerken ,de marine- en oorlogsbehoeften , platen , dakgoten , 
hekken van allerlei soort, kettingen enz., 4.75 tot 11,88. 

ïJzer voor vathoepels dc 100 ned. pond; 
Tot 0.001 dikte 10.00 

0.002 // 1 1.88 
0.001 // 0.50 
0.008 // 7.13 

dikke vierkante ijzeren staven 
kleinere en ronde staven 

/ / 
/ / 
ff 

0.50 
11.88 

tralie-werken [tuiles métalliques) 

zeer dun traas {dit fjarde-manger) 0.78 de vierk. el 
( 2— (> 0.78 // 

nummer \ „ 
der draden 1.10 // // // 

n 
II 

ijzcvclraad de 100 ned. pond: 
• 1 __ Ü Ö0.S8 

bouten 

1-
• 7 
1 - 2 
1(> 

17—20 
21—30 
0.5 

3 
5 
8 
1 .'V 

12.83 
50 

28.50 
21.38 
10.00 
1«.()3 
14.25 

- 0.50—7.13 
0.50—23.55 de lOOn-i». 

nagels cn spijkers van 0.027 tot 0.05Mengte 10.00 
// // •// // O.GOO // 0.080 /' IC. 15 

langer dan 0.080 
pannen- cn leijcnnagels 

Sclieeps-treknagels van 0.11 tot 0 .15 lengte I I . S 8 

11.30 
21.38 

/ / / / 

0. !7 // 0.18 // 0.50 
0.20 // 0 .21 // 8.08 

lanircr 7.13 tot 5.23 

Van wege den prijs der kolen, het arbeidsloon enz. in ons land, 
zouden wij meencn, dat deze voorwerpen hier iets hooger \m prij« 
zouden komen, maar w îj kunnen di t , waarschijnlijk kleine, verschil 
niet naauwkeurig opgeven, zonder ons met omstandigheden en 
onderstellingen aangaande de hoeveelheid der voorwerpen , welke 
men in een jaar zoude kunnen maken, enz. in te laten; iets wat 
het doel en liet bestek van deze proeve niet veroorloven, daar wij 
ons slechts voorgenomen hebben openlijk de aandacht te vestigen 
op het gegalvaniseerde ijzer en op de middelen om deze stof op 
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cciic gemakkelijke wij/e ook hier te lande te verkrijgen. Deze 
njiddeleji toch vereischen eenig nadenken. 

Immers al gave men ook dc voorkeur aan liet gegalvaniseerde 
ijzer, de handel zou het niet dan zeer moeijelijk op eene doel-
trenende wijze hier te lande kunnen invoeren; waarom het dan ook 
noodig is de middelen, die deze zwarigheden uit den wcî  kunnen 
ruimen, voor te stellen. De handel beschikt slechts over twee 
middelen : den invoer cn de produktic. 

-De invoer nu kan geenszins het gebruik van gegalvaniseerd 
ijzer algemeen makeu; daar deze over 't algemeen iu te geringe 
hoeveelheid plaats heeft om daarvan te kunueu verwachten dat 
het bij het groot publick eeue algemeene bekendheid en toe-
passing zal verkrijgen. Bovendien zouden, door de zwaarte van 
het ijzer, de vrachten hoog en de prijs vau het artikel des te 
duurder zijn. Eindelijk zoude geenszins de aanvoer van buiten af 
voldoen voor waterstaat, marine, oorlog, openbare cn bijzondere 
gebouwen en voor de nijverheid, daar de meeste voorwerpen, daar-
bij in gebruik, in liet land zelf moeten worden afgewerkt, zoo 
als het ijzeren beslag vau allerlei soort enz., te meer daar de gal-
vanisatie slechts na den alloop van al het andere werk kan plaats 
hebben. 

Daarom kan ook de invoer vau buiten af slechts dienen voor 
spijkers, nagels, bouten , enz., maar, daar de weinige verzinkte ijzeren 
voorwerpen, in Nederland tlians gebruikt, steeds uit Erankrijk zijn 
ingevoerd, zoude het ook beter zijn deze kleinere artikels'in het 
land zelf te maken, daar wij, door onze vrijgevige tolwetten, beter 
ijzer kunnen verkrijgen dan in Erankrijk, \vaar het beschermend 
stelsel nog vau kracht is. 

Er blijft dus over dc produktic. ]\[aar zonder andere hulp, zal 
het den handel echter hoogst moeijelijk blijven, ecu zoodanig fa-
brikaat liicr te leveren. Het zoude'toch minstens eene eenigzins ge-
waagde onderneming mogen heeten, om iu een land, waar voor-
zigtighcid zoo geroemd wordt, eeue fabriek op te rigten vooreen 
bijna nog geheel onbekend produkt. Wij zullen hier niet al te zeer 
tegen mogelijke vooroordeeleii teu deze te velde trekken; want niet 
ieder heeft de gelegenheid gehad, zich van de goede eigenschappen 
van het gegalvaniseerde ijzer te overtuigen; en zonder bijzondere 
ervaring daaromtrent, zoude het gewaagd mogen hceten deze stof 
aan te wenden, want het is bekend, dat het nemen vau proeven bij het 
bouwen cn in dc nijverheid iets zeer gevaarlijks worden kan. AVi'lden 
echter de verschillende reeds gemelde admiuistratien, de spoorweg-
maatscha])pijeu, of andere groote ligchamen de proefnemingen, 
welke men in naburige landen gemaakt heeft, zich ten nutte 
maken, en koude bovendien de bijzondere nijverheid een uitzigt 
op belangrijke en zekere orders voor ecnige jaren tegen eeneii 
bepaalden prijs openen, dan twijfelen wij geenszins, of ook hier 

I iff 

1 
=1 

te lande ware met hoop op goed gevolg eene zoodanige fabriek op 
tc rigten, die elders reeds zoo g e l u k k i g e uitkomsten kan aanwijzen. 

E. G. CllAVANNES. 

B I J L A G E X X l l L 

' s l l a g e , den 3 Eebruarij 1852. 

Hoog Edel Gestrenge Heer ! 

Als fabriekant vau ecu nieuw soort van dakpannen in Nederland , 
waarvan een Kouinklijk Octrooi verleend is en welke, reeds een j)aar 
jaar in Helgic met een gunstig gevolg gebruikt wordende, ook in 
ons llijk veel bijval oudervinden; neem ik de vrijheid om aan 
UWHEd. hierbij' ecnige monsters eu teekeningen met omschrijving 
deswegens daarvan toe te zenden, met het vriendelijk verzoek, om 
bij eene eerstvolgende vergadering, de leden van dit geacht Inst i tuut 
dezelve onder de aandacht tc brengen. 

Ik vleijc mij , dat dezelve niet alleen om derzelver sierlijkheid, 
maar ook om derzelver doelmatiger vorm dan gewone dakpannen 
aanbevelingswaardig zullen beoordeeld worden , want dezelve kunnen 
des verkiezende eener z e e r llaauwe helling, gebezigd worden, zonder 
dat dezelve bij onderscheiden windvlagen 't water zullen doorlaten , 
ook bieden dezelve eeue groote besparing van kosten voor onderhoud 
aan, daar de bestrijking met metselspctic, door de dunne naden en 
de holteus der doorgedrukte gleuven zoo hegt i s , dat men nage-
noeg nimmer ongerief daarvan ondervinden zal en dus eene binnen-
beschieting met planken overbodig i s , dan ook bij eene eerste daar-
stelling zullen dezelve bij ilaauwer helling dan men bij ' t gebruik 
van gewone dakpannen bezigt ccnc besparing van uitgaven aanbieden 
voor houtwaren der kap en metzclwaren voor brandgevels en schoor-
steenen. 

Onder verzekering mijner gevoelens van hoogachting heb ik de 
eer te zijn. 

Hoog Edel Gestrenge Heer ! 
UWlIEd .G. Dw. Dienaar, 

A. M. VAN DE LAAJI. 
Iloofj Edel Gestreng en JTeer 

E, ir. Conrad., President 
van het Koninklijk Insti-
tuut van Ingenieurs. 

V 
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i n j i a c i E XXIV, 

LNMiOUD VAX Vj:iUlANJ)E!JN(i , Ü V E K DE liUUWMIDDEI.KN K N 
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B I JLAGE XXV 

Nieuwediep, den l rebruarij 1852. 

Ik heb de eer, het koninklijk Instituut van ingenieurs hier-
nevens aan te bieden eene vergelijking van de kosten van gegoten 
ijzeren- met die van den)ie]i zwalj)cn, met beleefd verzoek, daar-
mede te willen handelen, zoo als in het belang der wetenschap zal 
geoordeeld worden, het beste te zijn. 

Mögt een dergeli/)k onderzoek, dat ik thans nopens de kosten 
van houten- en geslagen ijzeren sluisdeuren onderhanden heb, ook 
in dien geest uitvallen, dan zal ik trachten, indien mijne ambts-
bezigheden het slechts toelaten, de uitkomst daarvan tegen eene 
der eerstvolgende vergaderingen aan het Insti tuut aan te bieden. 

Aan 
het Koninklijk Inslituut lan 

Jn(jenieurs te Delft. 

STROoT.MAN. 
1.. K, lusL I. 
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üVEU IlF/r GEBRUIK VAX GEGOTEN IJZEREN ZWALPEN. 

•Meermalen lieb ik mij de vraag gedaan, of men, bij wijde sluizen, 
niet voordeeliger zoude liandelen, met zwalpen van gegoten ijzer 
te nemen, dewijl men daarbij nagenoeg aan geen afmetingen ge-
bonden is, en tevens die stof bij uitnemendheid geschikt is, om eene 
steeds gelijkmatig werkende belasting te verduren. 

J^ij het ontwerpen van de nu onderhanden zijnde koopvaarders 
schutsluis in het Nieuwediep, heb ik dusdanige zwalpen voorgesteld, 
welker aanwending echter toen , om der kosten wille, is achterwege 
gebleven. Toen ik onlangs een bezoek ontving van een welbekend ijzer-
gieter, w*erd mijne aandacht weder op dat punt gevestigd, en toen 
hij mij mededeelde, ze voor. / '7 .50 de 100 ned. j^ond te willen 
leveren, nam ik mij voor, nader te onderzoeken, of zwalpen van 
gegoten ijzer aV dan niet duurder zouden te staan komen, dan die 
van eiken- of ander liout. 

JJe uitkomsten van dat onderzoek worden liieronder medegedeeld. 

De beste gedaante, voor dit geval aan de gegoten ijzeren zwalpen 
te geven, is de omgekeerde ~ vorm, terwijl men verder voorstelt, 
elke zwalp met 40 paar lioutschroevcn (1) aan de onderliggende 
kesp te verbinden. Hebben die schroeven dan zoodanige doorsnede, 
dat zij aan de grootste o])persing,waaraan zij blootgesteld kunnen wor-
den, wederstand kunnen bieden, dan zal men ze als vaste punten mogen 
aanmerken, en alzoo kunnen onderstellen, dat de zwalp daarop steunt. 

Tothet berekenen van die afmetingen overgaan(le,merke men vooreerst 
op, dat de onderkant van den dennenvloer der sluis ligt op 7.80 — A P . 
terwijl de hoogte van den stormvloed is aangenomen op 2.41 + AF. 

zoodat op zijn hoogst tegen dien vloer eene water-
kolom kan drukken, hoog 10.21 el. 

Fer vierkante palm perst alzoo 10.21 x 0.01 0.1021 teerl. el 
zeewater, wegende de teerl. palm 1.028 jiond, gevende derhalve 
nagenoeg 105 pond. De zwalpen liggen op het verst ongeveer een el 
midden oj) midden van elkander, derhalve is de belasting op de 
zwalp, })er strekkende jialm des vloers, 1 050 pond. 

Dewijl de ^vijdte in de deurkassen 18®^53 is , zoo is de afstand 
IS.53 

van de paren houtschroeven • midden op midden, 
41 

4.52 palm. 
De druk op elk gedeelte van de zwalp, begrepen tusschen twc^ 

elkander opvolgende paren lioutschroeven, is dus ^ 5 2 x 1 0 . 5 = 
n r 47.40 centenaars. Neemt men nu, even als bij hangbruggen 
van staafkettingen gebruikelijk is (zie Storm Buysing, deel, 

(1) Men neemt een even aantal paren schroeven aan , om te vermijden, dat 
er een in (Je kesp zal komen, in of zeer nabij de pen des paals , die in de as 
(Ier sluis slaal. 

^ 532 en 535), eene belasting van 12 ctnr. de vierk. duim tot 
4*7 

maximum aan, dan wordt de doorsnede der beide scliroeven — 

— 4 vierkante duim ongeveer ( 1 ) , en derhalve die van elke hout-
schroef 2 vierkante duim. 

Om genocgzamen w^ederstand aan het omdraaijen te bieden, en 
om tevens, nadat de draad gesneden is, geen te zwakke afmetin-
gen te erlangen, mag men alzoo geene mindere dan houtschroeven 
van 20 streep middellijn nemen, met koppen van 35 streep zeskant. 

l ie t bepalen van de afmetingen der zwalp geschiedt door do vol-
gende formule, die de heer Delprat de goedheid gehad heeft, mij 
te verstrekken, namelijk: 

5 g-» fj ^^ b h - ^ - b i h j ^ 
32 r» ' ^b^ ' I h b j i h , + k - j - 2 = ) - f - ' /i,^ 

Ten einde verzekerd te wezen, dat de te bekomen afmetingen 
voldoende zijn, neemt men de houtschroeven slechts om den anderen 
als vaste punten aan, zoodat a^ zijnde de afstand van de steun-
punten der staaf, wordt .2 x 4.52 rn. 0.04 palm. 

Voorts is (j de belasting in centenaars per lengte eenlieid = 10.5 ; 
en als men verder daarin stelt <0 = 0.40, A—iAi), — 1.7 en 
/̂ i — 0 . 4 4 palm, benevens 7i— 1 20:1 700 (zie de tabel van § 450 
der Sóaóica van de koninklijke militaire akademie), zal gevonden 
worden, dat eene zwalp, hebbende den vorm en de afmetingen van 

lig. 1 op Flaat V, ongeveer van den afstand der steunpunten 
zal door bui eren. Cj 

Naar aanleiding van de formuien, door den heer Froger gegeven , 
in zijn Haiulhoek bij het bepalen der af meting en van de deelen 
van bomcknnsti(je zamensteUimjen (1 ^ s tuk, § 57, sub 4« en § 20, sub 
o"") erlangt men, door daarin te substitueren : a = de halve afstand 
der steunpunten = 4.5:i palm; g de belasting in ponden per een-
heid der lengte = 1 0 5 0 ; / ^ = 1.84;/^' = 1 ,40; 1.7; // = l.r>4 

(O De nfinelidffen der na te melden heufjelhonlen zijn door mij op deifye-
l'jke wijze bepaald. Zie daarover ook Slorni Unysin;^, Opmerhimjen aanyaande 
(Ie stuisfundennfjcn , voorfjelezen in de 1"« klasse van liet kon. iVed, Jnstiiunt 
{zoo ik nieeii , ook afzonderlijk oveï(ïedrïikt). 

(-) J)e dubbele "T vonn (zie fiif. 5) is, hij even {frooU* dwarsdoorsnede, 
zeker veel sterker dan de om(;ekeerde enkele T vorm {fi/f. 1), maar de eerste 
is hier nioeijelijk te (;ebraiken, omdat de bovenllens bet aanbrengen en in-
draaijefi der lioulschroeven zon in den we/; slaan. 

Voor den dubbelen T vorm, eveneens aan de einden onderslennd en gelijk-
belast, heeft de heer Delpral de beleefdiieid gehad , mij levens de vol-

gende formule op te geven, namelijk : 
5 a '» g 

j r 
32 /I b, h^ — — 6) (/t — 2 ^ 

waarin AD = A, AE = DF = , Gi l = en AB = CD = h , , moet ge^ 
nomen worden , terwijl u , a , g en n dezelfde beleekenis hebben als boveil. 



i.'ii Ï».. S . 

palm, eu n uit de tabel tegeuover blz. lO t van dat liaiulboek 
= 121 730 000 , dat eene zwalp van dezelfde afmetingen (lig. I) , 

van den afstand der steunpunten zal doorbuigen (1). 
Daar men, wegens de broosheid, gewoon is , dc afmetingen vau 

gegoten ijzeren staven te berekenen voor eene belasting, door som-
migen tot het drievoud, door anderen tot het zesvoud opgevoerd, 
vau hetgeen zij werkelijk te dragen hebben, of, wat op hetzelfde 
nederkoint, ecne doorbuiging toestaat, die slechts één derde tot 
één zesde van liet maximum (opgegeven iu § 159 der genoemde 
Slulica) bedraagt, zoo volgt uit de boveugedane berekening, dat dc 
afmetingen van iig. I als voldoende zullen mogen aangenomen wordeu. 

Met te meer gerustheid zal men daartoe kunnen besluiten, omdat 
eensdeels het gewigt van de aanrasering en de zwalp de doorbui-
ging tegenwerkt, en anderdeels, dewijl de sluis volkomen droog 
is verondersteld, terwijl het buitenwater tot stormvlocds-hoogte is 
opgerezen, een geval, dat, om zoo te zeggen, nooit zal voorkomen. 

Gaan wij nu dc kosten na van dennen zwal2)en met hunne be-
vestiging aan de kespen, zoo als bepaald is in het bestek der ge-
noemde sluis, en vergelijken wij daarmede de kosten der voorgestehic 
zwalpen vau gegoten ijzer, met houtschroeven op de kespen verboudeu. 

JM) stuks zwal])en voor het buiten-sluishoofd zijn te zamen lang 
en houden in 1 tl.:V20 teerl. el dennenhout, dat in het 

w^erk gcbragt, wegens de zware afmetingen, op niet minder dan 
J ' 20 de teerl. el zal komen, geeft dus f l 185.51 

Daarbij moet men voegen 150 stuks bcugelbonten, 
elk wegende 53.5 pond, is te zamen 8 025 pond ge-
smeed ijzer tegen 25 ets. het ])oiul - 2 000.25 

Derhalve kosten dc dennen zwalpen met hare be-
vestiging . / 'OIOJ.71) 

De zwal})cu van gegoten ijzer volgens iig. 1 cn 2 
zullen te zamen wegen O t 110 pond, tegen/ '7 .50 de 
100 pond (waarvoor genoemde solide fabrikant geiui-
gen is, ze vrij aan den wal te leveren) maakt y ' 1 800.OO 

Voor het lossen, ter plaatse brengen, 
voor boren der gaten, enz., kan men voor 
elke zwalp door elkaiuler r e k e n e n 1 0 , 
dus voor :30 stuks ' . . - 300.00 

2 520 lioutschroeven, elk lang zonder 
Transporteren . / 5 1:3:100 f O 10l.70' 

(1) Hel j;obrnik van ilc fornnilcn des hoeren Delprnt [yeeft alzoo nfme(inf*en, 
wnlUe iels kU^incr zi jn, dan die ons door de Oieorle des ficeren l''ro{jet' aan 
de hand worden f[edaa/i. Ook uil dc berekenin,^ der afm(?lin;;en van ipfjllioe-
kigc slaven, vol/jeiis hfide ihconlMi, kan men liclzclfde f;evolj; IreUken. 

Transport. . / 5 1;3:3.00 / O 101.70 
den kop 15 duim, is te zamen O 115 pond 
• '̂csmced ijzer als voren - l 5o0.25 

/ O 000.25 
])och, als men gei;oten ijzeren zwalj)en 

a a n w e n d t , zal de dcnnenvh)cr van het sluis-
hoofd zooveel hooger kunnen gelegd wor-
den als het verschil in hoogte tusschen de 
dennen-en degegoten ijzeren zw^alp bedraagt, 
zijudehier 0.15 — 0 . 1 8 1 = 0.200 el (lig. 3.) 

Dienvolgens spaart men dau, over het 
geheele grondvlak der sluismuren, deze 
hoogte aan metselwerk uit , hetwelk geeft 
00.132 teerl. el van vlakke klinkers in sterke 
tras tegen / 1 8 de teerl. el. . / I 730.07'^ 

Dovendien moet men de kosten 
in rekening brengen, die uitge-
spaard worden door het 0.200 el 
hooger leggen des dennenvloers; 
daar deze echter teveel van de plaat-
selijke omstandigheden afhangen, 
brengen wij ze hier voor. Memorie. 

•f l 73ü.:37-

Deze som van boven afgetrokken, geeft voor de geza-
menlijke kosten van gegoten ijzeren zwalpen . . . y'lO:3S.S7 

En dus ten aanzien vau de denneu eeue besparing van f 1 252.}) 
Op gelijke wijze vimlt men, dat aan het binnen-

sluis-hoofd zou bezuinigd worden - 012.1 P 

Eu derhalve een geheel bedrag van y ' 2 105.03 
Niettegeustaaude dc ten nadeele van de gegoten ijzeren zwalpen 

I gemaakte onderstellingen, ziet men dus, dat zij nog aanmerkelijk 
I goedkooper zijn, dan die van dennen-, eu derhalve nog zooveel 

te meer dan die van eiken-hout. 
Ik merk nog op, dat men, tot het tegengaan van dc oppersiug 

der aanrasering, de zwalp van boven wat broeder zou kunnen nemen, 
! /iu daardoor den vorm van iig. 4 erlangen; het gewigt wordt dan 

zooveel meer, dat voor de boven berekende geheele besparing slechts 
. /340.43 zal gevonden worden. 

1 Alvorens te eindii^cu, acht ik het niet ondienstii?, de voor-en _ O ' ^ ^ O ' 
iiadeelen kortelijk te overwegen, die het gebruik van de ceno of 

'andere soort van zwalpen medebrengt. 
1®. Men heeft de aanmerking gemaakt, da t , daar eene gegoten 

11 



ijzeren zwalp vermoedelijk zwaarder zul zij\i dan eene dennen, de 
»tersle alzoo moeijelijker ter plaatse is te brengen, dan de laatste. 

Ter wederlegging daarvan kan dienen, dat eene gegoten ijzeren 
zwalp, lang Xü'̂ MO (de langste, die in de bedoelde sluis worden 
gelegd), en van afmetingen als lig. 1 , weegt :l 170 pond, terwijl 
«jene dennen van diezelfde lengte ongeveer 1 800 pond zwaar is, 
in de veroiulerstelling namelijk, dat het hout'volkomei'i droog is, 
in welken toestand, uit den aard der zaak, slechts weinige zwalpen 
zullen vcrkeeren. 

Uekent men, dat de dennen versch en dus nat zijn, dan wordt 
hun gewigt ruim 2 HOO pond, en alzoo meer dan dat van eene ge-
goten ijzeren zwalp. 

2®. Men heeft beweerd, dat deze vrij lange stukken na het 
gieten welligt kromgetrokken zouden wezen, hetzij over de lengte, 
hetzij over de breedte van het ondervlak of de ilens. 

De bovengestelde ju'ijs van 7.5 cent het pond, waarvoor een 
g\n\stig bekend ijzergieter'de zwalpen alhier vrij aan den wal wil 
leveren, is gegrond op de verpligting, om ze allen uit ééne lengte 
en volkomen regt, zoo over de lengte, als over de breedte, af te zenden. 

3®. Een voordeel, dat de ijzeren zwalpen boven de dennen hebben, 
is, dat men de tusschenruimten geheel met metselwerk kan aanvid-
len, waardoor deze vulling met de daarboven liggende aanrasering 
een geheel uitmaakt. 

Als men deiujcn zwalpen bezigt, dan beletten de ruwe zijvlak-
ken zulks, althans indien men goed en digt werk zal erlangen; 
daarom is voorgeschreven, die ruimten met beton te vullen, dat 
echter, hoe juist het ook geschiede, toch nooit zulk een goede 
uitkomst kan geven, als men tloor metselwerk zal verkrijgen, 
onulat de beton slechts als eene gebrekkige nabootsing daarvan 
te besclunnven is. 

Verder is er nog een tweede voordeel aan het gebruik van 
gegoten ijzeren zwal])en verbonden, namelijk, dat zij zoo gemak-
kelijk te plaatsen en aan de kespen te bevestigen zijn. 

Hoewel het mij genoegen doet, zoo ik meen, de eerste te zullen 
wezen, die de vernuftige en nieuwe verbindings-manier zal aan-
weiulen ( I ) , door ons medelid Storm Buysing voorgesteld (eu 
door mij niet den naam van bcvrjeHjout bestempeld), doen zich 
tegen de aanwending daarvan bij zwalpen als de beschrevene 
deinien, naar onze bescheidene meening, vele zwarigheden op, die 
wel te overwinnen zullen zijn, doch niet te ligt mogen gerekend worden. 

Nadat eerst de zwalpen op het werk geleverd en goedgekeurd 
zijn, moeten op elk hunner achtervolgens de plaatsen der beugels 
afgeschreven , en dien overeenkomstig hunne opening bepaald worden, 
zoodat men eerst dan tol het smeden kan overgaan, opdat de 

(1) Uilvoci'iji ])r'sclu cv(Mi 'ui «Ion op hlz. 15?, 'm noot ( l ) aaiirrdhaaUU'.ii oviMdiuk'. 
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zwalp overal juist in al de beugels passé. Men kau zc alzoo niet 
vooraf doen maken, eu daardoor zullen zij cenigzins duurder in 
prijs komen. 

Doch gesteld, men heeft de afgeschrevene beugels zoo juist 
m o g e l i j k doen vervaardigen en ter plaatse gebragt, dan legt men 
de ° walp daarin, nadat de ruwe zijvlakken, daar waar de beugels 
komen, voor zooveel noodig loodregt zijn bijgewerkt. Het zal niet 
g e m a k k e l i j k wezen, alsdan, en ook reeds dadelijk na hunne plaatsing, 
die beugels voor beschadiging te vrijwaren, maar nog lastiger 
eu tijdroovender zal het zijn, om, wanneer het bli jkt , dat de 
zwalp niet zuiver op den deinienvloer sluit , of wel dat deze of 
gene beugel klemt of te wijd is , de zwalp weder te ligten en 
het ontdekte gebrek te herstellen. 

Waren ook de beide zijvlakkeu (zooals ik aanvankelijk had voor-
gesteld) naar de einden taps b e z a a g d , dan zouden al deze moeijelijk-
heden in mindere mate bestaan, want men kan dan de zwalp van 
eene zijde af in de beugels schuiven. 

Maai- bij het gebruik van gegoten ijzeren zwalpen vervallen al 
die bezwaren; men legt ze, na de gaten voor de schroeven te hebben 
voorgeboord, op hare plaatsen, t e rw i j l de bevestiging voorts op eene 
wijze geschiedt, die, mijns bedunkens, alle vrees voor beschadiging 
èn van zwalpen èn van houtschroeven doet verdwijnen. 

5«. Een laatste hinderpaal, die het gebruik van gegoten ijzeren 
zwalpen waarschijnlijk in den weg staat, is het onderhevig zijn aan 
roesten. 

Eensdeels wordt het gegoten ijzer (1) minder door zeewater aan-
getast dan gesmeed, en anderdeels zou die schadelijken invloed, 
(waaraan trouwens ook de ijzeren bevestigings-middelen der houten 
zwalpen onderhevig zijn) van meer gewigt wezen, indien er geenc 
beproefde middelen bestonden, om het roesten tegen te gaan, althans 
het ijzer langen tijd daartegen te beveiligen. Daaronder behooren 
in de eerste plaats geteld te wwden, eenige lagen koolteer of goede 
menie, alsmede galvanische verf (2), die ik , op grond van onder-
vinding, wel durf aanbevelen. Welligt zouden ook de middelen, 
aangegeven op bl. 173 (1®'® kolom, regel 11—13 van onderen) en 
176 (2̂ ® kolom, bovenaan) van het stuk der UiUreksels uit 

(1) De keuspoUcn en harmulsen van de deuren der sluizen Ie Oslende zijn 
van {jefToten i jzer , (Zie Storm Buysin{;, deel, bl. 2ü3) cn schijnen zeer wel 
Ie voldoen. 

(2) Zij bestaat uit 1 pond zinkpoeder, 1 ons loodwit en 1 kan gekooktt» lijn-
olie. (Zie Bouwkunde van Jhr . Storm van *sGravesande, 2'« druk, J 

De voorwerpen, die ik daarmede heb doen beschilderen, waren bijna uit-
sluitend [;ej;oten ijzeren lantaarnpalen en dergelijke, zoodat eene prijs-op^jave, 
per vierkante e l , moeijelijk daaruit af le leiden is ; bij glad werk , zoo als de 
zwalpen, za l , naar mijne meening. lioogstens 12 cents op de vierkante el be-
hoeven gerekend le worden. 

Hel ijzer heef t , na behoorlijk geverfd le z i jn , uiterlijk veel overeenkomst 
met gegalvaniseerd ijzer. 



vreeinde Tijdschriften voor dc leden van het Instituut (ISSI-
blijken even of beter voldoende te ziju. 

1852) 

Ik kom alzoo tot het besluit, dat de voorgedragenc en welligt 
nog andere bezwaren, aan het gebruik van gegoten ijzeren zwalpen 
verbonden, wel eens in ernstige overweging dienden genomen tc 
worden. Mijns inziens, zouJen zij , in sluizen met steenen vloeren, 
boven die van eiken- of ander hout te verkiezen zijn, voornamelijk, 
daar zij de gelegenheid geven, om den dennenvloer veel ondieper 
le kunnen leggen (waartoe men soms door de geaardheid van den 
fundcringsput wel genoodzaakt is geworden), terwijl men, door 
het aannemen van een genoegzaam aantal bevestigings-punten, de 
afmeting der ijzeren zwalp tot een zoodanig bedrag kan terug brengen 
dat hunne kosten verre beneden die van houten zwalpen blijven. 

J . S T R O O T M A N 
L. K. Inst. 1. 

1 3 L 1 L A G E X X V I . 

i 

N O T A WER.KNS U N T T N S C U K O E V E N VAN P A L E N . 

(Zift Bijlade XIV, hiadzijdc 50 , vau de Notulen der Vercadcri i iß 
vau den 1 N o v e m b e r 1850.) 

In het verleden jaar heeft men hier iSfJ eiken i)alen, ter lengte 
van of 7 el, in den groiul geschroefd , geheel en al zoo als vroeger 
is opgegeven. 

Kene juiste berekening van liet verschil der kosten van deze 
bewerking met die van de vroegere, is niet wel mogelijk, aangezien 
de waterstand in het IJ telkens verandert, waardoor men bij deze 
bewerking dezcHVle gegevens niet had , en er vooral in het vorig jaar 
dikwerf door het te hoog zijn van het IJwater, slechts enkele 
uren daags koude geschroefd worden, welke omstandigheid voor-
zeker ten gunste dezer bewerking komt, want nu waren de werk-
zaamheden zoodanig geregeld, dat de 8 man, o timmerlieden en 
5 sjouwers, oinniddellijk aan eenig ander werk konden gaan , terwijl 
men vroeger met dc man , waarvan de meeste bepaaldelijk heijers 
waren, geen ander werk kon aauvajigen en toch hun daggeld ten 
volle moest betalen. 

Intusschen kan men medcdeelen, wat men meent dat wel der 
moeite waardig is, namelijk, dat men met 8 man meer palen heeft 
geschroefd , dan er vroeger ooit met de 2o man geheid zijn gc-
wordcji, niettegenstaande zij het heijen bij dcji paal aannamen, en dus 
den meest mogclijkcn arbeid verrigtten, (Jemiddeld zijn er S palen 
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daan-s geschroefd, en soms 10 , terwijl er op eenen dag nooit meer 
Am 8 OU gemiddeld naauwelijks (> werden geheid. De kosten van 
het maken der schroefdraden komen in geene aaiuncrking, daar die 
o-cliik staan, zoo al niet overtrollen woorden, door dc kosten, die 
men vroeger aan het brengen, halen en onderhoud der heistelling 
had tc besteden. 

Men heeft alzoo, behalve de genoemde voordeelen, O heipalen gesla-
gen door 23 man, kosten - /'21.5G. 

Dus heeft iedere paal gekost /'^.OO. 
8 Schroefpalen geschroefd door 8 man, kosten. . f 0.5ö. 
Dus heeft iedere sehroefpaal gekost. . . . ƒ 1 . 1 0 5 . 
Dewijl er tot heden, voor zoo ver ons bekend is, geene formule 

is aangegeven om het draagvermogen van een sehroefpaal tc berekenen, 
zoude men in dc gcgevcne omstandigheid de schroefpalen voor eene 
funderhig, die eenen last moet dragen, van dc lengte nemen, die 
door het lieijen van de noodige procfpalen zou z i j n kenbaar gewor-
den. Intusschen komen hier weder de kosten der proefheijing in 
aanmerking, terwijl men, doordien de g r o n d s l a g niet overal dezelfde 
is, noodcloos te veel werk verrigt, of gevaar loopt van niet hecht 
genoeg te bouwen. Zoude het dan niet der moeite waard zijn, in 
het belang dezer zaak, die in menig opzigt boven de heijing dc 
voorkeur verdient, dat aan de leden van het I n s t i t u u t werd voorge-
steld, hieromtrent eene fornude aantegcven ? 

ZwanenOnrg den O'''̂ " Febrnarij 1852. 
( I . A . DE GEVJS. 

Opzißlcr van Rijnland. 

ä 
i 

B I J L A G E X X V I I . 

O P M E l U C r N G E N B E T R E F F E N D E E E N E C.'T.AZEN V E I L S C H A A I . , 
E N D E TNRTGTIXG V A N D R I J V E N D E P E I T . S C l l A l . E N . 

Hier is , sedert bijna een jaar, eene glazen peilschaal voor de 
waarnemingen van Eijnlands boezem in den vijver geplaatst, welke 
zeer goedpaan het oogmerk voldoet; immers reeds onderscheidene 
malen had eene houten moeten vernicuw^d worden. 

De geheele bewerking, z i e b i j l a g e X X I I , bladzijde 97 der notulen 
van de vergadering van den Eebruarij 1851, kan behouden 
blijven, doch om alle vocht van tusschen de glazen te weren, heb 
ik daartusschen nog eene strook katoen, van dezelfde afmeting 
als de glazen, gelegd. Daar de boezem dezer dagen soms tot 0.75 
el — A. P., en lager, daalde, heeft men meermalen kunnen 
opmerken, dat het gedeelte der peilschaal, dat nu voorzeker ge-
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durende eene maand of vijf steeds ouder water geweest is, cvennuu 
als het overige gedeelte, in het minst beleedigd of onduidelijk 
geworden was. 

Dewijl eene dergelijke glazen peilschaal niet overal te gebrui-
ken is , hetzij dat die door de scheepvaart beschadigd zou wor-
den, hetzij eene te groote beweging in het water belet het peil 
op eene vaste schaal waar tc nemen, zoo heb ik hier eene drij-
vende peillat, welke men gewoonlijk op eene koperen bus doet 
drijven, die soms luchtdigt gesloten, of ook van onderen open is, 
verbeterd, en minder kostbaar gemaakt, door de lat, waarop de 
verdeeling staat, eenvoudig op eene kruik te doen drijven. 

Daardoor wordt steeds een zuiver aflezen mogelijk, terwijl eene 
koperen bus, zoo die in den beginne luclitdigt gesloten is geweest, 
langzamerhaml water in laat. is die van onderen open en dus 
zonder bodem, dan ligt zij zich bij de minste aanraking van eenig 
ligchaam op, en laat dan lucht ontsnappen. In beide gevallen wordt 
onjuist gepeild. Eene koperen bus kost ongeveer 2.50 en eene 
dubbele zoogenaamde spaarwaterkruik, waarvan ik het oor heb 
afgeslepen, f 0.1.5. 

De vervaardiging van deze drijvende peilschaal is zeer eenvou-
dig. Zij kan op verschillende wijzen en plaatsen worden gemaakt 
en gesteld. 

l iet eenvoudigst is het, die tc plaatsen in eene schotbalkssponning, 
waardoor zij niet in den weg staat en voor zoo ver zij niet boven 
den sluismuur komt, slechts van eene zijde behoeft ingesloten te 
worden. Plaatst men haar tegen eenen muur , dan behoort zij ge-
heel in een koker te worden besloten. De lat moet zoo lang zijn, 
dat men het laagste en hoogste water daarop kan waarnemen. Ik 
heb daarvoor eene vuren 0.07 en 0.01 els-lat genomen. Op het 
midden is A. P. ga^steld, en verder van duim tot duim naar boven 
en naar beneden ingedeeld, nemende boven A. P. , de letters wit 
en den groml zwart, en omler A. P. zwarte letters op een witten groiul. 

Wanneer de lat gereed is, maakt men die luchtdigt in dc kruik 
vast, en brengt die op het water, om waar te nonen hoe diep 
dc kruik moet zinken, om den juisten waterstand aan te geveii; 
waarop de kruik met water gevuld wordt, tot dat de juiste indom-
peling gevonden is. Dc figuren G tot 9 , plaat V, stellen zulk 
eene drijvende peilschaal voor. De koker, lig. 7, is van boven van 
eene klep voorzien, om bij zeldzame hooge waterstanden de schaal 
door te laten. De gaten onder in den koker dienen om het water 
in te laten, liet vlak van waarneming is AB. Op de hoogte van 
CU) zijn rolletjes gej)laats1., waar de lat langs loopt. P>uiteiulien 
is het boveneind der lat van een rolletje voorzien. 

Zicunenbnrfj,(\^^\\ Februarij 1852. ' 
(JI. A . I>K G K U S , 

(Jjjzifytor van RijnlaniK 
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BIJLAGE X X V n i . 

l> l lOCF.S-Vr iUnAAL DKK O V E U n U K N O I X O V A N U K T A. P . A A N U K T 

( ) \ ; i ) E B K l i n S l M . E I N TK A M S T E R D A M ; V A N Ü E N S T E E N I N K E T 

O O S T E L I J K E C O N T l l E F O U T V A N H E T ACMITEUEIIOXT Ü E R O U D E 

U E U R S A A N H E T l l O K I N , N A A U D E N S T E E N I N O E I M i n S E L D I N 

H E T P E N A N T T I J S S C U E N DE l i E l D E I J Z E R E N 1U)GEN V A N D E 

N I E U W E B R U G A A N D E N O O R D Z I J D E . 

Op heden den veertienden Julij des jaars 1800 een en vijft ig, 
des voormiddags ten 10 ure, zijn aan het Oude Beursplein bijeen-
gekomen de heeren: 

E. J . Eekhout, luitenant kolonel ingenieur, 
E. U. J'ergsma, luitenant ingenieur, 
J . G. van Gendt, ingenieur klasse van 's rijks waterstaat, 
A. C. Pierson, directeur van stads fabriek ambt, 
J . van Maurik, directeur van stads waterwerken, 

alle leden der kommissie tot overbrenging van het A. P. aldaar, 
zijnde de heer president Mr. 11. J. Koenen, wethouder geconnnit-
têerd tot de zaken van de publieke werken der stad Amsterdam, 
verhinderd de vergadering bij te wonen. 

Nadat het waterpas-instrument ongeveer in het midden tusschen 
de beide genoemde steenen was gesteld en de kijker gecentreerd, 
heeft men geviseerd op de baak, gesteld op het midden der sleuf 
in het steentje, in 1812 door generaal KraijenhoiV geplaatst, en 
den gezigtstraal gevonden -{- A. P. 

Voorts is de kijker gerigt op eene baak, gesteld boven op den 
nieuw gestelden steen in dc nieuwe brug aan de noordzijde, en 
den gezigtstraal gevonden + A. P. toen werd van af den 
bovenkant door bijmeting van het punt A. P. gemerkt op 
den steen, en bevonden dat dezelve te hoog gesteld was voor eene 
goede plaatsing der groef. Dien ten gevolge deed men onder het 
oog der kommissie den steen een laag (waalsteen) zakken. 

Nadat dit geschied was, werd het instrument nogmaals geveri-
tlcerd, en oj) beide kanten van den nieuwen steen zuiver overgebragt 
het nulpunt van A. P. op den in 1812 geplaatsten steen aange-
geven: terwijl tot meerdere juistheid, in de kaaimuren ter weder-
zijde van den steen, ijzeren hakkelbouten werden geslagen, waarop 
in de koppen hetzelfde nulpunt werd gehakt. 

Deze overbrensrinü- is echter slechts voorloopig geweest, daar er 
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l)ij nader onderzoek eenige twijfd gerezen ia onUrent de ware hoogte 
van A. P. ; waannntrent eene beslissing zal moeten genomen worden 
alvorens de overbrenging definitief geschiede. 

])c kommissie voornoemd: 
{(ïeL) I I . J . K O E X R N . 

E . J . E K K U O U T . 
E . I I . B E U G S M A . 
J . G . VAN G E N D T . 
A . C . P L E K S O N . 

• I . V A N M A U U I K . 

r>lJLAGE XXIX. 

.Dc ondergeteekende heeft het niet ondienstig geacht, de opgedane 
oïidcrvinding bi j het maken van werktuigen of gereedschappen? waar-
iïicde vele moeijelijkhedcn tot liet verkrijgen gci)aard gaan;cn men 
zich dikwijls aaii liet buitenland moet wenden, niet alleen, maar de 
gebruikers van zulke gereedschappen niet zelden tc leur gesteld wor-
den, wegens de werking of dc dcugdelijklieid van dezelve; zoo heb 
ik gedacht onderstaand verslag aan het Koninklijk instituut van 
Ingenieurs ter tafel te brengen, ten einde het algemeen bekend 
moge wordcji. 

VI:ilSr.A(R OMTRENT DE UEVINOFNC? EN VERVAARDiniNC? 
VAN PLETIlom.EN. 

Bij het oprigten van de fabriek tot het vervaardigen van Sla^r-
hoedjes tot vuurwapens, aan den constructie-winkel, te Delft, iu het 
jaar IS in , ondervond men, dat het koper hetwelk men daartoe 
noodig had en zoo als het in den handel voorkomt, niet is van 
de vereischte afructingen. Om tot die afmetingen te < '̂'erakeu heeft 
men pletrollen noodig, zoo als die bekend ziju in de ijzer-en koper-
pletterijen, doch van kleinere afmetingen; ook wel'bekend omler 
den naam vau zilversmids-pletrollen; deze rollen zijn over het al-
gemeen van gesmeed ijzer, en met staal belegd. 

Met het vei'vaardigen van gemelde pletrollen gaan vele mociie-
lijkheden gepaard, als: 

1. het wellen van het staal om het ijzer, . 
2. het harden, en 
'3. het polijsten. 

1 i)[) 

Het gebeurt dikwijls dat ze bijna klaar zijnde onder die be-
werking barsten of breken; zijn ze echter daarvan verschoond 
frebleven, en eenige dagen in gebruik geweest, of men heeft er 
1000 pond koper mede geplet; dan komen al spoedig de gebreken 
voor den dag, en zijn alsdan bijna niet meer bruikbaar; men 
zoude kunnen aanvoeren, dat de zilversmeden deze rollen soms 
jaren gebruiken, zonder dat er eenig gebrek aan is; dit kan waar 
zijn, maar heeft men zich dan ook overtuigd, wat en lioeveel er 
mede geplet is? en van welke dikte de geplette metalen waren? 

Het koper hetwelk men bij de constructie-werkplaatsen voor de ver-
vaardijz:iu£!: van Slaghoedjes bezigt, is (0.0001) viertiende streep dik. 

De moeijclijkheid die men met de rollen had was zeer groot, 
zoowel om het koper op die zuivere dikte te brengen, als ook 
wegens de zachte indrukken en porcuse plaatsen in deze rollen. 

Om eindelijk goede rollen te verkrijgen, wende men zich aan 
ecu Engelsch fabrijkaut, door tusschenkomst van ecu handelshuis, 
cn bestelde er zes paar, onder voorwaarde om elk paar rollen veer-
tien dagen te beproeven; doch de fabrijkaut wilde zich niet aan 
deze voorwaarde onderwerpen; evenmin namen de Belgische fabrij-
kanten, waar zulke rollen waren besteld genoegen daarmede. 

Tot het verkrijgen dan op deze wijze te leur gesteld, heb ik 
zelf een middel aan de hand genomen, hetwelk niet algemeen 
bekend is: men giet namelijk de groote pletrollen voor koper, in 
ijzeren vormen, mantels of mollen; alzoo heb ik dan geprobeert, 
om ook kleinere pletrollen op dezelfde manier te gieten; hier was 
veel bedenking tegen, wegens de groote drukking waaraan bij het 
gebruik weerstand moet worden geboden, en om bij de broosheid 
vau het metaal het breken tegen te gaan, heb ik ecu ijzeren ring 
laten gieten, de inwendige middellijn gelijk aan dc dikte der 
pletrol; de dikte vau het ijzer der ring, was gelijk aan de halve 
middellijn der rol; tot het vormen clcr rol. Het ik ecu houten 
model draaijen, gelijk aan de pletrol; den gegoten ring wordt naar 
het dikste gedeelte opgeschoven, en zoo het geheel in gewoon 
gietzand gevormd ; daarna wordt het model uit dc vorm genomen en 
gedroogd. 

Bij het gieten wordt de bovengenoemde ring in de vorm op 
dezelfde plaats gebragt, de zoogenaamde gietpijp \vordt zijdelings 
naar beneden gemaakt, om het vloeibaar metaal naar óotPcv̂  in den 
vorm te doen loopcn. 

Deze idetrol moet loodregt gevormd cn gegoten worden. 
Na het gieten verkoeld zijnde, wordt de pletrol uit de vorm ge-

nomen, de ring er afgeschoven, wat zeer gemakkelijk gaat, en 
alsdan zal meu op die plaats waar de ring gezeten heeft, bevinden, 
dat de rol aldaar glashard en zeer zuiver gegoten is; daarentegeu 
de deelen die iu het zand gegoten waren, heel zacht, zoodat zc 
gemukkclijk gevijld cn gedraaid kunnen worden; voorts worden de 
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Ijippcii cr ter zijde afgedraaid en het gedeelte wat tot pletling dient 
jnet amaril geslepen en gepolijst. 

J liernevens biede ik drie pletrollen ter bezigiiging aan, de eerste 
is eene gesmeden, waar slechts 1000 pond koper mede geplet-en 
onbruikbaar is; de tweede is van zacht gegoten ijzer, als boven 
vermeld vervaardigd, en waarjnede over de 2(3 000 pond koper 
geplet, en waar geen spoor van indrukken aan te zien of te voelen 
is ; de derde is wat meer gepolijst om te kunnen zien, dat dezelve 
op voorschrevene wijs gegoten eene glans aanneemt gelijk aan hard 
staal. Dc strooken koper die men plette waren 31 streep breed eïi 
anderhalf el lang, en werden op eene dikte van vier tiende streep 
gebragt. 

J^ij ïnijnc reis naar Toonden om de tentoonstelling te bezigtigen, 
heb ik verschillende soorten van pletrollen gezien en nagegaan; 
onder andere stonden er drie paar van de bekende mechanicus 
Oulhorn, die dezelve vervaardigd had voor de munt te Utrecht, 
deze waren gesmeed en gehard en lieten op het oog iiiets te wen-
schen over; verder stonden een paar van zulke rollen en nog eene 
smallere afzonderlijk uit de Koninklijke L'ruissische fabriek , 
welke van gegoten staal waren en vervaardigd, op de wijze als 
boven omschreven. 

J3eze pletrollen waren naar mijn inzigt het voornaamste van alle 
staalwcrk wat op de tentoonstelling aanwezig was; en dit heeft mij 
doen besluiten, om deze wijze van vervaardigen van pletrollen , aan 
lIEd. ter tafel te brengen, omdat ik overtuigd ben, dezelve van 
gegoten staal kunnen vervaardigd wwden; veel zoude er over dit 
onderwerp nog gezegd kunnen worden, doch het komt mij voor er 
voor de wetenschappelijke keuiiis ten deze genoeg gedaan is om die 
te bevorderen en te verbreiden. 

Delft den 28 Jan. 1852. 
P. ScilMITZ. 

VKR(iADKUlN(J 

V inCT KONINKLIJK lNSTrri>i;T VAN INGKNUUJIiS , (;fc:iIOl'nKiV 

m n LOKAAL VAN DK KONlNKLI.UvK AKADKMU«: TK l>KLrT , 

Ol' inN(isnA(] OKN APiuL !8r32. 

Tegenwoordig: F. W. Comad, voorzitter, Simons, van Meiirs, 
Forstner van Dambenoy, vStorm Duysing en Staring, leden van den 
raad; de leden: J . AV. Conrad, Keurenaer, van der Meij , Schniitz, 
Bleekrode, Lebret, Hartz, fiobatto en AV. TsT. l lose; en de buiten-
gewone leden van Diesen, J . AV̂  H. Conrad, Post, r iemj), Wolter-
i)eek, van der Schalk, Cohen Stuart cn van den Santheuvel. 

De notnlen der vorige vergadering, van den lO'̂ ''*' Fcbruarij 
1S52 , worden gelezen en goedgekeurd. 

liet Institiiut 'heeft ten geschenke ontvangen: 
((. Van Zijne INlnjesteit den Ikschermheer: 
ijeccu van inilein / / , Koning der Nederlanden en (irooUieriog 

ran Liuremburg, hesehreven door Johannes Bosscha, hoogleeraar te 
Amsterdam. 

b. Van den ]\[inister van Oorlog: 
1. Jjij si van hoehen cn hroc/turcs, van 1 Jtilij tot 31 December 

lS5 l voor de bibliotheek van het departe^ne^it van Oorlog aange-
schaft of ontvangen. 

2. De /) laden ''s Ifertogenbosch en Rhenen van de Topografische 
kaart van Nederland, op de schaal van 1 : 5 0 000. 

c. Van het provinciavil ütrcchtsch genootschap van kunsten cn 
wetenschappen: 

Axinteekcningen van het verhandelde in de sectievergaderingen van 
het genootschap, ter gelegenheid' van de algemeene vergadering 
in 1851. 

d. Van het lid T. W. Conrad: 
1. Verslag omtrent den ijzeren spoorweg van Arnsterda'm naar 

{^otterdam , over 1851. 
2. Verslag omtrent de geldmiddelen van de hoUandsche ijzeren 

'"^poonveg-niaatschappij ^ over 1^51. 

• ( 
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.'}. Buha„:e eu rHe»imj vm, de hoUunOsvhe 'ijzernn-siMomo,-
uiauUcüapjiij, up den Deccniber 1851. 

k Inc'damentum el adjuoiadiim, dal is opweckinfje eude uanlcij. 
dimjc iol hel uUohideu van bcquame midddeu cn yroudeii otn 'de 
zetidijcken em. ic (leschermen. 1702. 

0.. Van hct lid Ivrajenbn'nk: 
De TirrUjalion, de son injluence svr VatjricuUnre el den yioiiniK 

ay puur coir. 
f . Van het lid Forstner van Dambenoy: 
l!)en overdiuk van bet blad Zulphen van de Topoorajischc kauri 

can Nederland., op dc schaal van 1 : 5 0 000. 
ij. Van iiet lid van der Kun : 

1. Chemins de fer de Vélal. Caisse de relraile el de «ecours pour 
les ouvners. Couiplc-rendit. des operations de Ja caisse dermis h-
i" Janvier \SV.), Jnsqiiau 'ii" nécemOre 1850. 

2. Allan's S/jslcm of Meclric Telcijrapfihuj. 
.'5. [mprovemenls in propelling carriages on railways. Messrs 

(hnininghani and Carter's palenl. ' . - • 
h. Van den beer van 't llaall": 
Tijdschrifl voor den handwerksman en hel fabriekwezen in Neder-

land, deel, N®. .3 cn I. 

1. Aan de leden van het Instituut wordt de vraag gesteld, welke 
de beste middelen zijn, waardoor eene rivier tc alleii tiidcsnoedi»-
IS af tc dannnen cn af te leiden. T)e raad beveelt dit ' onderwerp 
aan tot overwcgnig en lot wisseling van denkl)cel(len. 

2. Dc beschouwnigcn van het lid .1. P. Delprat, over den afvoer 
van nitwaterendc sluizen, in dc vorige vergadering ter tafel ^'e-
bragt (1) hebben aanleiding gegeven tot een nader overleg en tot 
het voorstel om ccnc reeks van proeven te nemen, met de middelen 
die het kanaal cn de sluizen bij Katwijk aanbieden. De raad stelt 
zicii voor, dc leden deswege nadere mededeeling te doen, wanneei' 
do zaak tot verdere rijpjieid zal zijn gekomen. 

.3. Dc voorzitter leest een brief van den lieer 11. Biidde (i.lzn 
te Arnhem, over den rooden bouwsteen van den ]\rain fBii-
lage Xy\X.) ^ 

Het buitengewoon lid Post l,cvcstigt dat zijne iirma hot agent-
schap van verschdlende groeven aan don :\lain en de A'eekar van don 
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heer ]hidde lieelY overgeïmincii. De onbewerkte steen kost, te Uotter-
(hun geleverd ,y ' ' 50 de teerling el. Iluw bewerkte bouwsteen komt 
op / 3a tot f de teerling el. 

4. Door tusschenkomst van het lid van Kariu:beek is door het lid 
J . Tromp tc Batavia de teckening en beschrijving ingezonden van 
eenen lichttoren, op de vierde punt in straat Suncia, bij Anjer, 
gebouwd. (Ihjhige X X X I en pl. VL) 

5. Langs denzelfden weg is ingezonden eene teekcnijig en be-
schrijving van eene door den ingenieur C. T. J)eeleman Pzn. tc 
Batavia vervaardigde centrifugaal])omp, volgens Api)old. De tecke-
ning wordt door de leden bezigtigd en daarbij opgemerkt dat de 
^Kjmp van Apptdd , door verschillende beschrijvingen en afbeeldin-
gen, en vooral ook door de tentoonstelling daarvan te Ijonden , thans 
algemeen bekend is. Ook werd in de vergadering van het Instituut 
van den September 1851 door den voorzitter eene naar hetzelfde 
beginsel ingerigte centrifugaalpomp ter bezigtiging gesteld (1). 

(). l ie t lid de Geus heeft medegedeeld dat door hem te Half-
weg in ccnc greenen beschocijing, even ten westen van het wier-
hoofd, een insekt is gevonden dat men vroeger daar ter plaatse in 
dc werken niet gevonden heeft, en waaromtrent het belangrijk zou 
kunnen zijn het oordeel van deskundigen te vernemen. 

l iet li(l l>leekrode, in wiens hajiden de gezondene exemplaren 
van het insekt zijn gesteld, berigt deswegens: 

1®. dat het diertje niet tot paalwormen , noch daaraan vcrwaiite 
behoort; 

dat uit den vorm der larve dadelijk bli jkt , dat zij eene soort 
is uit de talrijke familie genaamd Ijanicllicornla, uit de orde der 
Cülcoptera, welke bekend zijn als in vermolmd hout te wonen of in 
vermolmd hout zich te ontwikkelen, en vooral van de ligtere hout-
soorten, zoo als ook niet zelden aan houten schuttingen nabij den 
grond w^ordt waargenomen, of ook w^el, zelfs in uitwendig gezond 
hout, bij het doorzagen wordt opgemerkt. 

De larve is geene oorzaak van bederf, cn daarom kunnen wij 
haar geruststellend beoordeelen; wij zien haar in het hout in al de 
tijdvakken harer ontwikkeling, van het ei af; — hare ojitwikkelings-
plaats is dus hout, dat door andere oorzaken, buiten haar, reeds 
ontbonden wordt, l ie t ecjiigste wat te beslissen zijn zoude, eu tot 
zoo lang is het n i e t mogelijk aan dc larve ee]ie?i systematischen naam 
te geven, is, of zij behoort tot die soorten, welke reecis den ge-

( 1 ) I S n l n J e n I 8 Ó 1 / . V 2 , Miuiz. 9 8 . 
( l ) l^ i iUi lx in 1 8 5 ) / . V > , U l a i l / . 5 . 
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zondoii boom 0])Zookcii om de eijeven te verbergen tot dat er gun-
stige gelegenheid voor de ontwikkeling komt, dan oi' zij behoort 
lot de soorten, die vermolmd hout opzoeken, om de eijerên te doen 
ontwikkelen. 

l ie t lid llartz merkt aan, dat het overgelegde stuk hout, waarin 
zieh de ^vormen ophouden, geen greenen-^maar denneidiout is. 
Hij heeft dergelijke larven, als thans vertoond zijn, dikwijls in 
dennen en amlere ligte houtsoorten aangetrollen en is het volkomen 
met liet lid Vdeekrode eens, dat de insekteji niet de oorzaak maar 
liet gevolg van het bederf van het hout zijn. l iet is daarenboven 
gebleken, dat de larven aan de landzijde van de beschoeijing zijn 
gevonden. Aan een vernieler die uit zee komt, gelijk de paalworm, 
is derhalve hier niet te denken. 
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7. DOOY tusschenkomst van het lid Storm Tmysing lieeft de 
civiel-ingenieur (Jhavannes een o])stel ingezonden wegens de gaz-
buizen van den heer (jhameroy te Tarijs. Dezelfde zaak is behandeld 
in het verslag, dat in de vorige vergadering ter tafel is gebragt (1), 
en zij staat in naauw verbaiul tot de taak der konnnissie, die 
U(^gens den nadeeligen invloed van het lielitgas op den planten-
groei moet berigten (2). 

l ie t lid van iMeurs meent dan ook te moeten voorstellen, het 
o])stel van den ingenieur CMiavannes in handen te stellen van die 
konnnissie. Deze zal daarvan gebruik kunnen maken voor het vol-
ledig verslag dat zij zieh voorstelt in de eerstvolgeiule vergaderijig 
nit te breïigen, terwijl daïi tevens zal kuniïen wordeïi beoordeeld, 
of het opstel als bijlage tot de notulen der tegenwoordi<'''c ver-
gadering dient te worden opgenomen, liet lid van iMeurs acht deze 
Avijze van de zaak te behandelen de meest geschikte, dewijl het lid 
-Pierson, met hem in de kommissie benoemd, den heer (Miavannes 
hovM aangenioedigd tot het schrijven der memorie. Het lid van 
J\leins vertoont eeiiige stukken van de buizen van Ohameroy en 
verklaart lioe die gemaakt en gebruikt worden. De voordeden^ die 
door den uitvinder daaraan worden toegekend, zijn buigzaamheid, 
sterkte en juiste sluiting 

Het lid llose vraagt, in hoeverre deze buizen overeenstemmen 
ïnet die nit eene fabriek te l^ristol , waarvan monsters voorhaiideji 
y/(]n bij het lid van Oordt, te Rotterdam. Hij heeft daar buizen 
gezien van plaatijzer, die van binnen en van liuiten verglaasd zijn 
en zeer uitmuntend schijnen. Op het oog zouden die de voorkeiu' 
verdienen boven de buizen van (Miameroy, maar welligt komende 
kosten van de en^jelsche buizen te hoog. Hij stelt voor, door weder-

(1) j\otulen 1851/52, Madz. 97. 
(2) yofitfen 1848/49, l)!adz. 57 cii 104. Idem 18517)2, Idadz. WO, 

kcerige mededeeling van monsters en ])rijzen dit i)unt te onderzoeken. 
liet litl van iAleurs verklaart zich daartoe bereid, en de ver-

o-aderini^ besluit overeenkomstig de gedane voorstellen te handelen. 

I S. Door het lid van der Kun is aangeboden eene nota betrek-
kelijk het verhang van den waterspiegel van den Celderschen I Jssel, 

' bewWkt door den heer E. Olivier Dz. De voorzitter geeft de voor-
naamste uitkomsten op, die door den steller van het stuk zijn 
verkregen. 

I 0. De vergadering wordt voor eenige oogeid)likken geschorst, en 
daarna door den voorzitter weder geopend, met een overzigt van 
den inhoud eener mededeeling van het lid J . r . Delprat, over den 
afstand der steunpunten voor de metaaldraden bij elektrisciie 
telegrafen. 

10. Van het lid i\l. H. (Jonrad is ontvangen eene nota met vijf 
^ tabellen, betrekkelijk de Avaterstanden op de Nederlandsche hoofd-
' rivieren, gednremle het jaar 1S51. Deze stukken worden, als 
• vroeger, bestemd voor de l'^erhandclhifjoi van het Instituut. 

11. Het lid llartz vcrtooiit een werktuigje tot het aanscherj)en 
van teekenpotlooden, en zegt dat die te Parijs vervaardigd worden 
voor den prijs van twee gulden. Het lid Kipp heeft aangeboden 
daarvan te bezorgen aan wie het mögt verlangen, van welk beleefd 
aaïibod dadelijk door eenige leden wordt gebruik gemaakt. 

iü. De voorzitter vertooiit eenige voorwerpen die betrekking 
liehben tot de elektrische telegrafen, als: 

Monsters van ijzeren kabels, van verschillende afjnetingen, voor 
telegraafdraden ouder water, vervaardigd te (Jent. 

Monsters van engelsche buizen met schroeven, dienstig tot het 
leiden der draden door de steden. 

IMonsters van draden met bekleeding van gutta-percha en lood. 
Engelsche isolatoren van aardewerk. 
Belgische en fransche isolatoren van porcelein, zoo als ook ten 

behoeve van de nederlandsche telegrafen zijn ontboden. 
Eene glazen buis voor het gebruik in de steden, uit de werk-

plaatsen van den lieer Kegout te INlaastricht. 
De voorzitter deelt eenige bijzonderheden mede wegens hetgeen 

hem i« voorgekomen op eene in het belang der telegrafen onder-
nomen reis naar ('alais, Dover en Keulen. Oruler anderen inorkt hij 
OJ), dat de draad door den Kijn te Keulen, in geleede ijzeren 
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buizen, van een paar voelen lengte, is bevat, doch dat dit stelsel 
hem voorkomt achter te moeten staan bij de beklecding met een 
ijzeren kabel, waarvan tusschen Dover en Calais is gebruik ge-
maakt, en die dan ook voor den overgang der Jiederlandsche ri-
vieren zal worden toegepast, l ie t verdient opmerking, met hoe 
weinig omslag de kabel op de iransche kust is vastgelegd. Men 
heeft daar slechts een houten paal iu den grond gesteld cn den 
kabel daarom gelegd. 

252 1 i)[) 

13. l ie t buitengewoon lid Tost vertoont eenige photografisclie 
afbeeldingen, door hem vervaardigd naar verscliillende gedrukte en 
geteekende j)lanuen en schetsen, en slelt die ter beschikking van 
het Instituut. Hij meent dat deze snelle eu gemakkelijke wijze van 
afbeeldingen te maken van groote eu nuttige •toei)assiug kan zijn 
op het vak van deu ingenieur. Op de vraag, hem gedaan, hoe deze 
al'teekeuingen zijn gemaakt, verklaart he t^ id Tost, dat het papier 
door eene oplossing van bi-chromas j^otassae wordt gehaald, ten 
einde het voor den invloed van het licht gevoelig te maken. Zoo-
danig bereid jjapier wordt onder de te kojnëren teekening gelegd 
eu gedurende ecu paar uren aan het zonlicht blootgesteld. Teii 
eiude het ])hotograrischc papier eu de teekening onbewegelijk oj) 
elkander te houden, overdekt men ze met eene ruit van zuiver wit 
glas. Het vlak der teekening wordt zooveel mogelijk normaal op de 
rigting der lichtstralen gesteld. 

Daarna wordt liet pa])ier door water gehaald, of, zoo men eoic 
donkerder tint verlangt, door eeue oplossing van nitras argenti. 
Verkeerde al'teekeuingen zijn zuiverder dan regtc, dewijl bij laatst-
genoemde de dikte van het papier de oorspronkelijke teekening van 
het beeld scheidt. 

De lieer Miedema, scheikundige te Arnhem, heeft zich veel bezig 
gehouden met het vervaardigen van photografisclie afbeeldingen en 
vervaardigt het bereide papier voor den handel. 

11. De voorzitter maakt de leden opmerkzaam dat door dc over-
ijsselsche vereenigiug tot ontwikkeling van provinciale welvaart 
eene prijsvraag is uitgeschreven tot het ontwerp eener vaste brug 
over den IJssel , bij het Katerveer. 

De opgaaf' is door de StoompoH medegedeeld. 

15. De leden Storm Ihiysiug eu l lartz worden door den voorzitter 
verzocht de stemmen op te nemen, ter ballottage van de hoeren, 
die iu (le vorige vergadering als gewone leden zijn voorgesteld. 

Dc uitslag der ballottage is , dat met algemeene stemmen worden 
cuingenomcn: als gewone leden: H. A. D, l^ouscpiet, luitenant 

der genie, te Sourabaia, A(piassi Doaehi, adspirant-ingenieur van 
het mijnwezen, te Sourabaia eu T. C. Chavanues, civiel-ingenieur, 
te Amsterdam. 

10. Ingevolge de bepaling vau artikel 13 van het reglement 
worden de zestien buitengewone leden, die iu lcSl7 het lidmaat-
schap hebben aanvaard, bij de intrede van het instituuts-jaar 

—1S53 als gewoon lid overgeschreven. Het zijn de volgende: 
r . K.Dakker Korll', K. 11. vau Drederode, G. Druiju Jz., A. L. de 
Druyn Kops, A. l age l , AV. R G. L. van llooll', 11. L. van der 
Lelij, H. Linse, W. A. J . ]^fethorst, J . 13. E. von j\Iotz, L. J . 
von Motz, r . J . Mouthaan, W. A. Nieuweuhuisen, A. M. C. 
Hoest, E J . Schade van Westrum en E. Taunay. 

13ovendieu heeft het buitengewoon lid L. Cohen Stuart verlangd als 
n;cwoon lid te worden overgeschreven. 

17. Ter ballottage in de vergadering van Juni j worden voorge-
steld, tot gewone ledeu: S. Trince, luitenant-ingenieur, te 
Delfzijl, Jhr. J . W. vau Sypestcyn, luitenant-ingenieur, te 
'sGravenhage, K. IC. W . D o u w e n s c h , kapitein-ingenieur te Sourabaia, 
cn E. van Vollcuhovcn, ingenieur voor het stoomwezen in necr-
lands Tndii?, te Sourabaia, en tot buitengewoon lid Th. Bleckmann, 
civiel-ingenieur te Arnhem. 

18. Uithoofde van zijn vertrek naar buiten ' s lands , heeft het 
lid 11. A. Jansen te kennen gegeven voor het lidmaatschap te 
bedanken. 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor het bijwonen der 
vergadering, waarop die wordt gesloten. 

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de vergadering van Dingsdag 
den 15^^" Junij 1852. 

V, W . ( y O N R A l ) , 

Pres'jdenl. 

S rARiX(;, 
Sokrelaiiö. 

Sar-«» 

1 
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X W . 

Ariilicm, den 28 Icbruarij 1852. 
\\ clKdol (Jcstrcngc i lccr ! 

In dü maand April 1819 was ik zoo vrij L'WKd. Geslr. tc 
doen toekomen monsters van rooden mainsteen, waarvan ik het 
agentschap voor dit koningrijk bekomen had. 

U W lui. (lestr. had toen de goedheid de heeren leden van het 
Koin'nglijk Instituut van Ingenieurs daarmede bekend te maken, 
en dit heeft er gewis veel toe bijgedragen, dat deze gcxidkoope en 
doelmatige bouwstof hier te lande meer cn meer in ci-cbruik 2:0-, ,0 D O komen is. 

Ik achte het dus thans ook van mijnen plicht UWEd. Gestr. te 
berichten, dat ik om het doel nog meer te bevorderen, dit agent-
schap namens mijnen vriend uit Beijeren, den eigenaar dezer steen-
groeven, liebbe overgedragen op de heeren Nicola & Post, civiel-
inge/iieurs en steenliandelaren alhier, welke beter dan ik in staat 
zijn, om de verbruikers met de goede kwaliteiten van dezen steen 
bekend te ujaken. 

Ik hope dat UWEd. (icstr. aandaclit bij voort(hiring op dezen 
steen uioge gevestigd blijven en liebbe de eer mij met bekende 
hoogachting te noemen. 

Wel Edel Gestrenge l ieer! 
UWEd. Gestr. I)w. Dienaar! 

1 1 . Biiunu G J Z N . 
Aan 

den nV/ EiUl (icstr, Uecrc tien (fccrc 
H'. Conrad^ fnij. Ih'rccicur van 

den llnll. IJzeren Spoonvet/^ President 
van /nU KoninidijU inaUluut van In-
jjcnieurs te Delft, 

((! \s llaije. 

J}IJhA(;K A W M . 

'ROKKICUTKXDI: NO'IA OMTUKNT IIKT ()N"R\VI:IMM:\ KN DKX HOUW VAN 
D!:s VIJUIITOIIEN or I)I: VIKIÏDH PUNT IN STRAAT SUNDA x vnij ANJEU. 

(Zie plaat VI.) 
A. Ow.sLandl[/heden, waarop hij hei 'projeeieren van den 

intnrtoren woest fjelet 100rden, 
1. De toren jnoet volgens opgave in loco van den Admiraal van 

den l5osch, geplaatst worden op de punt in straat 8 u n d a , o j i 
2 ])aal (0.75 ned. mijl) bewesten A)ijer, 

i .'> 

1 

1 

I 

2. De hoogte van denzelven moest zoodanig zijn, dat Iict cen-
trum van het licht op minstens i)0 rijnl. voeten (2S ned. el) bo-
ven den zeespiegel verheven wierd. 

3. Het bovenoppervlak moest eene ruimte aanbieden, zoodanig 
dat daarop koji geplaatst worden een catadioptriek lichttoestel als 
b V. dat van den vuurtoren op Schouwen. 

'k Hijkans een uur gaans (5.5 mijl) van Anjer verwijderd moest de-
zelve tevens woning aanbieden voor den opziener en pakhuisruimte 
voor beuoodigdlieden. Hierbij valt aan te merken dat het proefoiuier-
vindelijk bewezen is , dat te Anjer, al is het ongezond, de hoog boven 
den grond gebouwde woningen, zulks in veel mindere mate zijn 
dan de lager geplaatste. 

5. j\loest men bedacht wezen den toren en de woning zoo-
danig in te r igten, dat die tegen een' oploop van muitelingen der 
aldaar wonende zoogenaamde Lampongers beveiligd ware. 

(). Als behoedmiddel tegen aardbevingen, die niet zeldzaam plaats 
vinden, moest aan het gebouw ceïie groote stabiliteit gegeven worden, 
eu was eene totale constructie van steen niet aan te bevelen; daarom 
ook is de voorkeur gegeven aan eenen houten toren , waarbij ge-
brm'kt gemaakt is van liet omringende verbreede muurwerk der 
wo]n'ng, om de vier hoofdstijlen van den toren door twaalf schoor-
gebindten te versterken. 

B. Op de plaats hesehikbaro materialen, 
Geene anderen dan koraalsteen aan de kust en omliggende ei-

landen en braiulhout. Zelfs geen metselzand, zoet water, noch 
bamboes. De laatsten, benevens de benoodigde dakpannen, metsel-
en vloersteenen, zijn door de welwillende medewerking van den 
llesident Ikiijn aangeschaft en aangevoerd geworden. Al het verder 
benoodigde, zoowel materialen, werktuigen als gereedschappen, zijn 
van IBatavia aangevoerd geworden. 

C. Beschikbare middelen voor de uitvoering. 
Een Ingenieur van IVatavia op 82 /̂ i paal (121 mijl) afstands de loop 

van het werk dirigerende, en de hoofdafmetingen bepalende, tevens 
belast met de inkoopen en verzendingen van de houtwerken, planken, 
ijzerwerken, gereedschap, hang- sluit- glas- en verwwerk, gecon-
fectioneerde ramen eu deuren. 

Een europeesche opziener, belast met liet dagelijksche toezigt 
op het werk, die tevens in zich moest vereenigen den werkman 
en den leermeester der ambachtslieden; hij is daar ter plaatse ge-
weest, eerst kalkbrander, toen steeidiouwer en metselaar, daarna 
timmerman, loodgieter, smit , schilder en glazenmaker, waartoe hij 

de benoodigde werkplaatsen en gereedschap heeft moeten daarstellen. 
Twee chineescho timmerlieden en drie inlandsche bekwame 

nmbaclïtsliedeii en, voor het overige, hoegenaamd geene dan zelf 
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door oefening en instructie bekwaam gemaakte werklieden. Door 
de bereidwillige tusschenkomst van den resident zijn einchdijk de 
noodige koelies uit de omstreken ontboden. Met deze koelies, 
Sundanezen, landbouwers, alleen huinie eigene taal sprekende en 
verstaande, cn met de genoemde cliineesclie cn maleischc ambachts-
lieden is de kolossale bamboezen steiger geplaatst moeten worden 
om 10 el lange torenstijlcn op het O ei hooge metselwerk op tc 
rigten. Deze verschilleude werklieden geene gemeenschappelijke 
taal verstaande, zijn de bevelen door den opziener door teekens 
{ton Ion sla (jeu) gegeven moeten worden. 

1)., injze van ultvoerln(j. 

De opziener van deu ingenieur de noodige instructiën in loco 
ontvangen hebbende, is eerstgenoemde ter plaatse gebleven en heeft 
aldaar opgerigt eene kalkbramlerij en koraalsteenkapperij. 

Na de voltooijing van het zware muurwerk iu koraalsteen, is hij 
naar JBatavia ontboden tot het ontvangen en vcrzeiulcn van touw-
werk, donnnckrachten, kaapstanders, blokken, staafijzer enz. enz. 
Door deu ingenieur tc l^atavia zijiï de houtw^erkcn voor het ge-
raamte van den toren ontvangen en volgens de verlangde afme-
tingen bewerkt en daarna achtervolgend ook de verdere benoodigd-
heden naar Anjer over zee verzonden. 

E. Kosten, 

Met de boven omschrevcne gebrekkige middelen is, in de nog woeste 
streek op de punt in straat Sunda, de vuurtoren volgens nevens-
gaarule teekening tot stand gekomen en hebben de kosten daarvan 
slechts bedragen f 25 175.51 , zonder den lichttoestel , die alleen 
op f (> ] 63.37 is komen te staan. 

Ihitavia, 
December 1S51. 

Opgemaakt door den ingenieur klasse 
bij den waterstaat, 

C . T . J)ECIJ:MAN PZN . 

Gezien; de hoofdingenieur van den waterstaat 
en 's lands gebouwen, 

d. TaoMV. 

V E R G A 1 ) E KI N ( i 

VAN UKT KOMMvLl.Ii; INSTITL^UT VAN INC.KNUa'US, GKUOUIUiN IN UKi 

LOKAAL DILIGKNTIA TK ' s GUAVKNIIAJU«: , 01' niN(;SI)A(; 

DEN lü«!«« JUNIJ I S D t ^ 

Tegenwoordig: E. AV. (>)nrad, voorzitter, (i. Sinums, Staring, 
Grove, Storm Hnysing, Eorstner van Dandienoy, van iVIeurs en 
van Oordt, leden van deu raad; het honorair litl Uijk; de leden 
Adriajii, Augier, H. A. Hake, J . A. Deijerinck, r>lcekrode, lU'u-
m'ngs, Chavainics, Christie, Oohen Stuart, M. 11. ( 'onrad, Droinet, 
K. Enthoven Lz. , van Essen, (loudriaan, Har tz , van de Kasteele, 
Kcurcuacr, Lobatto, Outshooru, Overduyn, riei)ers, Picrson, van 
ilecde van Outshooru, l lomciu, 11. S .d . ll(jse, W. iV. Rosi;, Schef-
fcr, Schretlen, van Verschuer en van Wassenaer Catwijck , bene-
vens de buitengewone leden A. Simons cn Wolterbeek. 

De notulen der vtu'igc vergadering, van den April 1S5.^ 
\ 1 ^ \ 

worden gelezen en goedgekeurd. 

1. De voorzitter deelt der vergadering ntcde dat lud. alga^niccn 
verslag van dc werkzaamheden, even als dit in het vorig jaar 
heeft plaats gevonden, is gedrukt en staande dii vergadering aan 
de tegenwoordige leden kan worden uitgennkt. 11 ij stelt voor, even 
als in het vorig jaar, het geheele stuk niet te lezen nuuu* genoe-
gen te nemen mei d(j ronthhrJing van het gedrukte verslag en met 
dc korte vermelding van (hj voornaamste bijzonderheden. 

Nadat ile vergadering zich mei dit voorstel heeft verecnigd, 
wijst de voorzitter op den gunstigen staat der linaiKUcn , — oj) dc 
toenemende belangrijkheid der \)i\)liotheek, — op dc discussien die 
l̂oor de vergaderingen van het Instiiuut zijn uitgelokt, — op den 

ijver, waarmede de verschillende konuuissien de haar opgedragen 
taak vervuld hebben, — o]) de belangstelling die het Listituut 
«p njeuw heeft ondervoiulen bij onderscheidene wetenschappelijke 
inrigtingeu hier te lande en bij v r e e m d e n o p deu tocnemoulen 
l̂ loei vau de afdeeling op Java, — op de aanwinst van oiuler-
scheidene leden, — in het algemeen, eindelijk, oj) den vooruit/gang 
Ŷi de toenemende belangrijkheid van het Listituut. 
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De opgaven wegens de werkzaamheden der kommissie tot de 
zaken van den topogralischen index zijn te laat ontvjxi^gen om 
in het algemeen verslag van den llaad te kunnen worden vermeld. 
De kommissie voor den index bestaat uit de leden Eorstner van 
Dambenoy, Staring en Musquetier. Zij is begonnen met een aantal 
lijsten in het nederduitseh, fransch, hoogduitseh en engelseh te doen 
drukken en te verspreiden, met het verzoek, die ingevuld terug 
te zenden. Tot heden heeft de kommissie 932 van die stukken 
ingevuld terug bekomen, en wel 550 van nederlandsehe en 
van buitenlaiulsehe korrespondenten. De lijst der ingekomen stukken 
is ter perse en zal aan de leden en aan de korrespondenten van 
de kommissie worden gezonden, waarna men zal overgaan tot de 
zamenstelling van den katalogus. Om dc strekking en den aatd 
van dit werk meer bekeiul te maken, heeft de kommissie eene nota in 
verschillende talen doen drukken. Deze wordt met eenige oin'ngevulde 
staten gezonden aaiv zoodanige i)ersoneu als men oordeelt dat in de 
gelegenheid zijn, de zaak door hunne medewerking te bevorderen. 

2. De leden Pierson, l lartz en W. N. llose worden verzocht 
zich le willen belasten met het nazien van het verslag wegens 
den staat der geldmiddelen. Zij nemen deze taak op zich, en zullen 
zich daarmede, staande dc vergadering, bezig houden. 

3. Aan het Instituut zijn de volgende geschenken gegeven: 
a. Van Zijne ]\[ajesteit den Peschermhecr: 
Ontwerp een er niemve eonstr actie van sluisdeuren, genaamd 

spoor deuren^ door C. Singels. 
b, van het lid Verdam: 
Ver/tandeling over de kleinste quadraten^ eerste afdeeling, tweede 

gedeelte. 
e. Van het lid A. .K 11. van der Toorn: 
1. Handleiding tot het vinden der ware sterkte van het ncidum 

aceticum, door middel van de dlgtheid, door A. van der Toorn. 
2. Supijlement op de handleiding ^ of pharmaceutische tafel voor 

de ware sterkte van het acidum aceticum. 
d. Van het lid van der Hoeven: 
1. Jaarboekje der maatschappij van landbouw, tuinbovw en vee-

teelt in het arrondissement Breda, voor 1S52. 
2. liet gedenkteeken ter eere van den gesneuvelden generaal-

majoor Michiels, op te rigten te Padang op Surnxdra's westkust. 
e, van het lid j\l. 11. Conrad: 
1. liet dagregister van waterpassingen aan de nederlandsehe 

rivieren en zeeën, door den inspeeteur-generaal Lulofs gedaan 
met assistentie van den landmeter Uolstra, door den gemeldeu 
inspecteur-generaal eigenliandig geschreven. 

\ \ 
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2. C, Jnlii Caesar is quae extent ex emmdatione dos, Scaligcri. 
Amstclodami ex oilicina Elzcviriana, anno J()(>1. 

O. Handschrift inhoudende eene geheel nieuw, en noo/jt te vooren 
gehoorde^ allersekerste vtavier, die alleraaugenaamst, verwander-
lik en. zeer aanneemjilijk is, door een nieuw en ongeluofelik veel 
voordeel gevent werktuig, de groote lïaarlemer-meer de te saam.en 
ver eenig de meeren te beteugelen, enz, 

4. Verhandeling over het doen van waarneemingen op de hoogte 
van het water, enz, door A. V. Goudriaan. 

5. Verhandeling over de paal- cn rijswerken, door A. F. (iondriaan. 
(). Verhandeling over de dijken, d(>or M^ P. van Tdeiswijk, 

vertaald en md aanmerkingen verm^eerderd, door Erdne. 177S. 
7. Verhandeling over de opslikking der Middelburgse he haven, 

door F. Speleveld. 1800. 
8. Verzameling van berigten betrej)\mde de elende van de op-

gezetenen der overstroomde landen in Nederland, 1741. 
J). Bedenkingen en aanmerkingen over den waterstaat van llhijn-

land en over eene uitwatering te Catwijk, door i\. P. Twent. J802. 
10. Wandeling naar de zeeduinen van IVassenaar tot digt aan 

Scheveningen, door A. P. Twent. 1805. 
11. Bxtract uit het register der Jtesoluticn van het gedeputeerd, 

bestuur van Holland, betrekkelijk het daar stellen eener uitwatering 
ie Catwijk aan zee, 

12. Onttverp om, den dijk voor en bewesten Medemblik in staat 
te stellen om 7 geweld der zeebaar en en zivaare stormen en hooge 
vloeden, te kunnen wederstaan. 

13. Middel dienende tot verzeekering der sluizen tegen zware 
stormen en hooge watervloeden, bestaande in een sluis sluitbak, 
door C. Redelijkheid. 1770. 

I k Be droevige gevolgen van het steeds toenemend, vermogen 
van het Pannerdensche kanaal, door C'. L. de l\agniel. 1771. 

1 5. O n tic er p tot ee?i minstkostbaare zeekers te en schielijks te her-
stelling van de zorglijke toestand der fVest/riesche zeedijken, door 
P. Straat cn P . van der Deure. 17oo. 

10. Brietal prijsvragen omtrent de oude of buUendijk der Zuringer-
oord, door J . Jacobi c7i S. Aliedema, A. Vpeij cn l l Ziehach. 1700^ 

17. j\Temorie over de schulp- en steenkalk,door (l. Iledelijkheid. 175 I'. 
18. Gedenkwaardige waarnenungen en a an teekening en der vries-

konde en van het iveeder gedurende de maanden November en De-
cember 1798 en Jannarij en Februari} 1791), door 1. (Jantzelaar. 

19. Bxtract uit de Resolutien van de BdeJmoogende Heeren 
Jlaaden van Staat der Vereenigde Nederlanden d. d. 19 October 
1770, met onderscheiden rapporten en tee kening en van de kapiteins 
der artillerie Du])ont en i^lurlij, hetrekkelijk een onderzoek van 
kwade praktijken bij het gieten van geschut gebezigd, 

f Van het lid van de Kasteele: 
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De Ijestekkeii ii'®. f) cn G dcr D»«̂  scctic vau de werken dcr 
Overijsselsclie kanaalmaatschappij, met daarbij behoorende 7 ge-
steendrukte afbeeld ingen. 

(j. Van het lid Deljmit: 
Ferhauilcliufj over den wederstand van halken en ijzeren staven., 

tweede en vernLeerdcrde druk. 
h. Van het lid W. (Jonrad: 
1. J)e nicnio uitgevonden sluis., niet in- en 7iitsehuivende deuren 

door Cornelis Redelijkheid. 1774. Exemplaar, door den schrijver 
aangeboden aan den inspecteur-generaal ll. Ernnings. 

2. Engelsche waterpasbaak, uit drie stukkeji zamoigesleld. 
i. Van het lid C. de Groot: 
Natuurkundig tijdschrift voor neérlandsch Indie^ tweede jaar-

gang 1851. 
k. Yan den heer van 't Haalf: 
Tijdschrift voor den handicerksman en het fabrijkicezen in Ne-

derland, deel, 5 en (>. 
l. Vau den heer D^ I). J . Steyn Parvo: 
J)e methode van teeken onderwijs van de (lehr. F. en /L Dupuis^ 

cn hare invoering in het Koninklijk Athenaexim te Maastricht. 

4. Het lid van ]\I.eurs deelt het een en nnder lïiedc uit brieven, 
hem door het lid vo>i Dentzsch te Soerabaia geschreven. 

Uit deze mededecling blijkt dat te Soerabaia zeer belangrijke 
proeven met vuurvaste en audcre gebakken steeneu, met cement 
(iu metselspecien, alsmede wegens dcji wederstaml van het iiulischc 
hout gcnoineu worden. Voornamelijk is dc walerkalk van (ioenong 
Saharie door de leden von Dentzsch eu Smith onderzocht, docii 
ook met andere soorten van iUitar eu Keboon ziju welgeslaagde 
proeven genomen. De afdeeling Oostelijk dava heeft in danuarij jl. 
eeue ki.st met steen- c\\ cementsoorten naar Nederland gezoiuleu 
en belooft ccn i)nar vcrhamlelingen over dcji werkkring vnn deu 
indiöcheu ingenieur en ov^r de lioutsoortc?! van de ]\lolukken tc 
zullen doeii volgen. 

De afdeeling heeft dc leden von Dentzsch en Egter vnn Wissekerke 
belast met het nemen van jn'oeveu wegens de sterkte vnn verschil-
lende hontsoortc)). In den constvuctiewiukel te Soerabaia zijn reeds 
eenige proeven met djatieliout genomen. 1 Iet gemiddelde uit eenige 
weinige proeven gaf voor droog djatiehout, uit eenen stam vau 
(>'•.52 dikte, tusschen het liart eu het spint genomen, n 10 51 L 418 
en n = 215.09 voor den vierkanten duim, dat is minder dan 
bij goed eikenhout, waarbij de coëilicient kan gaan tot 280. 

De voorzitter bedankt het lid van Meurs voor de gedane mede-
deeling. 
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{lij niet kan berusten bij ecnige uitdrukkingen die in de brieven 
uit Soerabaia voorkonieu. llij meent vooral te moeten doen opmerken 
hoe noodzakelijk het is dat de bouwkundigen en ingenieurs iu 
Oostindie meer bekend worden met hetgeen in het eigen land ge-
s c h i e d t . De spreker heeft ecu overzigt gegeven vau de wijze vau 
werken der genie te Ambarawa en dit stuk is thans in de ver-
handelingen afgedrukt. Men zal daaruit zien dat de vervaardiging 
vau gebakken stecnen eu het gebruik vau inlandsche grondstollcn 
tot cement, door de genie tot groote volkomenheid is gebragt eu 
dat ook een aantal proeven wegens deu wederstand en de veerkracht 
van het djatiehout genomen zijn. Intusschen blijkt uu uit de 
brieven, waarvan zoo even werd gewaagd, dat weinig of niets vau 
dit alles den ingenieurs te Soerabaia is ter ooren gekon)(ïn. 

De spreker wenscht dan ook dat de j)ogingeu van licL 1 nstiiuut 
mogen leiden tot toenadering van de indische ingenieurs ouderling, 
zoowel als tot het knoopeu van een band tusschen hen en de 
iicderlaiKhclie leden. 

5. Op uitnoodiging van den voorzitter brengt het lid Storm 
Buysing namens deu raad verslag u i t , wegens de door hem ge-
nomen proeven, ter bepaling van de minste hoogte die aan dc 
kuip van een vijzelmolen kan worden gegeven (13ijlage XXX 11 en 
Maat VII). 

Dit verslag wordt opgehelderd door de verklaring van het model 
dat tot de in'oeveu gediend heeft eu in dc vergadering is opgesteld. 

G. De kommissie belast met het omlerzoek naar den nadeeligen 
invloed van het lichtgas op den plantengroei (1) brengt verslag uit 
bij monde vau het lid vau Meurs (Bijlage X X X l 11 cii Blaat Vi l ) . 

De voorzitter bedankt, namens dc vergadering, de kommissie 
voor de zorgen sedert zoo geruimen tijd aan deze zaak gewijd, 
en stelt voor, den weg te volgen in het verslag aangewezen. 

De leden Pierson en W. N. Kosc meenen dat dc stedelijke besturen 
vau Amsterdam en llotterdam gaarue zullen willeii helpen, om de 
proef te nemen met verbeterde gasbuizen. De steden die, zoo als 
Eeideu, zelve iu dc gasverlichting voorzien, kunueu gemakkelijk 
eenige stelsels beproeven, doch ook de gasmaatschappijen zullen 
v̂el te bewci''en zijn om mede tc werken, daar de kosten van eene I O <i ' 

honderd ellen pijp niet zeer groot zijn en die lengte zeer vol-
doende is. 

Het lid llomcin verklaart tc dezer zake geen voorstaiuler tc 
'̂ iju van nieuwe proefnemingen. V'olgeus hem is het uitgemaakt 
dat, iu den regel, dc gasoutsnappiugen het gevolg ziju van het 

Daarop vraagt het lid Keurenacr het woord, om <e betuigen dat | ^̂ ^ ^o^n 1848/49 bladz. 57 eu 104 
^ ^ • Mieni \ H o \ f o l , I)la(l/. M)0 cu luS. 
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fiüiinauwküiuig Ijcweikcn der aaiisluitingeii, cn aangezien de kom-
initssie ook vari gevoele/i is dat de gasontsnappingen liet ontijdig 
sterven der botjnien veroorzaken, had liij gaane gezien dat door 
de kotnniissie michlelen waren opgesj)oord ol' aan de liand gegeven, 
waarchjor het ontsnapte gas onschadelijk kan gemaakt worden. 
Zijns inziens zal er altijd, hoe volmaakt de kwaliteit der gas-
buizen ook zijn moge, ontsnapping van gas bij de verbindin-
gen te vreczen zijn. Dewijl men alzoo het kwaad toch niet geheel 
kan voorkomen, acht hij het raadzaam, dat men middelen toe-
])asse ilie het onschadelijk maken. Die middelen zijn te vinden 
door, waar boojnen stnaji, de gazpijj)en in riolen of buizen van 
gebakken aarde te leggen, welke, iets grooter in middellijn dan 
(Ie gaspijpen, van binnen verglaasd cn van kokers of opeiiingen 
voorzien moeten worden, om het gas in de buitenlucht te brengen. 

Voorts gedrangt dit lid zich ann het door licm, omtrent deze 
zaak, bijgebragte, op de vergadering van den October IS 18 (1). 

Het lid van (Jordt is van meening dat te liotterdam belangrijke 
j)r()even kunnen genomen worden, omdat daar veel boomen ge-
storven en door nieuwe verva7igen zijn. De buizen van gebakken 
aarde, als mantel om de gasbuizen, alsook het leggen van dc 
ijzeren pijpen in eene gezonkene goot, in tras gemetseld, komt 
liier zoowel in aanmerking* als de ineencreschroefde eni»:elsche eu 
fransche gasbuizen. 

J)e vei'gadering vereenigt zich met het voorstel der kommissie, 
zoodat de raad zich belast de besturen van de voornaamste met 
gas verlichte steden tot medewerkin.ic in't te noodia'en. 

7. De vergadering wordt voor eein'ge oogenblikken geschorst en 
O]) nieuw geo])end met een voorloo])ig verslag dat het lid Bleek-
rode uitbrengt, over het scheikundig en technisch oiulerzoek der 
])roeven van kiuistwaterkalk en cement, uit Limburg, gezonden 
door het litl van Banhuvs aan het miinsterie van oorloir, verjxezekl 

*/ O' O van vier memorn'fji en een üfroot aantnl monsters. 
De uitslag der proeven en onderzoekingen zal later in een 

vollediïi: vershirc worden mcdej^rcdceld. l[et£>-een tlians is voori^c-O ^ O O O O 
dragen, kan intusschen doen blijken dat de zaak met ernst onder-
zocht wovdt en aanvankelijk belangrijke uitkomsten heeft gegeven. 
I^Icn Iioopt, dat deze later door een onderzoek op het terrein eu 
door jn'oeven in het groot zullen bevestigd worden. 

8. De kommissie voor het onderzoek der rekeinng brengt ver-
slag ui t , bij monde van ])et lid Pierson. Jlij zegt zich daarbij van 
een aangenamen i)ligt te kunnen kwijten, daar de konnnissie alles 
in de beste orde gevontlen heeft, en de rekening liet aanzienlijk 

M) NüLulcn 1S48/4'J, bladz. l l ü en 113. 
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voordeelig slot v a n . / 2J)l.t7 aanwijst. Twee zaken trekken hier 
vooral de aandacht: het is de naauwkeurigheid, waarmede de pen-
ningmeester het beheer der gelden voert en de goede zorg van 
den raad voor de belangen van het Instituut. De kommissie stelt 
voor den penningmeester te ontslaan van zijne verantw^oording en 
den raad dank te zeggen. 

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel. 

1). Het lid Storm Buysing geeft een overzigt van het stelsel 
van teekenonderwijs der gebroeders Dupuis te Parijs, van het-
geen de heer Dr. Steyn Parve daarover in het licht heeft gege-
ven ( l ) , e n van de eerste uitkomsten der invoering dezer methode 
op het koninklijke athenaeum te Maastricht. 

Het eigenaardige der methode van J)upuis is , dat volstrekt van 
geene geteekcnde voorbeelden gebruik wordt gemaakt, maar dat 
alles, van de eerste beginselen uitgaande, in de navolging van de 
wezenlijke voorwerpen wordt gevonden. De leerlingen leeren alzoo 
geene regelen van perspektief, maar gewennen zich aan liet af-
beelden van den vorm der voorwerpen, zoo als die zich aan het oog 
voordoet, en leeren op eene praktische wijze het onderscheid kennen 
tusschen den vorm en het beeld van het voorwerp. 

De eerste voorwerpen, die men de leerlingen doet navolgen, zijn 
lijnen, hoeken , drie-, vier- en veelhoeken, cirkels, teerlingen, Pyra-
miden, prismen enz., gevormd uit duinic staafjes, die als lijnen 
beschouwd en afgebeeld en in verschillende standen voor den leer-
ling gesteld worden. 

Later gaat men over tot het nateekenen van figuren uit houten 
latten gevormd, en eindelijk van massieve ligchamcn. 

De staafjes of latten worden wit geverfd en op een standaard 
geplaatst of aan snoeren gehangen , zoodat die tegen een zwart 
gemaakten muur duidelijk zigtbaar zijn. 

De schaduwen cn lichte plaatsen worden met zwart en wit krijt 
aangegeven en met den doezelaar opgewerkt, maar ninnner door 
arceringen uitgedrukt. 

Tot opheldering van deze mededeeling worden eenige teekeningen 
van de leerlingen van het athenJ3cum te iMaastricht ter tafel gebragt. 
De heer Steyn Parve, die ze welwilleiul ter beschikking van den 
raad stelde, heeft daarbij eene lijst overgelegd, waaruit blijkt 
dat de leerlingen der vierde of laagste klasse sedert acht maanden, 
gedurende vier uren 's weeks, zijn bezig gehouden met liet teekenen 
van regte lijnen, hoekeiienz.; oefeningen voor den cirkel, geraamten 
Van kuben , pyramiden enz.; eerste schaduwoefeningen bij ligchamcn, 
uit latten zamengcsteld: schaduwen van grootere, maar i)latte op-
pervlakken , en eindelijk met het nateekenen van een' stoel. 

(i) /ie licl oniliM' Jf {geschenken 0|»{;en()en)de sUiKje. 
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De derde klasse, die sedert twintig maanden vier nren 'sweeks 
is onderwezen, werd bezig gebonden met het teekenen van eene 
tafel, van een blaasbalg uit het physiseh kabinet en van verschil-
lende versieringen'iïi gips. ] [ierbij w êrd zwart en wit krijt gebezigd. 

De tweede klasse, die nu sedert tweeëndertig maanden onderrigt 
ontvangt, is twee uren 's weeks bezig gehouden met het teekenen 
van meer uitvoerige ornamenten, kapiteelen en ko])pen van gips 
en van meer zamengestelde werktuigen uit het kabinet. 

J)eze mededeelingen wekken de belangstelling der leden in hooge 
mate en geven aanleiding tot de vraag naar meerdere ophelderingen, 
waardoor de zaak van naderbij gekend en ook elders ingevoerd 
zal kunnen worde)). Als eerste ha))dleiding wordt het geschrift 
van den heer Steyn i^U've genoemd. Men zal daarin aanwijzing 
vi))den van de werken die het oiulerwerj) uitvoerig behandelen, en 
van de in IVankrijk en Duitschland verkregen uitkomsten. 

De vcrschille)\de aanbevelingen van deze methode en de bewijzen 
van den gunstigen uitslag der invoeriïig te i\laastric]it, hebben 
het lid vStorm J>uysing doen besluite)), haar i)) te voeren o]) de 
stads toeken- en industrieschool te J)clft, met welker directie hij is 
belast, lleeds zij)) de noodige schikkingen gemaakt, om )net de 
opeïu'jig van den eerstvolgenden wintercursus dnarmede aan Ic 
vangen. IIij meent zich van deze methode, vooral bij het onder-
wijs op de teeke))scholen voor den handwerksman, zooals die te 
Delft, veel goeds te mogen voorstellen. 

1 i)[) 

1(1. De voorzitter leest eene mededeeling van liet lid Kros, 
wegens de wiirken lot verbetering der haven van IIarlingen uitge-
voerd (Bijlage XXXIV en Tlaat V l l l ) . 

11. De vooi'zitfer deelt een schrijven nuide van den secretaris 
der britsche akademie der algemeene ))ijverhei(l. J)aarin wordt kennis 
gegeven van de stichting van een fonds, waaruit hulp zal verleend 
worden aan uit vinilers, die de middelen niet bezitten om de noodige 
octrooijen te crhingen, of hunne uitvinding in werking te brengen. 
Te Ijondoi, iSlewVork e)i i)\ Frankrijk zij)i wetenseha})])elijke 
iaden gevormd, die elk geval dat hun wordt voorgelegd onder-
zoeken en, naar beviml van zaken, uitspraak doen. 

l'Z. Het eerste jaarboekje voor de leden van het Instituut is 
r)nlnngs gereed gekonien. liet zal eersidaags, net gebonden , aan de 
leden worden gezo!ulen, )net verzoek dat zij hunne aanmerkingen 
daai'op tijdig doen kennen, ten einde men den volgeinlen jaargang 
in December ku))ne irereed hei)bcn. 

1:3. De raad van bestuur stelt voor, liet honorair lidjjia.Tlschap 
van Imt Instituut aan te bieden aan den heer gonver))eur-gencraal 
van Neerlands l))die, A. J . Duvmaer van Twist. De ver ĵ-a-I Cj 
dering vereenigt zich bij acclamatie met dit voorstel. 

11. De ter vorige vergadering voo)'gestelden worden met alge-
mene stenunen geballotteerd, zoodat be))oemd zijn, tot leden: 

S. Pri)ice en Jh' 
te Amsterdam en O I tl V (̂f I < 
ingenieur en van Vollenhoven, ingenieur voor het stoomwezen 
in Neerlands Indie, te Soerabaia, en tot buite))gcwoon lid Th. 
Bleckmann, civiel-ingenieur te Gorinchem. 

h^ .1. W. van Sypesteyn, luitenants-ingenieur, 
en 's Graveidmge, K. E. AV. Douwensch, kai)itein-

15. Om i)i de vcrgaderi))g van den I t̂ *̂ " September te worden 
geballotteerd, stelt de raad voor, als gewone leden : J . van Staveren , 
ka])itein-ingenieur te Datavia, J . O. F. Strübe e)i A. G. van Krieken, 
sm'kerfabrikanteu in Probolingo en II. de Druijn, waarnemend 
ingeïiieur der eerste klasse van den waterstaat, te Soerabaia, en 
aU buitengewoon lid N. 11. l lenket , opzigter bij de overijsselschc 
kaïiaalmaatschappij, te Zwolle. 

1(>. .l)ij de verkiezing van drie nieuwe raadsleden , in plaats van 
de aftredende leden Staring, (Ireve en Storm ï^nysing, wordt het 
voorstel gedaan de drie leden te gelijk te benoonen. De )neerder-
heid verwerpt dit voorstel, zoodat de verkiezi)ig op de gewone 
wijze, voor elk lid afzonderlijk, bij goheinie stem)ning plaats heeft. 

De eerste maal bekomt het lid Staring ;30 steinmen. 
» 
ff 

) ) 

n 
W. N. llosc 
(«rcvc 

2 
1 

n 
ff 
n ff ff va)i Sypesteyn 1 

De uitslag der tweede stemming is: 
het lid Greve 27 stemmen. 
f' ff \ \ \ N. Rose 3 // 
ff 'f Pierson 2 // 
tf 

En die der derde: 
// Muscpietier ff 

het lid Storm Ihiysing stemmen. 
\Y. N. llose 5 // 

// Pierson o 'f 
ff r)eijerinck 1 ff 

ff 
n 
tf 
// ff van Oordt 1 ff 

De afli'cdende leden, weder ingekozen zijnde, verklaren zich dit 
te lalen welgevallen.. 

i 



17. Daar niets meer aa»i de orde is eu gceii der leden ecnio-
voorstel te doen lieeft, wordt de vergadering gescheiden, nadat 
(e voorzitter de aanwezige leden heeft bedankt voor het bijwonen 
der werkzaamheden en deu wensch heeft uitgedrukt de leden aau 
deu uiuultijd m deu Doelen tc vijf ure weder te zien. 

Aldus voorgelezen cn goedgekeurd in dc vergadering van Dings-
dag den II.-'«" September lS5ii. ° o e 

l \ W . CoXUAl> , 
Prcsulcnl. 

S T A K I X G , 

Sekretaris. 

"85 

BIJJ.AGE XXXIL 

(Zie plaat Vil.) 

Jlet gevoelen is algemeen, dat de bek van de knip of den opleider, 
waarin zich de vijzel van een watermolen beweegt, de hoogte 
moet hebben van het buitenwater, waarin het opgemalen water 
wordt uitgestort, en dat daarom de vijzel als bovenmolen cn iu 
het algemeen ojigeschikt is in die gevallen waarin de boezem aan 
wisseling van stand onderhevig is. 

Door sonnnige onzer waterbouwkundigen is dat weersproken. 
Aan de vijzelmolens van dc Nieuwkoopsche droogmakerij heeft 
men reeds eene inrigting gegeven, waaruit ten duidelijkste bleek 
dat men die groote hoogte van de vijzclkom niet voor volstrekt 
noodzakelijk hield; een gedeelte namelijk van de kom is uitge-
sneden en met een smal wachtdeurtje gesloten, terwijl het overige 
gedeelte van de kom tot boven den hoogsten waterstand is opge-
trokken. Iu de besclu'ijving van de bedijking der Waard-en Groet-
grondeu, te vinden in de werken van de maatschappij tot bevor-
dering der bouwkunst, vijfde jaargang, 110, door den hoofd-
o]r/igter E. van der Sterr, wordt gezegd //dat uit proeven met 
'/kleine molens en ook met de groote molens in dien polder vol-
//dingend bewezen is, dat de kuip gerustelijk op den laagten 
//boezemstand, als die standcii althans niet al te veel verschillen, 
//kan afbreken, zonder dat dit voor de bemaling eenige schade 
'/kan veroorzaken, maar integendeel het voordeel geelt dat de 
//molen bij lagen l3oezemstand het water merkelijk minder behoeft 
// O]) te brengen. // 

J)e ingenieur J. A. Deijerinck deelt in zijne beschrijving der 
droogmaking van den Zuidplaspolder (1) deu uitslag mede van eene 
genomene proef, waaruit blijkt, dat wel eene eenigzins mindere 
hoogte aan de vijzclkom kou worden gegeven, maar dat het 
water niet hooger was op te voeren dan tot eene hoogte van om-
streeks twee derde van den loodregten afstand tusschen den bek 
en het hart des vijzels, en dus het minimum van hoogte voorde 
vijzclkom op dat punt zou moeten worden aangenomen. 

Geen dier beide opgaven is intusschen geheel voldoende, ter 
bepaling van de grens voor de vijzclkom; de eerste opgave toch 
is geheel onbepaald; de tweede is alleen als bepaald aan te merken 

fD Vcrliandelinijen bladz. 



vooi lic gciioincii proui' cn knn niet lol grondslag strekken bij 
vijzels van eiken spoed en elke middellijn. 

Deze zaak kwam den raad belangrijk genoeg voor om op 
voorstel van een zijner leden een nader onderzoek deswege in 
te stellen. i)e heer rjcijcrinck, die in zijne aangehaalde verhande-
ling (1) ook daartoe een wenk had gegeven, had de goedheid, 
aan den raad denzeliden keurig bewerkten vijzel ten gebruike aCte 
staan , waarmede vroeger aan den Zuidpias de proeven waren ge-
nomen, en de raad deed bij dien vijzel eene kuip uit verschillende 
stukken, zoodat zij verkort en verlengd kon worden, vervaardigen, 
waartoe het geachte lid van het Instituut Reuvekamp zijne be-
kwame cn behulpzame hand leende. 

De ])roefmaling begon n^et eene kuip, waarvan de bek tot aan 
het eind der schroel'dradcn doorliep, en toen men zich had 
overtuigd van de goede werking van den vijzel, weerden de losse 
stukken aan het boveneinde van de koïn een voor een w^eggenomen, 
cn reeds spoedig bleek het, dat zoodra de kuip zooveel weril ver-
laagd , dat de bovenraiul van de nette kom, overeenkomende met 
het hart van de vijzelspil, lager gelegen was dan het buitenwater, 
het w^ater langs en door den vijzel naar beneden stortte. Her-
haalde proeven gaven dezellde uitkomst en het was ook duidelijk 
te zien, dat er aan de niet werkende zijde geene keering bestond en 
bet water tU)or niets belemmerd werd terug te loopen. 

Om nog ]net meerdere zekerheid tot de overtuiging te konmn 
dat het water ecliter niet alleen over den bovenrand der kom 
wegliej), is de vijzel voor een gedeelte geheel omkuipt, wel naauw 
sluitende maur toch zoo, dat hij zich vrij kon bewegen. Er was 
toen geene andere gelegenheid voor het water om terug tc 
loopen (hm door de kleine onvermijdelijke speelruimten en door 
den vijzel zeil'. Het bleek al aanstonds, dat het water langs de 
niet werkende zijde, waar het water tusschen de schoej)en minder 
hoog staat dan aan de andere zijde en dus het buitenwater niet 
kan tegenhouden, teruglie}) en niet hooger kon worden opgebragt 
dan met de halve kui]). 

J)aaroj) is bein-oeld om de voorzijde van de kuip te lood, volgens 
de lijn y/ K al' te steken , en de diepte van den stortvloer dus te 
brengen o p - ; ^ ^ ^ ; maar de hoogte, waartoe het water kon worden 
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zoodanige gedeeltelijke uitsnijding is evenzeer i- cos p als 
voor de geheele verkorting van de kuip. 

De uiterste grens voor de diepte der kom of kuip beneden den 
hoo '̂-sten stand van het buitenwater, waarbij gemalen wordt, is dus, 
^vanueer de kuip wordt afgesneden volgens een vlak, loodregt op 
dc as des vijzels staande: 

A /> == i m cos /3 ; 
als J/i de middelliin van den vijzel en (2 de helüngshock van de 
as met den horizon voorstelt; voor (2 z=. en /// = O^'.KIo, 
zoo als bij het gebezigde model, zou dus de afstand beneden den 
waters])iegel zijn : 

I (0.10.5) X cos — 0.071 U)7 ; 
terwijl de maat door den heer Beijennck aangegeven zou zijn: 

^ C / ) z 

cos /3 
o])gebragt, vermiiulerde evenveel als de onderrand van de kuip 
verlaar^d was. 

Dezelfde uitslag werd verkregen, toen de kuij) in het midden 
over een gedeelle der breedte was verlaagd, op de wijze als wij 
van de Nicuwkoo])sche molens hebben vermeld; de grens voor 

# X i 17; 
cos 

daar echter § niet als de bepalde en juiste maat, maar als 07?fffj-
veer wordt opgegeven, zoo is dit verschil in de beide uitkomsten 
niet zoo groot, of wij vertrouwen, dat door den heer IJeijerinck 
wel dezelfcfe limiet is "gevonden, maar dat daarbij alleen ontbi-eekt 
het aangeven der betrekking van de hoogte van den bek tot de wijdte 
van den vijzel en den hoek van den spil. 

lu de molens van den Waard- en Groetpolder, waarvan wij zoo 
even spraken, ligt de bek van de vijzelkom onder gewoon 
hoog water; de vijzels zijn wijd 2^M0 el en de helling vmi de 
spil is de bekken bij'deze molens liggen dus op 

I (:Z.10) X 0.88G 03 = 0.000 el 
onder den hoogsten stand waarbij de molen kan werken, dat is 
O'̂ M̂OO boven gewoon hoog w^atcr. 

AVij meencn dus thans tot de overtuiging te zijn gekomen, dat 
de vijzel bij zeer groote verschillen in de waterstamlen, zoo als 
bij buitenwateren, hetzij boven- of beneden-rivieren, hetzij aan 
zee, iiiüt het volle voordeel kan trekken van de daaruit volgende 
lagere opbrengst, maar toch eene genoegzame verlaging vmi den 
buk of van de kom toelaat om de grootste afwisselingen in den 
stand der binnenboezems bij te Idijven. 

in ieder geval zal het geraden zijn den bek n i e t hooger dan tot 
de aangegeven grens op te trekken, om de gemakkelijke lozing 
van het oiigebragte water te bevorderen en hel onnoodig hoo -
opvoeren van het water voor te komen. 

f f O 

( l ) (. a» p. bkulz. 20, ui de noo(. 
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T R E N T D A T O N D E R W E R P B I J H E T I X -

S T I T U U T Z I J N I N G E K O M E N ( 1 ) . 

Achtcrccuvolgens werd de kommissie in liet bezit gesteld van 
een aantal stukken over gemelde kwestie, die bij onderscheidene 
gelegenheden zijn ingekomen. Zij hebben de strekking: 

1. om het gevaarloozc van de opslorping van lichtgas door do 
wortelvezels en afgesneden stengels van planten te bewijzen; 

om, in tegenstelling daarvan, aan te toonen, dat de opslori)ing 
van gas hoogst verderfelijk voor den plantengroei is, en 

O. om de middelen aan tc geven ten eiiule het kwaad, namelijk 
het lekken van de gaslcidingsbuizen en hunne verbiiulingen, 
tegen te gaan. 

Tot de eerstgenoemde stukken behooren die van den heer Egeler, 
directeur der gasfabriek te Haarlem; tot de tweede, die van den 
lioogleeraar Miciuel en den heer van ^laurik, beide te Amsterdam 
woomichtig, cn tot de laatste do mededeeliugen van de heeren 
r , Schmitz, II. E. G. N. Camj) cn E. G. Chavanncs. 

Ofschoon hulde doende aan de moeite en zorg, door ieder dez(̂ .i 
heeren aan hunnen arbeid besteed, koude de konnnissie tocli niet 
deelen in het gevoelen van den heer Egeler, wanneer hij zegt dat 
de ontsnapping van liclitgas in den groiul, die rondom de hoornen 
ligt, hunnen groei niet benadeelt; — want hoewel liet steenkoh^n-
gas welligt beter dan het oliegas van zwavelig zuur gezuiverd 
zij, is het niet bepaaldelijk dit bestaiuldeel dat het ])laidenleven 
verwoest, l ie t is vooral de koolwaterstof-verbinding, het eigenlijk(i 
lichtgas, dat dien nadeeligen invloed uitoefent. En ofschoon de 
heer Egeler teregt beweert, dat koolstof en ammonia, — en wij mogen 
er de waterstof gerust bijvoegen, — voor het plantenleven noodzake-
lijke, ja zelfs onontbeerlijke stollen zijn, zoo is huinie onderlinge 
verbinding, en wel in de verhouding waarin zij in het gas voor-
komen, zulks op verre na niet. Niemand twijfelt aan de nood-

(1) Zie (le Notulen dor vergaderingen van het inslitunfsjaar 1848 -1840 . 
blad/. 57, 104. 145, 17'2, 1S5, 1U5, , 257, 30U cn :Vi0. — De kommissie 
beslond «il de leden van Meurs, Kipp en Pierson. 
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zakelijkheid van het bestaan van kool- en stikstof voor alles wat 
leeft. Men houdt en teregt, voor de onontbeerlijkste bestand-
deelen in de voedingsmiddelen, doch, in de verhouding met 
elkander vereenigd, waardoor zij blaauwzuur vormen, behoort de 
verbinding tot de gevaarlijkste vergiften. 

Ten einde liare meening omtrent het nadeelige van het lichtgas 
voor den plantengroei buiten allen twijfel te stellen, heeft de 
kommissie een stuk gronds, in de nabijheid van jonge ijpen-
boomen, met liet water begoten, dat zich in de gaskuipeji of zoo-
genaamde gazometers bevindt. Na verloop van eene maand begoinien 
de b()om])jes te kwijnen, de bast aan den voet te scheuren, de 
bladeren te verwelken en zwart te worden, en eindelijk de boomen, 
die het naast bij de bevochtigde plaats geplant waren, te sterven. 

In het verslag van den hoogleeraar Miquel, aan de stedelijke 
regering van Amsterdam gerigt, vindt men de ziekteverschijnsels 
der boomen, die aan den invloed van gas of de empyreumatische 
olie van steenkolen zijn blootgesteld, met juistheid beschreven, 
cn de kommissie deelt volkomen in het gevoelen, dat het ontstaan 
van larven en torren, onder de schors van zulke boomen, niet als 
oorzaak, maar als gevolg der ziekte behoort aangemerkt te worde7i. 

De kommissie acht daarom het vraagstuk, omtrent de schade-
lijkheid van het gas voor liet plantenleven, volkomen 02)gelost en 
dien tengevolge de vraag beantwoord: //of liet wegkwijnen en 
//sterven van de boomen, die langs de kaaijen, straten en wandel-
//wegen zij?i geplant, toe te schrijven is aan het ontsnappen van 
//lichtgas uit de buizen, die langs deze boomen in den grond 
''gelegd zijn.// 

Minder gemakkelijk is der kommissie het onderzoek voorge-
komen naar de middelen , om het kwaad, namelijk het lekken der 
buizen in huinie verbindingen, voor te komen. Immers hoeveel 
goeds er ook in de voorgestelde ko])pelingen van de heeren Schmitz 
en Camp en in de (Jhameroy-pijpen van den heer ühavainies ge-
legen zij , kan toch eene bloot theoretische beschouwing tot geenc 
zekere uitkomst leiden, maar moet eene bepaalde ])roefneming, 
gedureiule een geruimen tijd met zorg nagegaan, beslissen, in 
hoe verre de verbindingen en de buizen zelf aan de verwachting 
beantwoorde)). 

Omtrent de buizen van Chaïneroy en C*. vindt men de 
gunstigste beoordeeling, zoo in het verslag van het lid Chavamies, 
JAIS in dat van den heer Coulier, welk laatste is medegedeeld in 
de gedrukte notulen van 1851—185:2, blz. 1J7. 

Ook ontving een der leden van de kommissie een gelijkluidend 
berigt va)i eeji zijner korrespondenten uit Parijs. 

Hoor de beleefde tusschenkomst van het lid van Oordt, direc-
teur der nederlandsche stoombootmaatschappij, kwam de kom-
missie in het bezit van ij/eren buizen, die met een glazuur bedekt 
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7ijU, cn, nanr het haai schijnt, den vnonang verdienen hovende 
Chanierov-biiizcn. 
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Het lid van Oordt lu)eft die huizen uit En^-eland ontvaniiren, » O > 
cn wenscht ze in de vcr^'aderiui' Ier beziii:tii»in:i: der leden te stellen, 
zullende waarscnijnlijk omtrent de prijzen door hem de noodige 
i]ilichtijigen kujmen gegeven worden. 

Jiceds in IHl-'J bezocht het lid Kipp doi heer Taris, eigenaar 
van eene labriek tc Mercy en uitvinder van de wijze, om zoowel het 
geslagen als gegoten ijzer met ceii glazuur te bedekken, dat al 
de voordcelen aanbiedt van glas ol' porcelein, zonder tic nadeelen 
tc bezitten, die het glazuur heeft, waarmede de ijzeren voort-
brengselen van sommige duitsclie fabrieken overtogen zijn. Hij 
bragt te dier tijd reeds eene geëmailleerde uitdampschaal van 
geslagen ijzer mede, onderwier]) die aan den invloed van zuren 
en alkaliën en bevond, dat het glazuur daardoor niet meer dan 
gewoon wit glas w êrd aangegrepen. 

]>ij diezelfde gelegenheid zag hij ook kagchelpijpen van ge-
slagen ijzer, eve/jcens zoo in- als uitwendig met glazuur over-
trokken, die reeds ecu jaar gediend hadden, zonder daarvan in 
het minst de sporen te dragen. 

De buizen, (h'e de konnnissie aan de ^cocdlicid van het lid van 
' C J 

Oordt verschuldigd is, ziju van getrokken ijzer, doch de kleur 
eu hoedanigheid van het glazuur is volmaakt gelijk aan die van 
het email der bovengenoemde schaal eu kagchelpiji)en. Het schijnt 
dus dat het octrooi van. den heer Paris, tlie in'et voornemens ŵ as 
de zaak zelf te exjdoiteren, in engelsche handen is overgegaan. 

Wat evenwel dc verbindingen, zoo van deze, als van de Chauicroy-
])ij[)e)i betreft, meent de kommissie, dtit die welke door het lid (^amp 
zijn voorgeslcld de voorkeur verdienen. 1 nnners, zoowel bij de buizen 
van (Jhameroy ais bij die welke van glazuur voorzieu zijn, kan 
men dc verbiiuliug niet van elkander nemen zomler de geheele 
l)uis te draaijen, hetgeen, vooral iu geval van herstellingen, vele 
bezwaren oplevert. De kominissie geeft dc voorkeur aaii dc ver-
eeniging door middel van wijde, lange molien, die van een link-
schen (MI reglscheu schroefdraad voorzien zijn, naardien deze 
slechts !)ehoeven teruggedraaid te worden om een geileelte der 
gasleiding uit te kunuen ligten. 

De vcrbiiuling, door het lid Schmitz voorgesteld, is inder-
daad niet van bchnig ontbloot, omdat zij het doorbuigen der gas-
leiding toelaten, zomler dat daardoor eene o])ening ontstaat. Dt̂ -
koniniissie vreest echter, dat de aanmaak nog al bezwaren zal 
oj)lcveren, vooral omdat dc sluiting, en bij gevolg hel slijpen 
van den kogel in deu pan, zeer uaauwk^^iu'ig en met zorg moet 
verrigt worden , zoo zij aan liet doel zal beantwoorden. Dc hieraan 
verbonden kosten schijnen aanzienlijk te zullen ziju. 

Ware het niet dat de vcrbiiuling haar toeschijnt, ninnner goed f I 

tc kunnen sluiten, dan zou de kommissie niet geaarzeld hebben, 
de glazen buizen van den heer liegout te Maastricht bovenaan tc 
stellen. Dit gebrek doet ze haar minder doelmatig achten. Daar-
enboven kunnen dc metalen buizen uit den aard der zaak langer 
zijn en behoeven die minder aaneenhcchtingen dan de glazen 
pij2)en, hetwelk ontegenzeggelijk een belangrijk voordeel is. 

llet is niet enkel op de zorgvuldige en meest doelmatige 
verbinding of aanccjivoeging der verschillende stukken, waaruit 
de hoofdgaspijpen of buizen bestaan, dat hier te letten valt. Älen 
behoort tevens toe te zien dat dc menigvuldige aaidiechtingen der 
kleinere zijpijpcn, die het gas naar de Imizen en winkels of 
binnen de lantarens voeren, met dc meeste zorg worden voorzien-
l)at dc gaslekking of ontsnapping ook' dikwerf ontstaat, althans 
zeker vermeerderd wordt, door de weiin'ge voorztu'gen, welke soms 
bij het boren van de gaten en het inbrengen der kleinere zij pijpen 
worden genoïnen, heeft de ondervinding aan het lid Pierson geleerd. 

Welligt zoude het een punt van overweging kunnen uitmaken, 
of men niet in enkele steden, althans oj) sommige grachten, de 
hoofdgasbuizen in plaats van in den grond, buiten langs de voor-
zijde der kaai- of walmurcn zoude kunnen leggen; vooral op die 
plaatsen waar deze muren eene genoegzame hoogte hebben boven 
den hoogsten waterstand in de grachtcïi. Op gelijke wijze moettiu 
voortaan in Amsterdam de lioofdgasbuizen bij de steenen bruggen 
allen buiten langs die bruggen wordcji gelegd. Zoo men beschadi-
ging vreesde, zoude men deze hoofdbuizen met eene tweede buis 
van ijzer, of wel met ecu houten koker, kunnen onu-ingen. 

•Deze wijze van de hoofdgasbuizen te leggen kan, zooals van 
zeli s])reekt, nimmer vau algemeene toepassing wtu'deu, noch als 
eeu algemeen bruikbnar middel worden aang(?pr(izen; doch op dc 
grachten, waar dit kan geschieden, zoude zulks zeker bij her-
stellingen aan dc buizen veel gemak opleveren en, in allen gevalle, 
het menigvuldig en daardoor zoo nadcelig opbreken der bestrating 
ecnigzins vcrrniruleren. 

De kommissie meent, da t , wanneer het haar nu geoorloofd is 
nit het voorgaande een besluit te trekken, dit zoude moeten zijn: 
dat, gelijk zij in den aanvang zeide, eene oppervlakkige beschou-
wing alleen niet voldoende is om over het nut van deze of gene 
inrigting met zekerheid te beslissen; dat het doen van proef-
nemingen op eene ecnigzins uitgebreide schaal vele kosten na 
'zich sleei)t, en het mitsdien wenschelijk . schijnt dat het Insti-
tuut, hetzij aan IM-U, hetzij aan meer stedelijke besturen, of wel 
ïian ecue gasverlichtingmaatschappij, het voorstel deed, zoowel 
^net de verglaasde als met de Chameroy-buizcn, eene proef, over 
<iene lengte van ten minste 100 cl tc nemen. A'V)r het vereenigen van 

buizen zoiule het voorstel van het lid Camp het meest in aan-
merking komen. 
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Door dit besluit mceut dc kommissie ook de tweede eu derde 
der voorgestelde vrngen te hebbeu beuutwoord. 

Vau de ingekomen stukken worden de meest belangrijke, op het 
voorstel der kommissie, medegedeeld. 

0K ^ K.MPLOI DU FKU ÉMAILLK, SOUS UAPl'Oll'r DK Ï.A SAf^U-

nitLTK 1:T OE l / l l Y(Uil:NK , POUIl I.A CONFKCriON i j 'uN OllAND 

XOMIMIK o'oU.fRTS, PA !t Jl. OAUl /r iER DE OI.AUURY. 

(Exlra'il des Anndles (rifjjijièin: publKiiie et de Mt/decine Icmtle, 
ISW, loino XLII.) 

IJCS inconvénieiîts (|ue présente l'emploi des vases eu cuivre pour 
la préparation des aliments, les dangers (pii raccompagnent sou-
vent, ont fait désirer depuis bien longtemj)s et rechercher ]var un 
grand nombre de personnes les moyens dy snbstitiuir le fer ou 
la foute. 

En Allenuigi\e, on fait depuis beaucoup d''anîH'?es usage do vases 
en fonte énuiillée, ([ue Ton labrique maintenant eu France sur une 
assez grande éclielle: ([uoique généralement inférieure ù la bonne 
fabrication allemande, celle de plusiciu's dc nos fabriques oifre des 
produits très dignes d'intérêt. La Société d'encouragement pour 
Findustrie nationale a pro])osé et a décerné des prix pour cette 
fabricatioîi. Karsten en a décrit les ])rocédés; mais, soit qucl([ues 
détails incomplets, soit (pielques lacunes, les moyens ([u'il a signalés 
n'ont pas satisfait complètement à ce qu'on pouvait en attendre. 

lievetir un métal atta([uable par un grand nombre de substances, 
au moyen d'un enduit vitreux iuatta([uable par aucnîie d'elles, est 
nue idée toute naturelle, mais qui dans la pratique offre de grandes 
diilicultés, en raison dc l'inégale dilatabilité de ces deux corps, et 
c'est aux défauts provenant de cette cause cpie l'on doit le peu 
d'avantages • (pie l'on ait retirés juscju'lci de l'emploi des vases 
éinaillés. D'ailleurs les vases de foute sont pesants, la couche 
d'émail épaisse; comlitious (pii tavorisent encore les fendillements 
(|ue celui-ci (éprouve et qui mettent bientôt les vases hors dc 
service. 

Les vases de tCAo étanu^e ollrent, par leur légèreté, des condi-
tions très favorables ])our leur emploi ; la facilité av̂ cc laquelle on 
peut les maintenir (laus un grand état de propreté vient encore 
ajouter à l'utilité qu'ils présentent: mais rexpéricuce a prouvé que 
cet étamagc, comme celui (pii constitue le fer-blanc, laisse souvent 
à- désirer sous beaucoup de rapports: et d'ailleurs, inattaquable 
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dans les comlitious les plus g(?ru;rales, Tétain ne l'est pas par cer-
taiiis agents, (jui n'exercent absolumejnt aucune action sur les sub-
stances vitreuses. 

C'est donc mi pas en avant bien réel que celui qui permet de 
coufcctiomier toute espèce de vases ou d'ustensiles avec des sub-
stances tout à fait inattaquables par presque tous les agents et 
pouvant servir presque quelque usage ((ue ce soit: il a été ftiit 
par l'application ù la surface de la t(Me (l'uji verre dont la base est 
tui silicate de plomb dans Iccinel on fait souvent entrer une petite 
proportion d'acide bori(pac, et (pii, susceptible de s'appli([uer cn 
c.ouches très minces, adhère de la manière la plus eompU'ite au 
nuîtal ([u'il recouvre, et le rend par lù meme inattaquable. 

Comme le verre lui-meme, il peut fournir à l'industrie des usten-
siles de toutes formes et dimensions applicables aux opi^ratiojis les 
plus varie'es ; aux constructions cn fer entièrement inapte à l'oxy-
dation ; à I'ticonomie domesticpie et à la pharmacie des vases dans 
lesquels ou peut, sans aucune espèce dc crainte, confectionner et 
conserver toute espèce de pnîparations, sans qu'elles éprouvent 
aucune modilicatioîi que ce puisse etre ù leur contact, connne cela 
a lieu, par exemple, pour certains aliments (pii se colorent dans 
des ustensiles en foute. 

La très faible épaisseur sous laquelle ou peut apph'qucr l'enduit 
vitreux dont il s'agit permet à celui-ci de suivre les mouvements 
de dilatation ou de contraction du umtal et de ne pas se foidiller 
comme l'émail épais appli(iué sur la fonte. 

La tôle peut être facilement emboutie sous toutes les formes, 
se pri'îte ù tous les usages, et peut servir alors ù la confection d(3s 
objets les plus vari('s. 

Les phannacics (itaieut autrefois munies d'un matériel de vases 
en argcjit (pn ollrait toute sécurité pour la bonne nature des nn'̂ -
dicameuts que l'on y ])r(?parait: depuis que le nombre s'en est 
indéfiniment accru, ce qui, pour le dire en j)assant, offre déplus 
grands inconvcîuients que l'illimitatiou du nombre d(is notaires, d(is 
avoués, des bouchers ou des boulangers; depuis ([ue, par consé-
quent, les laboratoires, sont moins bien approvisiomu5s, si tant 
est (pi'il y ait des laboratoires, le matériel eu argent est devenu 
une espèce de luxe oriental, et on le coni^oit facilement. 

L'ne bassine en tôle vUrîJiée pent suppléer celle d'argent, et dès 
lurs une cons(!(|uence innnensc, sons le point de vue de l'hygiène, 
est le résultat de ce genre de fabrication; toute crainte disparaît 

quel que soit le peu de fortune du pharmacien. Ou comprend 
fiicilemcnt (piels avantages rdsnltent dc cette substitution. 

Une seule chose est h prendre cn considi^ration, la friabilité de 
1 enduit vitreux; si, lorsqu'il est chaud, on le mettait en contact 
^vec nu li(pn'de froid, conune un vase de verre ou do ])oreelaine, 
d se bris(îrait: mais il faut conveiiir que grande n'est pas Tatteution 
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que Tou a besoin d'exiger de celui qui fait usage de pareils vases, 
an lui deniajjdaut seuleineul de les traiter comme de la porcelaine 
ou (lu verre, ([uant h cette circonstance. 

Abstraction fîu'te de cette particularité, et 01 se rapj)elant ([uc le 
cristal se ramollit au rouge, et ((uc, par consé([ucîit, on ne pourrait 
faire usage de vases en 1er vitritié là où il faudrait porter la tem-
perature au rouge vif, on peut les applitpier ù. toutes espèces 
d'opérations. 

Il n'est pas une préparation culinaire que l'on ne puisse fixirc 
aussi dans ces vases, et ([ui ne soit alors exempte tle toute espèce 
d'altération, sans laisser naître aucune espèce de crainte. 

Eu dtîfmitive, il n'est rien tpii ue s'altère ou ne s'use dans la 
nature, et surtout entre les mains de persoinies souvent peu soig-
neuses ou par mille accidents tjui peuvent se présenter chaque 
jour: un moment viendra donc on la vitrification aura éprouve 
cpiekpie altération ; les vases ou ustensiles ue seront pas i)Our cela 
hors de service-, eu les reportant au four, ou au inoyen du cha-
lumeau , on rt^parc leurs défauts, et ou les met facilement ù meme 
de recommencer leur service habituel. 

L'altiîration tpj'éprouvcut dans les estagnous les eaux dc tlcurs 
d'oranger, dans lesquelles on huit par rencontrer souvent du plomb 
ou du cuivre provenant dc mauvais étamages ou d'altération dc 
rétamage, qui laisse h nu une portion de cuivre ou de l'emploi 
d'étain renfermant du plomb, a mérité d'attirer rattcntioji du conseil 
de salubrité et dc l'Ecole de pharmacie de Paris. Par suite, on a 
depuis assez longtem])s, Grasse, établi uu coutrnle pour l'étamage; 
/m a aussi substitué au cuivre le fer dans la fabrication des es-
tagnous: Targcnture l'a été à l'étaiu ; ou a vovdu transporter le 
iitpnde dans le verre ou le grès; mais le fer iuiit par c'itre attaquii 
(piaud l'eau devient acide, et celle-ci contient une partie tle ce mcttal, 
qui lui donne une saveur particidière; l'argenture, pour être plus 
couteuse tjue l'étamage, ne satisfait pas à. toutes les conditions, 
et le verre ou le grès sont troj) pesants ou trop fragiles. 

Des estagnous cn tnle vilrijiée ne laisseraient rien à. désirer, ct 
une très légèrtî modiiicatioîi dans la fonne et la dimension de 
l'ouverture serait la settle chose (jue n<'cessitat cet cm])loi. 

ÎSous un autre point de vue, le fer vitrifié peut olfrir de très 
grands avantages; les tourilles employées pour le transport des 
acides, ct de l'acide sulfuriquc eu particulier, donnent quelquefois 
lieu en se brisant ou en se fêlant seulement à de graves dangers 
pour les hommes, connue pour les marchandises au milieu des-
quelles elles se trouvent placées; leur arrimage sur les jiavires offre 
tant de dangers réels, (pie le transport des acides par voie de mer 
éprouve de grandes dillicultés. FiCs vases eu plomb sans soudure, 
inventés par M. .Desbassyns de Ptichemout, ont dtyà apporté sur 
ce point une grande amt^lioration : la substitution de vases cn fer 
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vitrifié à ces derniers offrirait une sécurité bien plus grande encore 
et l'on n'aurait plus à craindre de voir se renouveler les incendies 
en mer ou sur roulages, dont les exemples ne sont pas malheu-
reusement très rares. 

A peine une chose nouvelle dajis l'industrie vient-elle se placer 
au nombre des choses déjà connues, qu'elle crée des applications 
importantes ; et quand, à son utilité sous le point dc vue de l'in-
dustrie, elle réunit des caractères qui les rattachent à l'hygiène 
publique ou privée, elle acquiert une importance qui fixe sur 
elle l'attention : c'est ce qui ne peut manquer d'arriver au fer 
vitrifié. 

L'applicatioîi dc ce produit aux pissotières, dont se garnissent 
avec de grands avantages pour la salubrité nos rues et nos places 
publitiues; à la vidange, tant tpi'clle s'exécutera dans les déplo-
rables conditions où elle est encore placée, jocut offrir beaucoup 
d'avantages. 

Si au plomb employé au doublage des réservoirs d'eau on sub-
stituait le fer vitrifié, ou n'aurait pas à craindre de voir se renou-
veler ces accidents, dont celui ([ui est arrivé en Angleterre, à la 
famille de Louis-Philippe, est uu exemple trop récent pour avoir 
ilté oublié, (itie les caisses à eau de nos navires fussent fabriquées 
avec le même produit, on verrait disparaître tous les inconvénients 
([u'on a jusqu'ici observés dans l'emploi de celles enfe r , même en 
les enduisant d'une couche de quelques matières bitumineuses. Un 
très important emploi du fer vitritié consisterait à le faire servir 
à la confection des vases destinés à arrimer sur nos navires les 
conserves alimentaires, t^uc Ion doit tendre de plus en plus à 
mettre à la ported des marins, et qui , pour cela, doivent être 
prtîparécs en t[uantités considérables. 

Nous n'en finirions pas si nous devions signaler toutes les a])pli-
cations utiles de ce gem-e de produit, dont, à l'exposition de l'in-
dustrie, M, Paris (de Ecrcy), avait présenté quel([ues exemples: 
c'est une voie nouvelle qui mérite au plus haut degré l'attention, 
sous le point de vue que nous avons envisagé, le seul qui ait 
directement trait aux questions dont on s'occupe dans cc recueil; 
î̂ nîiis, sous le point dc vue de l'industrie, c'est une voie toute 
nouvelle aussi, dans laquelle ou rencontrera de noujbreuscs et im-
portantes applications qui produiront, il n'y a pas dc doute à ce-
sujet, des rtîsultats prc'îcieux. 
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V E U S F . A G E N V A N D E N L L O O G L . E E R A A K E . A . W . M I Q U E I . A A N B U R G K -

M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N A M S T E R D A M . 

Amsterdam, den Junij 1848. 

Naar aanleiding van UE Aelitbare sehrijven dd. 2 Junij d. j. 
n®. GOOI heb ik den toestand der b o o m e n , welke langs de grachten 
en elders binnen deze stad geplant zijn, zorgvuldig onderzocht en 
heb thans de eer, mijne bevinding omtrent den aard der ouder 
dezelve heerschcnde ziekte zoo beknopt mogelijk aan UE Achtbaren 
mede te deelcn. 

1. Uitgebreidheid der ziekte. 

l ie t is niet te ontkennen, dat dc ziekte reeds vW meer algemeen 
is , dan men oppervlakkig zou denken. 

Vele boomen die nu nog van groene bladen voorzien zijn, zijn 
onherstelbaar verloren. Een vierde tot een derde gedeelte van het 
plantsoen mag thans reeds als verloren gesteld worden. J)e ver-
spreiding der ziekte is echter ongelijkmatig. Op sommige grachten 
zijn slechts enkele boomen aangetast, terwijl op anderen, bijkans 
alle boomen zich in eenen stervenden of kwijnenden maar onge-
neeslijken toestand bevinden. De ziekte bepaalt zich echter uit-
sluitend tot de boomen biiincn de stad. Overal waar ik buiten de 
stad de boomen onderzocht, waren zij volmaakt gezond b. v. op 
de buiten cingels, langs den straatweg in de Diemermeer enz. enz. 

Tï. Aard en beloop der ziekte. 

In geen der werken o v e r ziekten van planten vond ik eenig gewag 
gemaakt van deze ziekte. Alleen te Jlotterdam heb ik voor eein'ge 
jaren bijkans alle boomen op de cingels aan dezelfde ziekte zien 
sterven. 

De ziekte begint aan de dunste wortelvezelen, klimt langzamer-
hand tot de dikkere worteltakkcn op, en heeft reeds den geheelen 
wortel verwoest, en daarmede alle hoop tot herstel weggenomen, 
alvorens zij door eenig duidelijk teeken aan den stam of de bladen 
te onderkennen is. De wortels geraken eerst in eenen lialf rotten-
den toestand, verwecken, verkleuren, eerst bruin, daarna indigo-
blaauw, en ontwikkelen dan eenen sterken zuurachtigen reuk, zoo 
als van koolstofzuur. De stam boven den grond wordt eerst aan 
zijn onderste gedeelt», bij den beganen grond, aan de eene zijde, 
aangedaan, de schors scheurt, laat los van de bast, die dau ook 
wordt aangedaan; het kwaad wordt jui nog naauwelijks opgeinerkt; 
de boom draa^rt no:r bladen, maar die schraal, klein en bleek van 

"197 

kleur zijn. Dc gestadig toenemende ziekte, die men ko7ul vuur of 
neerose zou kunnen noemen, klimt al hooger cn hooger aan den 
stam op, tot 4—5 voeteii van den grond af; dc schors is verweekt, 
geheel uitgedroogd en valt in groote stukken af. Dc daaronder lig-
gende bast en dc buitenste houtlagen bevinden zich in eenen dier-
gelijken toestand. Onder de schorsplatcn vestigen zich allerhande 
insecten, zoo als dit bij doode boomen bijna altoos wordt opge-
merkt. 

Door de volslagen oubrin'kbaarheid van deu wortel is nu alle toevoer 
van sappen uit den grond verhinderd en liet bovenste in zich ge-
zoiulc deel des booms verdroogt dientengevolge. De boom brengt geenc 
of slechts enkele kleine blaadjes voort, de stam en takken zijn bij-
zonder droog en begiinien van lieverlede te verdorren. Somtijds 
heeft een zoodanige boom in het voorjaar nog zooveel voedselstof 
en vocht in zich, dat (b. v. bij dc ijpen) de bloesem nog gevormd 
wordt, maar dc bladvorming geschiedt niet meer. 

l iet is zeer waarschijnlijk dat alle boomen door dit kwaad kun-
nen worden aangetast. Hehalve aan de ijpen zag ik hetzelve ook aan 
populieren en andere boomsoorten. 

Aan een enkelen boom zag ik , onafkankelijk van deze ziekte, 
ook eene verwoesting door de larven van kleine torren, die de gezonde 
schors aan dc binnenzijde verwoestten. 

ili. Oormak der ziekte. 

Dat hier eene algemeene, alle zonder onderscheid van ouderdom 
treilende, van buiten op de boomen werkende, oorzaak bestaat cn 
dat deze eenifjlijk in het uit de fjazpijpen ontsnai^pende en den 

(jrond doordrinrjende (jaz te zoeken is, kan uit het volgende worden 
afgeleid: 

1. Alleen daar, waar gaz])ijpen in de nabijheid liggen, vindt 
men de ziekte. 

2. J)e eerste verschijnsels der ziekte, b. v. aan het onderste 
gedeelte van den stam, hebben altoos naar die zijde plaats, waar 
de pijp l igt , b. v. op de grachten en in de straten aan de binnenzijde. 

3. De grond rondom de zieke of gestorvene boomen is altoos 
meer of minder met gaz doortrokken. 

4. Zonder twijfel is gaz voor het leven van gewassen eene zeer 
schadelijke, met vergil gelijk te stellen stof. Menschen en dieren 
worden door dcszelfs inademing bedwelmd , en de lijnere declen der 
gewassen, die met hetzelve in aaiu'aking komen, door zijne scherpe 
(vooral de empyreumatische) bestanddeelen gedood. 

5. De ziekte begint van onder af aan cn doodt alleen het on-
derste a'edeelte van den boom, en het bovenste i^edeelte sterft door 
gebrek aan vocht. Bij de meeste andere ziekten van boomen, die 
door koude wiiulen, zeedamp, rupsen enz. ontstaan, verspreidt zich 
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de ziekUi in tegenovergestelde r igt ing, waarbij dan niet zelden liet 
onderste gedeelte van den stam liet leven behoudt. 

n. Volgens de getuigenis van bejaarde menschen, werd dezu 
ziekte vroeger nooit opgemerkt en verscheen eerst na het leggen 
der gazpijpen. 

7. Waar de gazpijpen digt langs de boomen gelegd zijn, is dc 
ziekte het hevigst, b. v. op de paden of lanen , die slechts aan de eene 
zijde eene gazpijp bezitten. Iloe meer gaz door de pijpen v/ordt 
aangevoerd, zoo veel te meer lijden de boomen, b. v. langs den 
Muiderweg in de Plantage hebben de pijpen der Engelsche fabriek, 
die al het gaz voor de Plantage aanvoeren, eene belangrijke ver-
woesting veroorzaakt, terwijl die van de fabriek de Prui jn , die 
nog eerst sedert kort eene kleine hoeveelheid leveren , slechts hier 
en daar eenen nadeeligen invloed doen kennen. 

8. JJe verspreiding van het gaz in den grond is zeer aanmer-
kelijk, somtijds op eenen afstand van 8 — i ü passen ; naar boven, 
waar eene harde aardkorst en de straatsteenen een ondoordringbaar 
deksel vormen, kan het gaz niet opstijgen, maar moet zich in de 
vochtige aardlaag, welke lager l igt , naar alle zijden dilluuderen. 
Terwijl het lek blijft bestaan en cr dus gestadig elfusie plaats heeft, 
vooral des winters, moet de hoeveelheid gaz, welke op die wijze 
de aardlaag doortrekt, aanmerkelijk zijn. 

1). AVie slechts nu en dan het leggen der gazpijpen beschouwd 
heeft, de wijze heeft gade geslagen waarop het solderen plaats 
heeft, zal zicli over het vrij algemeen plaats hebben van het ont-
snappen eener aanzienlijke hoeveelheid gaz niet verwonderen. Dc 
gesoldeerde pijp wordt dadelijk met aarde bedekt, zonder dat mcTi 
zich overtuigd heeft of de sluiting volkomen zij. De pijpen zijn 
zeer sterk aan het roesten blootgesteld, zoodat ook daardoor eene 
goed sluiteiule verbinding van twee pijpen langzamerhand lek zal 
moeten worden. Ik acht het zelfs niet onmogelijk dat door het 
sterke roesten de pijp op dc oppervlakte doorboord zoude kunnen 
worden. 

10. liigtelijk zou men de bedenking opperen, dat het niet zoo 
zeer het gaz, maar veeleer het loswoelen van den grond bij het 
leggen der pijpen of welligt de vorming van de ijzerroest was, 
die de ziekte der boomen veroorzaakte. 

De dagclijksche ondervinding wederlegt het eerste vermoeden en 
doet ons zien dat bij het herstellen van wallen en andere bouwingen 
crrootc worteldeelen zonder nadeel worden wes'icenomen. IJzerrocst 
is zeker nadeelig voor de plantengroei, maar zij is hier zoo weinig 
verspreid, dat daarvan geene grootc schade te diuditen is. 

In dat geval zouden ook allo boomen door de ziekte aangetast 
moeten worden. 

IV. Middelen tot herstel en lc(jen de verdere 
uilbrcidinf) der zielUe, 

Deze hebben betrekking en tot de öoome?i en tot de gazpijpen. 
AVat de eerste betreft, acht ik het raadzaam: 
1. Alle, die door de ziekte aangetast zi jn, nog voor het ai-

vallen der bladen, van een merk te voorzien, ten einde ze in het 
najaar en gedurende den winter te rooijen. 

De plaatsen, die dan zullen blijken van het gaz sterk door-
trokken te zijn, diep uit te graven, de aarde aan de lucht bloot 
testellen, tot 'dat ze van alle gaz bevrijd is. Zonder deze voorzorg 
zal het gaz nog de jonge boomen, d i e l a t e r geplant zullen worden, 
doen sterven. 

Zonder twijfel zijn er onder de boomen, die thans nog gezond 
schijnen, vele die ' later als ziek zich zullen voordoen, en weg 
genomen zullen moeten worden. 

Wat de gazi)ijpen betreft, is het hoog noodzakelijk, nuiatregelen 
te nemen, om het ontsnappen van het gaz voor het vervolg te voor-
komen , zoo wel uit de thans reeds liggende als later te leggen pijpen. 

Omtrent de daartoe strekkende hulpmiddelen, zoude men de 
deskundigen van de gazfabrieken moeten raadplegen. Zorgvuldig 
soldeeren, het verhinderen van het roesten door de pijpen met 
me?iie te bedekken, staat hierbij zeer zeker op den vocu'grond. Of 
hierdoor echter het doel volkomen zal bereikt kunnei\ worden , mag ik niet beslissen. 

Met plaatsen der pijpen in (jernetselde goten, die ol' met aarde 
bedekt of met ijzeren'rasters overdekt werden, zou het indringen 
van het gnz in den grond op eene krachtige wijze verhiiuleren en 
levens, in het laatste geval, het opsporen van een lek gemakkeli^jk 
maken en het onaangename loswoelen der straten, dat thans tel-
kens tot dat doel moet jilaats h e b b e n , voorkomen. Zoodanige maat-
regelen zijn in het algemeen ook voor de veiligheid aan te raden. 
Bij het tegenwoordig stelsel kan het toch ligtelijk gebeuren dat 
het ontsnapte gaz zich in eene of andere holte onder den groiul, 
in een onderaardsch kanaal enz. oi)hoopt en tot gevaarlijke ont-
plofling aanleiding geeft. 

Het is ligtelijk te begrijpen dat de hier voorgestelde middelen 
3\iot onbelangrijke geldelijke uitgaven vereischen, die aan de be-
zwarende omUandigheden destijds een nieuw bezwaar zouden toe-
voegen. Ik veroorloof mij echter hierbij op het belang te wijzen, 
hetwelk de stad Amsterdam heeft bij het welslagen van het plant-
soen, dat te regt als een harer eerste sieraden beschouwd wordt 
en ook belangrijke linancieele voordeden o])levert. 

Ten slotte acht ik mij verpligt, uwe aandacht zeer bepaaldelijk 
i(t vf'stigen op dr boomen in dc Plantage cn het Pc^rk, waar ccr^t 



f>0() 

sedert ruim een jaar de gazpijpen gelegd en nn reeds zoo vele boomen 
gedood zijn. ijij het rooijen der boomen bleek de grond ten sterkste 
met gaz geinfdtreerd te zijn. Indien het mogelijk ware daar voor-
loopig de gazcirculatie te doen ophouden en dezelve eerst dan 
te herstellen wanneer het ontsnappen van gaz zal belet zijn, zou 
men daardoor grooter oidieil voorkomen. Voor het l^irk, dat slechts 
eene gazpijp heeft, zal deze maatregel zeer wel uitvoerbaar zijn. 

j\Ict hoogachting heb ik de eer te zi jn. 

Edel Achtbare Heeren! 

Van UE A. de gehoorzame 

E. A . W . MIQUEL. 

llottcrdam, den Augustus 1818. 

lOdcl Achtb. Heer! 

Een beroemd ])olytechin'sch tijdschrift prijst de daarin voorgestelde 
m e t h o d e s ten hoogste, en verklaart, dat er niet alleen a^w (je/teel 
zniver, van geene schadelijke dampen (zooals zwavelig zuur) voor-
zien, gaz geleverd wordt, maar dat de pijpen ook zoo ingerigt en 
v o o r z i e n zijn, dat er geen gaz kan ontsnappen. ]\Ien gebruikt 
ijzeren pijpen, die met eene soort van vernis overtrokken en zeer 
n a a u w k e u r i g verbonden worden. Eij het leggen overtuigt men zich 
met eene perspomp, of de sluiting volkomen plaats had. 

Het een en ander zal uit dat boek vollediger kunnen blijken; 
zeker zal de vergelijking van de daarin beschreven methodes voor 
de gazkwestie te Amsterdam van belang zijn, en ik meende daarom 
de vrijheid te mogen nemen, UE G A. daarop opmerkzaam te 
maken. 

Met o^u'egte hoogachting heb ik de eer te zijn. 

Edel Achtbaar Heer ! 

UwE A. Gehoorz. Dienaar, 

E . A . W . M I Q U J C L . 

Daar, na het onderzoek van den invloed van het gaz op de boomen, 
mijne aandacht op (hit onderwerp gevestigd bleef, neem ik de 
vrijheid als bijvoegsel tot mijn verslag nog het een en ander aan 
UE A. mede te deelen, hetgeen welligt nog eenig nut zou kun-
nen hebben, wainieer er middelen tegen dit kwaad zullen beraamd 
worden. 

Thans te llottcrdam zijnde, zie ik hier dezelfde ziekte onder dc 
boomen, en i;eheel met (lezelfde verschijnselen; ik hoor, dat men 
vroeger pijpen uit eugelsche fabrieken gebruikende, geen nadeeligen 
invloed van het gaz op de boomen bespeurde, maar dat men later 
inlands gefabriceerde pijpen genomen heeft, die, zoo men zegt, 
niet eens waterdigt zijn en dus het gaz, vooral bij drukking, zeer 
geuudvkelijk doorlaten. 

Jn sommige fransche steden moet men reeds voor zes jaren eenen 
gelijken schadelijken invloed op de boomen ondervonden hebben en 
er toen reeds op bedacht zijn geweest, om er een middel tegen 
uit te vinden. Dit schijnt aanvankelijk daar eu elders echter niet 
gelukt te zijn. Thans echter heeft dc bekwaamheid der technologen 
dit vraagstuk opgelost, maar langs verschillende wegen. 

In Maastricht gaat men (jlazen huizen als gazpijpen gebruiken. 
Tot den hoogsten trap van volkomenheid schijnt men in de nieuwe, 
naast de CTigelschc opgcrigte, gazfabrick te Berlijn gekomen te zijn , 
zooals ik zie uit een uittreksel uit ecu, door den directeur der-
zelve uitgegeven, bock: f'Vylochnann , ijedrnngle Uehersichi der 
Leistungen in der Ausf ührung der Uaswerke der Jiesidenz Berlin, ff 

V E L U I R N D L N C J V A N G A S U U I Z E N , V O O L L G E S T K I . Ü D O O R U K ' V M I ) 

SCUMITZ; zie Notulen van 1818—1810 , b ladz . 17*2. 

Het is bewezen en bij het oj)gravcn en nazien der gasbui-
zen op vele plaatsen gebleken, dat daaruit gas ontsnai)t was, 
op die gedeelten waar de verbinding plaats heeft. De verbinding 
geschiedt liet meest met zoogenaamde mollen of kragen, die regt 
tegen elkander geschroefd worden. Men heeft, daarover sprekende, 
gezegd dat de inastiek, hetzij aan mollen, hetzij aan kragen, 
loslaat, ten gevolge van de dreuning die door h'^t rijden, over de 
straten waar buizen liggen, veroorzaakt wordt, terwn'jl daarenboven 
l̂e grond onder de buizen w^egzakt eu die alzoo niet meer ge-

steund blijven, tengevolge waarvan de m.ollen, daar waar de buizen 
in elkander schieten, aan de boven- of onderzijde loslaten, of 
'̂ '-clfs, door het schranken, vaneen schciu'cn, terwijl bij de ver-
bindiuijj met krau'cn de schroeven alles moeten tei^enhoiulen. Het 
lî  dv\s een van de voornaamste vereischten dat de jnjpen goed 
ondersteund zijn, daar anders de geheele last aan de schroefbouten 
liangt. 

Dc kracht die de werkman doet bij het vcrecnigcn der kragen 
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door bolden, wordt (bui niet zoo zeer besteed aan liet vast tegen 
tegen elkander balen der kragen, als wel aan liet in de juiste 
rigting houden der buizen, liij beide wijzen van vereeniging der 
gasbuizen ontstaat dus ligtelijk gelegenheid tot het ontsnappen van 
gas door het scheuren van de mollen of door het breken van de 
schroefbouten. 

l iet lid V. vSchmitz stelt voor, daarin te voorzien, door aan de 
verbindingen der buizen eene bol- en holvormige gedaante te ge-
ven, op de wijze als in de iiguren 1 , 2 en 3 van Plaat Vi l is aan-
gewezen. 

l^ij deze wijze van verbinding komt het er niet op aan, of de 
pijpen al dan niet regt tegen elkander liggen. De schranking kan 
zonder eenige nadeelige gevolgen plaats vinden. Zijn de schroef-
bouten met moeren aangehaald , zoo is men overtuigd dat de buizen 
steeds digt zullen blijven. Zakt de grond onder de buis weg, zoo 
kan de buis volgen, en de verbinding blijft evenwel goed sluitende. 

Deze wijze van verbinding is met vrucht op alle soorten van 
buizen of pijpen toe te passen. 

JiKIEI '̂ VAX ni:T ML) CAMi' AAN DEN KAAO. 

Delft, den Januarij 18 LD. 

Mijne l leeren! 

Ik neem de vrijheid den raad van bestuur van het koninklijk 
Instituut van Ingenieurs oj)merkzaam te maken op een octrooi, 
verleend in het jaar 1811 aan Angier March Pcrkins te Londen, 
voor eene wijze van vereeniging van warmwaterbuizen, waarvan 
afschrift en vertaling hierbij wordt overgelegd. 

Deze wijze van vereeniging zou w^elligt met vrucht toege])ast 
kunnen worden bij de vereeniging van gasbuizen , ten einde zooveel 
mogelijk het gasontsnappen te voorkomen, echter met de navol-
gende kleine wijzigingen: 

1. In ])laats van in lig. O, Plaat V i l , cenen bordpapieren r ing^ 
te gebruiken , dien te vervangen door eenen gomelastieken of wel 
van gutia jiercha, waarscliijidijk nog het best van gemetalloïseerde 
gom, indien de temperatuursveranderingen aanmerkelijk zijn, en 
deze laatste bij eene betrekkelijk hooge temperatuur hare veer-
kracht behoudt. 

2. Den vorm van cicn rand of flens in den cilinder c eene ver-

I 
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andering te doen ondergaan, zoo als fig. 4 , Plaat VI1, aanduidt, 
kunnende men alsdan iii de zwah,nvstnartvormige groeven i juist 
passende ringen van gemetalloïseerde gom leggen, waardoor eene 
betere sluiting zou verkregen worden. 

i\let deze ojmierkingeu misschien eeuig nut kunnende stichten, 
voor hen die zich met de gaskwestien onledig houden , laat ik echter 
de beoordeeling hiervan over aan den raad van bestuur van het 
Instituut. 

Met hoogachting heb ik de eer te zijn , 
]\lijne lleeren , 

Uw Dv. Dienaar, 
11. P. (i. N. CAMe. li. iiiJit. 1. 

Anfjicr March Ih'rkiufi, of (Ircul (lorum Slvcet, ICmjineer, for nunjirnvc' 
menta in apparatus for hcalhuj />// ihc drculaiion of hol ivater, and for 
the ctwslruction of jtijfcs and Inhcs for snelt and othcr purimes.» — 
Januarij 21. 18 i l . (Zie (livil Kmjimcr uvaL ArchitecCs Journal ^ 
Vol. IV, I H i l , pag. GS.) 

l iet tweede gedeelte van de uitvindijig ziet oj) de verbinding van 
gegoten ijzeren buizen, voor genoenulc v^erwarmingstoestellen. 

Fig. 5 , Plaat V I I , stelt voor eene lengtedoorsnede over de ver-
bimling van twee buizen a en Om de buis u bevindt zich een 
linksclie schroefdraad en om de buis 6 een regtsehe. De cilinder c , 
welke dient tot kopi)eling, bevat eene rcgtsehe en eene linksclie 
moerschroef; zoodat, wanneer de koppelende cilinder met eenen 
schroefsleutel of schroevendraaijer wordt rondgedraaid, de twee 
cilinders a en O digt tegen de ilens c kunnen geklemd worden. 

Pig. O, Plaat VI1, stelt voor de lengtedoorsnede over de verbinding 
van tw êe pijpen, welke aan uitzetting en inkrimping in den toestel 
onderhevig zijn. e en y ' z i j n de einden van de l)ijl)en; de pijp e 
heeft eene verwijding /i, waarin eene moerschroef gesj)aard is , ter-
wijl liet uiteinde van / z i j n cilindervormig beloop blijft behouden ; 
!/ is een smalle ring van bordpapier , of eene andere overeenkomstige 
buigzame pakking, door eenen ijzeren ring i gescheiden van eene 
korte buis welke f omsluit en in de moerschroef van k vat. 
(Zie Practical Mechanic and Jiv<juieer\s Magazine ^ Vol. 1 , 181'2, 
pag. 70.) 

M E ^ I O T M E O V E K Ü E G A S P I J P E N V A N D U N U E E U ( M I A : \ I E K C ) Y 

TE TAllIJS. 

Sedert men onze sleden met gas verlicht, ziet men de boomen 
^p de grachten voor en na verdorren, en lijden de jonge boomen 
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l)ijna Jiltijtl hij de vcvpooling, zoodat men met reden bezorgd is 
de selioone bephantingen, die onze graeliten versieren, met der tijd 
geheel te zulleïi zien verdwijnen. De stedelijke besturen zagen 
niet met onverschilligheid dat dit kwaad toenam, en sommigen 
hunner zoeken naar middelen om , met behoud (Ier gasverlich-
t ing , verdere verwoestingen te voorkomen; wij licbbeji daarom 
gemeend, dat het niet onbelangrijk zoude zijn, het publiek een en 
amler mede te deelen over een stelsel van gasleidingen, dat wij 
hoogst toepasselijk voor den lossen grond van ons land rekenen, 
terwijl bijzondere omstandigheden ons hebben veroorloofd, naauw-
keurige onderzoekingen dienaangaande in het werk te stellen. 

1. Ikschrijving van de Chamcroy-pijpen en van hare bewer/dng. 

Deze i)ijpen bestaan uit plaatijzer, met eene soort van kunst-
asphalt bewerkt, om het tegen breken en oxydatie te beveiligen, en 
zijn aan de uiteimlen vaii moeren en schroeven voorzien om ze aan 
clkainlei' Ut verbinden. 

J let beste middel om hiervan eene duidelijke voorstelling te geven, 
is hare bewerking iji korte trekken mede te deelen. ^len neemt 
ijzeren platen van O '̂.OOI tot 0«'.()025 dikte, welke laatste voor de 
sterkste leidingen toereikend bevoiulen is; zij worden in een z\nn--
aclilig bad van roest ontdaan cn daarna de randen met lood be-
dekt. Men igmaal heeft men verzinkt ijzer gebruikt, innar hier is 
het niet noodzakelijk, dewijl het ijzer door de asphalt beveiligd, 
bijua onmogelijk kan roesten. De i)laten worden daarna tussch(;u 
de (lri(j cilinders van ecneti bijzondcren plctmolen gebogeji tot den 
vorm van eene ])ijp, welker middellijn van tot bedraagt. 
aMen soldeert drie zulke pijpen aan elkander, zoodat \nm eenen, 
over de lengte geopenden, cilinder verkrijgt van o'̂ '.SO IcJigtc, 
waarvan men de beide randen verwijdert en waarin eene mechanische 
boor dadelijk op beide randeji gaten voor dein te klinken spijkers 
boort. Als de pijpen gesloten worden, komen de dus gemaakte ga-
ten zeer juist twee aan twee op elkander. De spijkers zijn van 
vertind ijzer en worden koud met den hamer ingeslagen. Verzinkt 
ijzer zoude tegen dc oxydatie veel raadzamer zijn, maar de ])ijpen 
nmeten met loodsoldeersel luchtdigt gemaakt worden, en het lood-
sohleersel verbindt zich beter met vertind dan met verzinkt ijzer. 

Aan een van de uiteinden der pijp wordt door eenen l)ijzon-
deren pletmolen met twee cilinders eene kleine cilindervormige 
verw^ijdiug geniaakt, waarvan de leiigte, naar gelang van de doorsnede 
der pijpen, van tot (h'.i O bedraagt, terwijl de middellijn 
tot O L̂OOl grooter is dan die van de pij]). Daarna worden de pijpen 
zorgvuldig over de lengte gesoldeerd. Waiuu^.er de pijpen aldus zijn 
bereid, wordt in de verwijding bij het uiteinde eene moer uit 
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oen hard, niet oxydeerbaar metaal gegoten. Dit metaal heeft bijiui 
dezelfde zamenstelling als de specie voor drukletters, maar is door 
het bijvoegen van een weinig roodkoper minder breekbaar gemaakt. 
Aan het ainlere uiteinde giet men eene schroef uit hetzelfde metaal, 
maar buiten de pijp. Zoo als men in fig. 7 , plaat V i l , zien kan, 
dragen beide uiteinden eenen band of r ing, waarmede zij bij het aan-
schroeven digt tegen elkander sluiten. Dus worden deze pijpen door 
schroef en moer verbonden, hetgeen verre de voorkeur verdient 
boven alle andere, tot nu toe gebruikte verbindingen. Om de 
schroeven en moeren te gieten gebruikt men eenen vorm van ge-
goten ijzer, in drie stukken verdeeld, welke na de verkoeling zeer 
ligt uit elkander kunnen getrokken worden. Vroeger was de vorm 
uit een stuk gemaakt, en waren zes mannen aan het uiteinde van 
eeneti hefboom, van drie el lengte, noodig, om den vorm uit te 
schroeven, en nooit heeft de moer of de schroef zich ojuler deze 
krachtsaanwending van de pij}) losgemaakt. 

Nu wordt de pijp met de hydraulische pers onderzocht, onder 
eene drukking van 15 dampkringen. Deze pijpoiulerzoekingen zijn 
te bekend om eene beschrijving te verdienen. Waiuicer de pijp deze 
drukking omlergaan heeft wordt zij geteerd. Tot deze bewerking-
gebruikt men eene soort van kuustasphalt, die uit de teer van de 
gasfabrieken getrokken wordt en in het franscli ook bral gras'^c-
heeten wordt. De vervaardiging van deze stof zullen wij later in 

I korte trekken opg^iven, maar nu is het voldooule te zeggen, dat 
de handel haar in tecrlinii-en levert. Deze brokken worden in e(iu 
ketel met 2'Vo wit kr i j t , ^"/o fijn zand, en '/a"/,. dennen pek, bij 
eene hitte van omtrent 200" tot 250'' U zorgvuldig gemengd. Om 
eene korst daarvan om de pijpon te leggen, begint men niet de 
])ijpcn te droogen en tot 100" C te verwarmen. Alen bedient zich 
daartoe van eene gegoten of plaatijzeren kast, met dubbele wan-
den, welker tusschenruimte met stoom wordt gevuld. Als de 
l>ijp heet is wordt zij eerst van binnen en van buiten ruw met 
gewone teer bestreken en dan met dun bindtouw van geringe hoe-
danigheid, eens dik, omwoeld om den asphalt er sterker aan tc 
doen hechte)!. Men steekt eene stang door de i)ijp en rolt haar 
op eene tafel, op welke de bereide asphalt in den vorm van een 
taai deeg ter dikte van 0"'.005 tot is uitgespreid. De as-
])halt zet zich vast op de l)ijp, die daarna op eene met zand be-
dekte tafel gerold wordt. Dit zand is tot eoie hitte van 150'^ C 
gcbrngt en dringt in den asphalt. De bekleeding wordt daardoor 
harder en splijt niet, hetgeen zonder dit altijd plaats zoude hebben, 
l^e werklieden, die dezen arbeid verrigtoi, zij)i daari)i zoo behendig, 
dat men zelfs geen verschil van 0.5 pond tusschen twee gelijke 
Plipen kan waar))e)nen. De pij]) krijgt nu van binnen eene laag 
van fijnere lijm dan die van buiten en zonder zand; deze is even 
glïid als het schoonste vernis. 



Om tlezon kmistasidinlt tc bcwcrkon, dostilleort men gasteer in 
groote plaatijzeren ketels, die niet hooger dan tot 3()üM;. worden 
verhit. In den ketel blijft omtrent 05"/« van het eerste gewigt over; 
dit overblijfsel is de zoogenaamde verdikte teer, of bral (jras, die 
gesmolten en aaii teerlingen gegoten wordt. De uitdamping wordt 
in koelvaten opgevangen cn levert omtrent 05% van het eerste 
gewigt aan verschillende soorten van oliën , benevens nog eene 
menigte vari empyreumatische voortbrengselen. 

J)it mengsel, onzuivere kreosoot genaamd, werd in Engeland met 
den besten uitslag gebruikt om het hont tegen den zeeworm eu den 
invloed van water en lucht te beveiligen. Ofschoon dit buiten het 
bestek vau dit geschrift l igt , kan het niet onbelangrijk geacht 
worden, dat wij in korte trekken deze bereiding cenigzins nader 
doen keimen, bijzonder wijl deze de eenige houtdoordringing is, 
die ceue goede uitkomst schijnt tc geven. Ecu groote horizontaal 
liggende cilinder, uit plaatijzer gemaakt, gewoonlijk van twee cl 
middellijn en vau 10 tot 20 el lengte, wordt met stukken hout 
gevuld en wel voornamelijk met strekhouten en dwarsbalken voor 
spoorwegen en heipalen, die niet geheel onder water kunnen ge-
houden worden. J)e cilinder wordt daarna gesloten cn met stooin 
gevuld. Men laat hem verkoelen en het, door de condensatie voort-
gebragte, luchtledig wordt nog door luchtpomjieu vermeerderd. 
De cilinder wordt daarna met onzuivere kreosoot gevuld en tot 
Ö2'' verhit, waarhij de vloeistof in dc luchtledige poric'n van het 
hout dringt. Mm drukt met pompen de kreosoot tot 10 damp-
kringen en laat het hout drie uren onder deze drukking blij-
ven. Op deze \vijzc kan men de bewerking in 21 uren vol-
brengen. 

De beroemde ingenieur Stephenson, zooweel als de heeren Ih'uncl 
en l lcnner, ingenieurs bij den spoorweg van Londen naar Bristol, 
hebben eenstemmig verklaard, dat men met deze bewerking hout 
van zeer geringe liocdanigheid tot dwarsbalken van spoorwegen 
gebruiken kan, zoo als b. v. eene zekere soort van schotschen jiijn-
boom, w^aarvau het hout ligt en zeer week is. De dwarsbalken uit 
Rigasche dennen, die deze bewerking niet ondergaan hebben, 
duren iu Engeland ten hoogste d r i e j a ren ; met deze bewerking 
hebben zij zich tien jaren eu nog langer goed gehouden. 

Wij hebben deze kleine uitweiding gemaakt, om te doen zien, 
dat bij de bewerking vau dezen kunstasphalt niets verloren gaat (1). 

(1) Hel is hekc-na dat deze l)ewerkiiif^, met jroea f^evoljj , is loofropasi op 
de slrekhüuteu van den nijiis|)00rweiT . Uisseheii IJiieborfyeu en ArnhiMn. 

( l ied. ) 
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1 [. Vcrcjelijliimj tusschen Je gasleiiUtujen van den heer fhanieroy 
en de geuwnc , van gegoten ijzer, 

Wij zullen vooreerst het leggen van de Chameroy-pijpcu be-
schrijven, Men maakt eene groef van I'^.IO diepte en van 0^'.50 
tot Ó'-'̂ SO breedte, naarmate van de te leggen pijpen. De pijp wordt 
aan twee katrollen met touwen zonder einde gehangen, die de pijp 
vrij dragen, als men ze zal schroeven. De beide pijpen worden 
iu aanraking gebragt door middel van de uiteinden, die op ecue 
lengte van twee strepen glad en zonder schroefdraad gewerkt zijn. 
Daarna draait men een weinig met de hand cn dan met eenen 
bijzonderen hefboom, tot dat de twee banden [brides) der pijpen 
op eenen afstaiul van omtrent 0*^ .̂005 genaderd zijn. Daarna wordt 
iu dc kleine ringvormige groeve {mortaise), die tusschen beide 
blijft, tweemaal een vettig, grof, bindtouwtje van 0'''.002 tot O '̂.OOö 
middellijn eens dik gewoeld en draait men weder tot men tusschen 
dc beide pijl)en niet den minsten afstand meer kan waarnemen. De 
drukking, die men uitoefeiit, is zoo groot, dat men altijd bij het 
uitschroeven heeft bevonden, dat de bindtouwtjes in de metalen 
oppervlakte ingedrongen waren, l iet zamcnstel van dezen hefboom 
berust op de groote kracht, die noodig is om de wrijving tc over-
winnen. Hij bestaat uit eenen houten of ijzeren hefboom, waarvan 
het uiteinde met eenige gaten doorboord is. Door het ondergat gaal 
ecu touw van 0^^015 middellijn cn men laat het touw weder door 
een ander gat steken, zoo ver verwijderd van het eerste dat het 
touw bijna op het % van den omvang der pijp er weder mede in 
aanraking komt. l le t touw wordt daarna aan het bovenste uiteinde 
van den hefboom vastgebonden. Nu wordt aan den hefboom eene 
slingerende beweging gegeven. Wanneer men slingert naar de zij^lc 
van den hefboom, waar de ))ijp is , drukt het touw zoo weinig op 
deze, dat zij zonder zwarigheid afglijdt; maar wanneer men naar 
dc andere zijde t rekt , drukt het touw^ dc pijp en de noodige kracht 
om de wrijving te overwinnen is zoo groot, dat men den hefboom 
of zelfs deu schroefdraad breken kan voor dat het touw op dc i)ij|) 
glijdt. De hefboom behoeft slechts eenen kleinen hoek om te slin-
geren eu zoo kan men begrijpen, hoe men het aanlegt, om de 
pijpen met groote kracht op den bodem van eene naauwe en die])e 
groeve aan elkaiuler tc schroeven. 

De vertakking-stukken kunnen in groote cn kleine verdeeld 
worden. Om de groote te maken gebruikt men bij de verbin-
dingen van de beide leidingen een eind pijp van gegoten ijzer, 
zorgvuldig gegalvaniseerd en met dc Clnuncroy-piji)en, of door 
moeren, of liever door eene soort van kcgelvormigen baud ver-

Deze kcirelvormitr(.' band is eene uitviiuliiu»- van den heer /II . . . . 
•-haineroy, waarover wij n iet kunnen uitweid(ju, daar wij door l ie t 
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zeer groote waiitrouweii van den uitvinchu'deze stukken niet liebbiu 
kunnen zien. Oe ellebogen zijn ook uit gegoten ijzer vervaardigd. 
Kleinere vertakkingen worden zeer eenvoudig gemaakt, door met eeu 
bijzonder werktuig de pijp te doorboren en op het gat een vertakking-
stuk , uit getrokken ijzer of lood, naar verkiezing te solderen. 

Wij zullen de gewone pijpen niet beschrijven, wijl deze genoeg 
bekend zijn, maar dadelijk tot de oorzaken der gaslekkingcn over-
gaan, en ons bezig houden met eeue vergelijking, in hoeverre elke 
soort van j^ijpen de jnecste waarborgen geeft tegen het ontstaan van 
zoodanige lekkiiigcn. Deze vergelijking maken wij uit een tlicorctiscli 
oogpunt; later zullen wij zien in hoeverre de praktijk daarmede 
overeenstemt. 

De gaslekkingcn zijn voornamelijk aaii de drie volgende oorzaken 
toe te schrijven: J. dc trilling van den grond; de uitzetting cn 
inkrimping door de verschillende temperatureii voortgebragt en 

de gebreken der pijpen, de oxydatie, de sulfuratie, enz. 
De trilling van den grond., door de zich op de oppervlakte be-

wegende, zware ligchamen , doet de pijpen schudden, maar daar eene 
leiding zeer lang is , kan deze oinnogelijk overal te gelijk slingeren ; 
daarom is bij eene trillende leiding altijd écu j)unt te vintien, 
waar de trilling een maximum bereikt, één waar de leiding nog 
rust en één waar zij weder tot stilstand gekomen is. De oïuler-
vinding bewijst, dat waiuieer ccn staafvorniig ligehaam zoo tr i l t , 
deze trilling de gedaante van golvingen aanneemt, zoodat iedere 
o])gaande golving van de nedergaande door een bijna rustend jmut 
is gescheidcu. Zoo heeft men een punt van absoluut maximum van 
tri l l ing; voor en achter dit punt eeu punt van rust; voor en achter 
deze punten van rus t , eeu punt van relatief maximum, kleiner dan 
het abscdute, dan weder punten van rusten zoo verder, tot dat men 
aan twee rustpunten voor cn achterkomt, waar men geene trilling 
meer waarnemen kan. Jhj zeer homogene ligchamen en oiulcr den in-
vloed van de regelmatige geluidgolving is de kromming, die men zoo 
verkrijgt, zeer bepaald, maar bij tle gaspijpeu eu de ouregelnuitige 
trillingen van den grond, is dit verschijnsel ook zeer onregelmatig. 

Er kunnen hier twee gevallen voorkonien: vooreerst kunnen dc 
•pijpen, iu vergelijking met de kracht van hare verbindingen, als vaste, 
onbuigzame ligchau\eu beschouwd worden; of ten tweede, de verbin-
dingen ku)ineu sterker, vaster o i onbuigzan)er ziju dan de pijp zelve. 

Het eerste geval is aanwezig bij dc pijpen van gegoten ijzer; 
want de noodige kracht om hare verbindingen te breken, te buigen 
eu uit elkander te trekken, kan niet deu minsten invloed op de 
pijpen zelve uitoefenen, lltit tweede geval is bij de Chameroy-])ijpeji 
ic vimlen, want wuinicer mcji twee pijpcïi uit elkander trekken of 
breken wil, vindt de breuk altijd jdaats buiten dc vcrbintlingeu. 
Wij hebben dit zelf waargenomen bij ecnige ))roeveu , tlie later 
worden medeir^'deeld. 

• I ' 
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Waimccr bij zulk eene trillende leiding de verbindingen zwakker 
zijn dan de pijpen zelve, kan men waarnemen dat altijd in eene 
triilingsgolving twee pijpen begrepen ziju, zpodat ieder punt van 
rust en vau hoogste trilling op eeue verbinding valt. Daar tle pijpen , 
in vergelijking met de verbindingen, onbuigzaam ziju, moet na-
tuurlijk de geheele kronuuiug bij de verbinding plaats vinden. Daar 
nu de assen der twee cilinders zich niet meer in eene regte lijn 
bevintlcn , moet natuurlijk de looden ring bij iedere slingering eencu 
elliptisclion vorm aaiuicmcn. j\Iaar daar het lood, in dc prakti jk, 
zoiulcr veerkracht is , komt het nooit terug tot zijne eerste ge-
daante eu is zijne adhesie met de metalen oppervlakte spoedig op 
onderscheidene punten vernietigd. Dus worden de gasliltraticu slechts 
door het ingeslagen touw belet, waardoor echter weder later speling 
eu gasdoorzijgiug ontstaan kan. Deze theorie is niet willekeurig 
gcnuiakt om het losgaan dcr verbindingen van de gaspijpeu te ver-
klaren, maar op eigene waarneming gegrond, hoewel dan ook op 
slechts ééne. Men had te Parijs, langs den Straatsburger spoorweg, 
eeue tijdelijke waterleiding met pijpen van gegoten ijzer gemaakt, 
die slechts op den grond gelegd waren, eu menigmaal heb ik ge-
zien, dat de pijpen, bij het voorbijgaan der locomotief, trilden en 
men koude zeer goed, door de bewegingen vau het zand, zien, 
waar de rustpunten en de sterkste trillingen waren. De meeste gas-
lekkingcn vonden bij de punten van sterkste trilling plaats en bij 
het trillen liep het water meer uit dan bij het in rust zijn. 

Met de Chameroy-pijpeu, waarbij geeue speling plaats kan hebben 
zomler ccnc breuk te vt^roorzaken, rust de geheele vorming der 
trillingsgolving op de buigzaamheid van het metaal. Wi j kunnen 
geenc zekere verklaring geven van de voortplanting dcr trillings-
golving bij deze leidingen en van tic plaats der rustpunten en 
hoogste punten vau golving, daar wij geene gclcgcuhcitl hadden 
om dit te onderzoeken. Maar daar tle pijpen merkbaar veerkrachtig 
'ziju eu meer buigzaam dan hare verbiiulingcn, zoo achten wij 
het niet onwaarschijnlijk, dat de rustpunten bij de verbindingen 
cn de hoogste puntten vau golving in het midden der pijpen liggen , 
cn dat alzoo ééne trillingsgolving op elke i)ijp valt. Dit komt ons 
des tc waarschijnlijker voor, daar wij bij eene hangende waterleiding 
in eeue fabriek gezien hel)beu, dat de haugbeugels in het midden dcr 
pijpen meer werkten dan die, welke tle verbindingen droegen. Maar 
deze theorie is veel minder belangrijk dan het antwoord op de vraag: 
^fdeze pijpen door de trilling bescliadigd zijn ? En wij hebben ge-
lukkig gelegenheid gehad ons voldoende te overtuigen, dat dit niet 
het geval is. Wi j hebben vier zulke leidingen-, twee voor water cn 
twee voor gas, die sedert 1811 op de brug van Austerlitz te Parijs 
geplaatst zijn, naauwkeurig onderzocht. Deze brug, van gegoten ijzer 
gebouwd, is bekend \ve2:eus de slechte constructie eu verdcelimr van 1 O 
iiarc wclfstukkcn, die bijna alle door schuinsche drukkingen gc-
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brolxcn zijn , cn welke mm gedwongen is geweest dcor ijzeren beugels 
te versterken. Deze brng is aan een zeer drnk verkeer van wagens 
blootgesteld, en men kan ligt begrijpen , dat de trillingen zoo sterk 
zijn dat men de brug onder zich voelt schudden. J)e pijpen rusten 
onmiddellijk op dwarsbalken, onder de brugliggers aan de welfstukken 
bevestigd; deze zijn alzoo aan de sterkste trillingen en boveiulien 
aan alle invloeden der lucht en der temperatuurwisseling blootge-
steld. AVij hebben niet kunnen te weten komen, wanneer de laatste 
herstellingen aan deze leiding gedaan waren , maar wij zijn zeker dat 
sedert 1SJ7 deze j)ijpcn zich volkomen goed hebben gehouden. Nog 
een voorbeeld van den wederstand , dien deze pijpen aan de trillingen 
hebben geboden, is in de straat Lafayette te Parijs te vinden (1), 
waarvan de groiul zoo los is, dat men er de steenen onder de 
wagens ziet verzakken, op eene plaats waar meer dan 400 wagens 
in het etmaal voorbijgaan. Er zijn drie leidingen in deze straat te 
vinden, twee voor het gas en eene voor het water. De gasj)ijpen 
hebben zich volkomen goed gehouden, maar de waterleiding van 
0 '̂L50 of O'̂ '.IO middellijn (wij weten het cijler niet juist) zcei* 
zwaar zijnde, heeft eene verzakking van omtrent hoewel 
zonder lekken, ondergaan. 

J)e nitzeUing en inJcrimplng. P>ij de verlenging en verkorting 
der gewone pijpen van gegoten ijzer, oiulcr den invloed der ver-
schillende temperatuur, moet natuurlijk eene speling bij de verbin-
dingen plaats vinden. ])aar het lood zonder veerkracht is, en eene 
andere uitzetting heeft dan het gegoten ijzer, moet de speling met 
der tijd bij de afwisseling van temperatuur ook toenemen en ein-
delijk oorzaak worden van lekken. De ondervinding heeft dit ook 
genoegzaam geleerd. — Dij de Chameroy-piji)en kan, uit den aard 
zei ven der verbindingen, geene speling j)laats grijpen , en toch heeft 
dc ohdeuvinding bewezen, dat elk gebruik van compcnsator over-
bodig is, daar bij de kleinheid harer verlengingen hare elasticiteit 
veroorlooft dat zij zich in dc aarde een weiin'g krommen. Zelfs op 
eene lengte van 10 000 el, in bijna regte lijn, tusschen Parijs en 
Pondy, is geene speling of schade door de uitzetting en inkrim-
l)ing veroorzaakt. 

(]ebrehen , oxydatie, sulfnratie enz. der pijpeyu De gewone gas-
pijpen van gegoten ijzer zijn aan twee gebreken onderhevig', 
i.' gebrek aan digtheid bij de verbindingen; 2. blazen bij het 
gieten. — l ie t eerste is zeer moeijelijk te ontdekken, want, als 
men de pijp dadelijk na het leggen onderzoekt, zijn de gebreken 
met betrekking tot de digtheid nog te klein om merkbaar tc zijn. 
AVant is b. v. de looden ring gebrekkig, dan belet het ingeslagenc 
louw, nog nat en digt zijnde, dat men dit waarneemt. — Het 

(1) I\I(!!i licnfi ouder slraat crue clroofT inclselweiK ijchraaU 
/.oiuial ik' slrcn '̂ü uu vasl l)liivcn. 

iweede kan wel door naauwkeurige onderzoekers meestal ontdekt 
v/ordeu, maar te dikwijls vindt men geen teeken om holten, die 
in de dikte van het gegoten ijzer verborgen zijn, te ontdekken, 
cn de oxydatie, dc sulfuratie, dc schokken enz. hebben snel de 
dunne wanden vernield, en de blaas in een gat veranderd. 

Heeft men echter bij de Cliameroy-pijpen een deskundige, om 
de proef met de hydraulische pers bij t e w o n e n , dan kan men zeker 
zijn, dat zij in het vervolg aan geene gebreken onderhevig zul-
len zijn. De aannemer van het leggen kan nog bovendien verpligt 
worden de pijpen, als deze eenmaal geplaatst zijn, met eene liy-
draulische pers tot 10 atmosferen te beproeven, en de deskundige 
van wegc het stedelijk bestuur of van de gasfabriek moet het regt 
hebben deze proef bij te wonen. Dit dubbele onderzoek heeft te 
Parijs altijd plaats. 

Zeer bekend is het dat de gew^one pijpen van gegoten ijzer, 
door de ammoniahoudende wateren, en alle zwavelachtige stollen 
zeer snel doorboord worden, terwijl men niet behoeft te herinneren, 
hoe dikwijls in onze steden al deze stollen in den grond te vinden 
zijn. De (Jhameroy-pijpen daarentegen zijn volstrekt beveiligd tegen 
alle chemische invloeden met welke zij kunnen in aanraking komen. 
Wij zullen dit later met voldoende voorbeelden staven. 

H l . Verschillende proeven ^ \caaraan de Chamcrog-pïjpen onder-
ivorpen geicorden zijn cn hel oordeel daaromtrent 

van bekende adniinistraticn cn ingenieurs. 

Wij zullen nu achtervolgcns verscheidene proeven beschrijven, 
die genomen zijn om te bewijzen, dat de verbimlingen der 
Ohameroy-pijpen vaster cn oidjuigzamer zijn dan de pijpen zelve. 
AVij hebben' deze proefnemingen gedaan, met betrekking tot hun 
vermogen van wederstand aan den invloed van rekking, drukking, 
buiging en draaijing. AVij hebben steeds met een eind pijp van 
1 el lengte en van 0«i.l0 biinicn-middclliju en met eene verbin-
ding in het midden gewerkt. 

Deze proeven werden genomen met eene tot het onderzoeken 
van spoorstaven bestemde hydraulische pers. J)aar deze pers voor 
zeer groote krachtsoefening wasingerigt , waren wij buiten staat dc 
veel kleinere, die wij noodig hadden, te meten; zoodat wij slechts 
de verbindingen op de punten, waar 

de grootste krachtsaanwending 
plaats vond, koiulen brengen en zien waar de breuk zich voor-
deed; — bij de proef om'den wederstand onder den invloed van 
rekking te meten, werd in ieder eind van dc pijp een stuk hout 
gebragt en de ])ijp vastgebonden, aan de eene zijde aan den 
ï^uigcr van de hydraulische pers, en aan de andere aan eenen 
in een nruur bevestigden ring. De stukken hout dienden om het 
verpletten der ])ijp door de stroppen te beletten. Met twee proeven 
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deed zicli dc breuk voor, eenmaal bij het begin van dc plaats 
waar de pijp zich verbreedt, om de moer op tc nemen, eu dc 
andere maal bij eene der dwarssoldcringen. De verbinding, dc 
schroefdraad eu de zamenhang van het metaal met de pijp zelve, 
werden in het minst niet beschadigd. 

Om de pijpen met betrekking tot hun wederstands vermogen tegen 
drukking te onderzoeken, werd de pijp met de hydraulische pers ge-
drukt. Zij onderging eene kromming van welke de pijl omtrent 
O'̂ '.O-L bedroeg en brak bij de plaats, waar zij zich verbreedt om 
de moer op te nemen. Wij namen op deze wijze slechts ééiui proef. 

^let betrekking tot het vermogen vau wederstand aan de buiging, 
werd de pijp tegen twee groote dwarsbalken gcbragt en de zuiger 
der pers werkte in haar midden. De verbinding was alzoo aange-
bragt op het punt , waar de kraclitsontwikkeling het grootste was; 
bij drie proeven vond de breuk steeds bij de verbreeding plaats. 

Met betrekking tot haren wederstand aan de draaijing kunnen 
wij niets zeggen, omdat wij met den onvolkomenen toestel, die 
ons ter dienste stond, de pijp niet koiulen breken, daar dc hef-
boomen, die wij gebruikten, altijd te zwak waren cn daardoor het 
eerst braken. 

Maar hoe gebrekkig ook al deze proefnemingen mogen zijn, 
konden wij ons echter voldoeiRle overtuigen dat: 1. De verbin-
dingen sterker dan de ])ijpcn zelve waren; 2. dat men de pijpen 
met genoegzaam groote krachten eerder breken koude, dan speling 
in hare verbindingen te verkrijgen, en 3. dat in meest lossen 
grond de l)ijpen niet zouden breken, maar misschien eenige kleine 
krommhig ondergaan, zomlcr daarom echter gaslekkingcn te bekomen. 

^Vij zullen thans nog eenige bijzonderlieden omtrent deze gas-
cn waterleidingen cn eenige oordeelvellingen van bekende mannen 
daarover medcdeelen. 

Alleen in de stad Parijs waren, reeds in 1 8 1 0 , 7 0 000 ellen van 
zulke pijpen tot gasleiding geplaatst. Meer dan 20 verecnigingen 
tot gasverlichting, in dc provinciën, hebben het voorbeeld van Parijs 
gevolgd. Deze pijpen hebben nog geene groote herstellingen vereischt. 

De heer Paven , hooudecraar aan het y//-̂ ^ vW-
//6'Aven aan de Jkole centrale des Arts et Mamrfactnres te Farijff^^xox-
klaart dat men altijd gaslekkingcn moet vreezen , wanneer pijpen van 
gegoten ijzer met alkalische zouten door zwakke zuren gevormd, 
zooals bijv. kalk, ammonia en liuinie koolzure zouten , in aanraking 
komen; dewijl het water wordt ontbomleu en zich roest vormt, 
die zich met de grondstof, op de wijze van eeu zuur, verbindt. Jlij 
zegt nog, dat men slechts Chameroy-pijpen behoorde te gebruiken, 
wanneer het niet to nadeelig ware voor de fransche ijzer-gieterijen, 
die vau het beschcrmeiul stclse leven en bijna al hare p roduc ten 
slechts iu Frankrijk kunnen verkoopeu. Iets merkwaardigs, ofschoon 
buiten ons bestek, is, dat dezelfde beroemde scheikundige, die zoe 

1 i)[) 

z e e r erkent, dat het beschermend stelsel bijzonder slccht werkt door 
oud kwaad te ondersteunen, toch een der ijverigste protectionisten is. 

J)e Chameroy-pijpen zijn verder in gebruik op verschillende 
spoorwegstations, zelfs ver van het station zelf, zooals in de 
stations der koopmansgoederen, buiten de stad, waar groote pijpen 
onder het spoor te vinden zijn. En men kan zich gemakkelijk 
voorstellen, aan welke trillingen zij blootgesteld zijn, wanneer men 
bedenkt dat bijv. op den Noorderspoorweg meer dan 80 treinen 
in bijna volle snelheid boven deze pijpen henen rijden. Doch sedert 
acht jaren, dat deze Chameroy-pijpen in gebruik zijn , is dc grond 
er om heen nog niet zwart en stinkend en hebben er geene gas-
lekkingcn plaats gehad. 

De waterleidingen worden nu ook met deze pijpen gemaakt en 
de heer Mary, Ingenieur der waterleidingen van Parijs , heeft ons 
zelfs verklaard, dat hij sedert verscheiden jaren bijna geene piji)cn 
van gegoten ijzer meer gebruikt had. l l i j erkende bij de nieuwe pijpen 
twee hoofd voor deelen, behalve die welke wij reeds gemeld hebben: 
1. Dat men, bij gelijke drukking en doorsnede, in denzelfden 
tijd eenen grootcren uitloop van water met deze pijpen dan met de 
oude verkreeg, bijzonder voor die van eene kleine doorsnede, wegens 
de gladheid van het teerveruis, dat dus minder wrijving veroor-
zaakt dan de pijpen van gegoten ijzer. 2. Dat in de verbindingen van 
deze pijpen nooit boomwortels of planten dringen; iets dat te dikwijls 
voorkomt bij de oude pijpen voor zoetwaterleidingen. Deze wortels 
beletten den uitloop van het water en bederven den smaak daarvan. 

IV. Jjcsluit. 

Wij zullen niet over de schadelijke gevolgci\ der gaslekkingcn 
uitweiden, wijl deze genoeg bekend zijn; eene bloote opnoeming 
zal voldoende wezen. 

Zij zijn: 1. Verlies van gas; iets dat de fabriek dwingt het 
gas duurder te verkoopeu. 2. Zeer groote kosten om de lekkiugcn 
te zoeken en tegen te gaan. 3. J^e noodzakelijkheid om dc straten 
/̂ eer dikwijls op te breken, ten eiude de pijpen te herstellen; iets dat 
niet slechts zeer groote kosten veroorzaakt, maar daarenboven dc 
bestrating ongelijk cn los maakt. Iedereen kan zich ligtelijk over-
tuigen dat de bestrating van onze steden veel meer kost en echter 
veel slechter is dan voor dc gasverlichting. 4. Vergiftiging der 
Wmen en planten, tot op grooten afstand. 5. Oorzaak van onge-
grondheid vooral voor de lieden die in kelders wonen en zich alzoo 
'̂Cer nabij deze gasuitwasemingen bevinden; want ofschoon gas 

^eel ligter dan gewone lucht is, blijft deze toch eenen tijd lang er 
î êde vermengd. 0. Gevaar. Iedereen weet, hoe ligt gaslekkingcn 
oorzaak van noodlottige ontploflingen wordeu. 

Om van zulk eene menigte ongemakken, nadeelen, kosten cn 



gevaren bevrijd te worden, zoude men gaajue voor het aanlegger 
van betere pij pon geldopolleringen doen, maar dit is le eenen-
male onuoodig, dewijl toch de Chameroy-pijpen veel minder kostbaa' 
zijn, dan de gewone pijpen uit gegoten ijzer, gelijk men in i 
neveiistaande tafels zien kan. 

^Vij zullen niet over deze prijzen uitweiden, want door d 
tafels ziet men dadelijk, dat de Chameroy-pijpen goedkooper zij 
dan de andere, ofselioon men daaruit niet ontwaart hoe groot d̂  
besparing aan gas en herstellingskosten bij het gebruik van dez 
pijpen zijn zal. 

Om deze in ons land te kunnen bekomen, is er slechts één midd( 
voorhanden, l ie t is een kontrakt met den heer Chameroy te maken 
want ofschoon de fabrikatie zeer eenvoudig is, moeten toch dci' 
pijpen door deskundige werklieden gemaakt worden. Iu het begi 
heeft de uitvinder dan ook met zeer groote kosten zeer onvo 
maakte voortbrengselen verkregen, cn hoewel er menseheu te vinde 
zijn, die dit fiibrikaat in al zijne bijzonderheden kennen, zone 
liet gewis goedkooper zijn, met den heer Chameroy een kontral 
tc maken, dan zelf werklieden daarin te onderrigtcn. 

Wanneer men hier te lande met deze pijpen proeven zou wi 
len nemen, iets dat zeer aan te raden is, daar onze omsta^ 
digheden zeer verschillen van die te Parijs, koude men den he 
Chameroy ecne kleine leiding in eene onzer steden laten legg--
en met hem een kontrakt maken als met iederen aannemer. O" 
deze proef des te overtuigender te maken, zoude men deze la-
ding onder dc allerongunstigste omstamlighcden moeten legger 
Maar wanneer men met deze jn-oef te vredcu was en deze leidi • 
gen in het groot gebruiken wilde, zouden zij door het verre vê  
voer tc duur worden en gelooven wij dat men met den In-̂  
Chameroy een kontrakt zoude kunnen maken, om hem te v^-
])ligten zulk ecne fabriek hier op te rigten, zoo als hij reeds ^̂  
Lyon cn Marscille gedaan heeft. Dit zoude voor ons land des L 
gemakkelijker ziju , dewijl, door den zeer lagen prijs van het vervou= 
op onze kanalen, deze fabriek zeer ligtelijk het gansche land VĤ  
pijpen zou kunnen voorzien, en van alle gasfabrieken het teer zoi 
kunnen verkrijgen. Daardoor zou de gasteer eeue waarde bekome-
cn, wanneer men de door hare destillering voortgcbragte oliën ? = 
ons land zelf niet gebruikte, zouden deze in Engeland zeer ligtelij-
aigezet kunnen worden, dewijl men aldaar de teer destilleer? 
alleen met het doel om deze oliën te verkrijgen, en het ovcrblijfgn^ 
of den kunstasphalt, weinig gebruikt. 

Deze fabriek kan nog zoo ingcrigt woorden dat men slechts 
van gasfabrieken behoeft te branden. 

Zij zou alzoo deze drie voordeden opleveren: 
1. liet overblijfsel van de gasfabrieken te gebruiken, cu alzo 

eene waarde aau bijna onverkoopbare produkten te geven. 
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(jocn oiniiil ovovlilijlscl In leveren. 
:3. Ons te veroorloven, aan ons volk arbeid te verscliollen, in de 

plaats van ons geld voor gaspijpen aan naburige volken te geven. 
r . G. ('lIAVANNES, 

Ingenieur. 

HIJLAGH XXXIV. 

VEHOIlOOTIÏtn nEU ZKEUAVKN TE IIAlll.INOEX. 

Uit een selirijven van liet lid A. O. Ivuos, gepensioneerd 
1 looiilingenieur van den Waterstaat. 

(Plaat VIII) . 
Onlangs viel inijiu) aandacht oj) het inedegedeelde op blz. 101 

(lor Notulen van ile vergadering van het koin'nklijk Instituut van 
Ingenieurs, gehoiulen in het lokaal DUhjcvtia te "'s (h'avniihafje 
(Icn Juni] 1S51, alwaar is aangeteekend : dat door het lid 
Koenen gevraagd is, ol' iemand ter vergaderiiïg aanwezig, inlich-
tingen kou geven omtrent de werken die thans aangelegd worden 
tot verruiming der haven te Harlingen, terwijl daarbij in beden-
king werd geven of er geene maatregelen te beramen zijn om juiste 
opgaven omtrent die werken te erlangen, waarop het lid Romein, 
hoewel niet volledig met het ontwerp van verruiming bekeiul, 
(Ic mecning uitte dat dit werk alleen ten doel heeft eene meerdere 
ruimte iii tle buitenste havenkom te erlangen , zonder dat daarom iets 
aan den mojul der haven wendt gedaan. 

Ten slotte wwdt op blz. 1():2 te keimen gegeven, dat de raad 
gaarne aan den wenk van het lid Koenen, betrekkelijk de vergroo-
tiiig van bovengemelde haven , zal gevolg geven. 

Daar het mij vooralsnog onbekend is, of daaraan gevolg is gegeven , 
heb ik gemeend, als meer met dat werk, hetwelk weldra voltooid 
'̂ âl zijn, bekend, de vergadering geen ondieust te zullen doen, 
^ict haar de ware redenen te doen kennen, welke die vergrooting 
^Is eene behoefte deden beschouwen, als zijnde dit werk onder mijne 
l^iiding ontworpen, uitgevoerd en op weinig na ten einde gebragt. 

Die redenen zijn: 
l)e haven van Harlingen was, van al de zeehavens langs dc 

kust van Friesland, zoo wegens hare gunstige ligging als het 
drukke verkeer van schepen, steeds als de belangrijkste beschouwd 
Si'c-'worden. 



Het was alleen uit die haveu dat de uitvoer der voortbrengselen 
'van Trieslaiuls landbouw en veeteelt, over zee kon gesehieden, 
terwijl door den invoer van bont en andere koopwaren, aan den 
handel aanmerkelijke voordeelen werden verscliaft; waardoor de 
toestand van die haven dan ook sedert jaren voor de daarvan ge-
bruik makende schepen in alle opzigten voldoende was, en zij aan 
hare bestemming voldaan heeft. 

Ijater is dat veranderd: niet alleen door den aanbouw van groo-
tere schepen, maar ook door de instelling eener geregelde stoom-
bootvaart o[ï Engelaiul, die de vroegere boter-schoeners geheel 
verving. Na die invoering van stoombooten bleek het spoedig, dat 
deze haven voor die soort van schepen minder geschikt, ja geheel 
onvoldoende was: dewijl deze stoombooten, bij het inkomen, 
mein'gvuldige schaden aan de'havenhoofden toebrngten, — e n wel 
voornamelijk op een bepaald punt van het zuiderhoofd. 

De reden van deze herhaalde beschadiging was niet daarin gelegen 
dat de mond of liet inkomen van de haven geene genoegzame ruimte 
had: neen, deze was voldoende; maar daarin, dat de haven eene 
noordwestelijke strekking had, terwijl de vloedstroom, die overigens 
van het noordoosteii naar het zuidwesten loopt, op het oogenblik als 
de stoombooten veelal van de invaart gebruik maakten, voor het mee-
rendeel eene tegengestelde strekking had, en dwars voorbij de haven 
liep. 

De stoombooten, die eene lengte van 4'P'.'20 tot Ot el heb-
ben (1), en die dadelijk bij het invaren van de haven de kracht 
harcr machines moesten verminderen, en hare vaart verloren op 
het oou'enblik dat het vooreinde alleen binnen de hoofden was, 

(1) l)(i stooinhoolcn , welke vóór tic verfji oothify der zeehaven van llarlimjcn 
vice versa op Kiujeland voeren en no(; varen, w a r e n : 

Natnen der SU)oml)()olen. in 
Breedte 

in 
Dirpnan^; in ellen-

Natnen der SU)oml)()olen. in 
Breedte 

in 
ellen. ellen. el a den. onr,elad<wï. 

l)(ï Iianf;o?\ scluoefsciioener. 41).00 
1 

(>.50 3.35 2.00 
.lo'an l\nsf;el 4*2.00 7.1(> 2.85 2.20 
Uoherl Peel idem. 41.110 7.00 :?.0() 2.30 
Adonis idem. 58.00 r- p/ 1 voor ^.40 

) aehler 3.70 onbekend. 
Ai)ollo idem. (>4.00 9.?,0 j 3. GO onbekend. 
Diana idem. r>2..50 9.(^0 i, voor 3.30 

( nciiler 3.U0 
2.00 
2.00 

Lion raderbool. 61.00 1 3.00 2.00 
r.apid id»Mn. 51..J0 VIAK) 3.40 2.80 
Crunille idem. (10.15 r.i.oo 3.50 2.80 

Piosjjonimon, Dublin ideni. 50.00 12.40 3.(i0 J /> acinar 2.8.) 
I\Ia;;net. idem. 50.00 13.24 onbekend. 

werden aan het aclitereinde (h)or den feilen vloedstroom aangetast 
en tegen het uiteinde of den koj) van het noorder luivcnhoord ge-
drongen. Dit hail ten gevolge dat de voorsteven op het zuider-
hoofd werd gerigt, hetwelk, vermits door het stoppen grooteudeels 
het bestuur van het schip verloien \\as, t e n g e v o l g e moest hebben 
dat de voorsteven , de eene reis meer de andere minder, tegen laatst-
gemeld hooid stootte. De scheri)e ijzeren voorslevens van deze zoo 
groote en zware schepen moesten aan dat hoofd meer of minder 
l)ehingrijko schade veroorzaken: welke, hoezeer ook door de rader-
booten , echter het meest door de schroefbooten of schroefschoeners 
werd toegebragt , en waarvan de herstelling, naar het tarief van 
het oiulerhoudsbestek, . / '50 tot y'^OÜ vorderde. 

Vudr de invoering der stoombootvaart op Kngeland had de 
j)roviucie Friesland reeds aangevaugen het geheele bovenvermelde 
Zuider havenhoofd , doch om de zware kosten bij jaarlijksche ge-
deelten , te vernieuwen. Hiermede was men aan het buiteneinde ol 
den kop van het hoofd aangevaiïgen, en in 18 10 tot ongeveer 
aan het bovenbeschreven punt , van herhaalde beschadiging door 
stoombooten , gevorderd. Alvorens echter met dat vernieuwingswerk 
voort te gaan, begreep men, dat , bij dc verandering die in de 
scheepvaart was ontstaan, door het bezigen van stoombooten van 
die grootte, daarvoor geen genoegzame ruime en voldoend veilige 
ligplaats bij onstuimig weder bestoiul; doordien de buitenhaven 
daartoe te be])erkt was, en, des gevorderd, wel de zes schroefbooten , 
die buitenwerks van G®'.50 tot breed zijn, maar niet de 
raderbooten, die eene buitenwerksche breedte van 1 Ü '̂.LO tot 
hebben, — door of biinien de beide sassluizen, in de ruime zuider 
of noorder biinienhavens konden komen; dewijl van die sluizen de 
noorder niet meer dan 1 Ô M O en de zuider niet meer dan y-'̂ öO 
üj)ening heeft, bij eene diepte voor beide van l'^MO onder gewoon 
volzee O]) den slagdorj)el; vermits eene vergrooting der buiten-

* haven daarom gevorderd werd, is dan ook in 1817 de noodige 
j voordragt deswege gedaan, en in 1851 de aanbesteding geschied, 
j Deze vergrooting kon het geschiktst aan de zuidzijde aangebragt 
1 worden, door middel van eene rondom beschoeide en met bestraatte 
J havenkaden voorziene havenkom, groot 1)10 vierkante el, waarvan 

het punt van binnenvaart of de doorvaartsopening, met eene ge-
noegzame ruimte, juist gebragt is op het punt , alwaar dc stoom-

1 booten vroeger schade aanrig^ten , — alles overeenkomstig de voor-
ï stelling op ' r i a a t V i l L , aanwijzende de vroegere gesteldheid van 
I iie haven en van de buitengroiuien , met het plan der vergrooting. 

Ik acht mij verpligt hierbij tc voegen, dat de door den raad 
ier stad llarlingen verlangde en door hooger magt goedgekeurde 
^uHo llaventuiuj ^ geenszins mijn ontwerp is geweest; maar inte-
•S^iuleel, een ojjcu , genoegzaam breede en lange, voor den aaideg 
'̂iui in lading en lossing zijnde stoom- en andere schepen g e s c h i k t e 



2̂18 

houten steifjo.T, hoofd of plankier is voorgestehl; ten einde daai 
door minder zware deining van liet water hij harde windim c 
aanslibbing in die havenkom worde ondervonden, cn bij tijde 
van uitstrooming van Erieslands overtollig boezemwater door (• 
zeesluizen te llarlingen, wanneer schepen of stoomhooten met ho 
stroomgetij in de oude buitenhaven liggen, geen hinder aan di 
afstrooming worde toegebragt; hetwelk, mijns inziens, met die 
of difjte llaventonfj, te voorzien is. 

Het werk is den Maart 1851 aaimenomen door 'l\ -
Schaufsma, te l larl ingen, voor . / 1 0 2 (UKL 
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coke ontsnapt). 11: 258. 

Gas- en w a t e r b u i z e n te Parijs. V : 9 7 , 117, 168 ,203 . 
G a s b u i z e n (Beproeving van —). I I : 107. 
G a s b u i z e n (Glazen —). 11: 195, 236. V : 191, 200. 
G a s b u i z e n van Chameroy. V : 168, 203. 
G a s b u i z e n (Verbinding der —). I I : 108, 109, 145, 172, 257, 
G a s k r a a n (Nieuwe —), I I I : 244, 265. 
G a s l e k k i n g e n (Gevolgen van) V : 213. 
G a s t e e r . V : 214. 
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B r u g 
B r u g 
B r u g 

B e s t r a t i n g e n . (Oorzaak van de knippen en kuilen in —). IIT: 
18 , 40 , 119, 170. 

B o u w k u n s t . (Bewaring en beschrijving van gedenkstukken der —). 
111: 24.3, 258. V: 6, 12, 1)3.' 

B o u w s t e e n (lloode) van den IMain. V : 106, 172. 
B o u w s t o f f e n in Limburg. I V : 37 , 80 , 100, 186. V : 180. 
B r a n d s t o f b e r e i d i n g . (Machinale —). 111: 23. 
B r a n d w a a r b o r g m a a t s c h a p p i j Archimedes te Delft. 11: 250. 
B r o o d b a k o v e n s (Belgische — ) j met steenkolen gestookt. 111: 

18, 31. 
B r o o d b a k o v e n s (Verschillende stelsels van —) in Prankrijk on-

dcrzoclit. 111: 93, 101. 
(IJzeren —) over de Newa. I V : 93, 110. 
in Polen. (IJzeren—). 11: 190. 
met ijzeren kokerliggers te Maastricht. V : 97 , 111—115, 

I h ' u g over den llijn te Keulen. (Ontwerp eener —). I V : 132. 
B r u g (Vervoerbare —) van Thierry. I I I : 211. 
B r u g (Viaduct) in den saxisch-beijerschen spoorweg. 11: 259, 271. 
B r u n i n c s (Oorsprong der verhandeling over Christiaan —). 

I I : 1Ï3. 
B u i z e n tot geleiding van gas. I I : 03, 101 , 100. 
B u i z e n tot geleidijig van w\ater. I V : 92 , 100. 

C a l q u e e r k a t o e n . I I : 00. 
C a t a l o g u s van kaarten (Beredeneerde —). IV : 32 , 10, 121. 
C e m e n t in Limburg. V : 180. 
C e n t r i f u g a a l p o m p van Appold. V : 5 , 107. 
Chameroy - ] ) i j pen . V : 108, 203. 
C r u q u i u s (Nicolaas) geeft den raad tot liet opmaken eener alge-

meene statistiek van den waterstaat van Nederland. 11: 195, 212. 
C y l i n d r i s c h e gebakken steenen, zoo als die tot gewelven aan 

het slot Camenz in Silezie zijn gebruikt. I I : 250. 

D a k e n (Verglaasde vloerteg'^As te gebruiken bij platte, water-
digte —). 111: 9 0 , 97, 12 k 

D a k p a n n e n (Geoctroijeerde). V : 98, 119. 
D i j k e n (Praktische opmerkingen omtrent het leggen van —). 

i [ : 191, 209. 
D i k t e m e t e r van P. Schmitz. I V : 131. V : 4. 
D o k k e n (Zamenstelling van drijvende, drooge —). 11: 182. 
D o k k e n (Drijvende, drooge—) zijn van llollandsche uitvinding. 

I I : 199. 
D o k s l u i s te Vlissingen (Herstelling van d e — ) . I I I : 215 ,209 . 

I ' 

D o m p e l i n g s t o e s t e l tot opvoering van water uit de mijnen te 
Kerkraede. I I : 148. 

D r a a g v e r m o g e n van plaatijzeren kokers. I I : 145, 157. 
D r a a i b r u g g e n over het kanaal tusschen Luik en Maastricht. 

I I : 55. 
D r a i n e r i n g van lage landen. I l l : 150. 
D r o o g b u i z e n . V : 7. 
D r o o g d o k aan het Nieuwe diep (Plaatsing van het Linieschip 

Willem I Hl het —) V : 3 2 , 70—85. 
D r o o g m a k i n g der Legmeerplassen (Ontwerp t o t — ) V : 98. 
D r o o g m a k i n g van den Zuid])las. I V : 93 , 115. 
D r u k t e l e g r a a f (Engelsche). 111: 197, 221. 
D u p u i s . Zie Meetinstrument en Teekenonderwijs, 

E l e c t r i c i t e i t (Memorie over —). 11: 70. 
E l e c t r o - m a g n e t i s c h e t e l e g r a a f . I I I : 147. 
E l l i p s p a s s e r . 11: 202, 278. 
E l l i p t i s c h snijwerktuig. 11: 50 , 77. 
E n g e l a n d . Zie Akademie . 

P l a m b o u w e n (Goedkoope •—), uit houtkrullen vervaardigd. I I I : 
20 , 71. 

P o n t e mallc^able. I V : 4 , 17 , 130 , 145. 
E u n d e r i n g der hangbrug over de Dnieper bij Kielf. I I I : 197, 211. 
E u n d e r i n g s p u t t e n (Drooghouding van —). 11: DJ5, 238, 

Gas , bereid uit de olie, die bij de vervaardiging van beenzwart 
wordt verkregen. I I : 181, 258 , 309, 320. 

Gas (Buizen tot geleiding van —). I I : 03, 104, 100. V : 179, 
180, 189 , 201. 

Gas (Nadeelige werking van loopend —) op den plantengroei. 
I I : 57 , 104, 110. I I I : 247. V : 100, 179, 188, 190. 

Gas (Toestel tot verzameling van het —) dat bij de bereiding der 
coke ontsnapt). 11: 258. 

Gas - en w^aterbuizen te Parijs. V : 9 7 , 117, 108 ,203 . 
G a s b u i z e n (Beproeving van —). I I : 107. 
G a s b u i z e n (Glazen —) . 11: 195, 236. V : 191, 200. 
G a s b u i z e n van Chameroy. V : 108, 203. 
G a s b u i z e n (Verbinding der —). I I : 108, 109, 145, 172, 257. 
G a s k r a a n (Nieuwe —), I I I : 244, 205. 
G a s l e k k i n g e n (Gevolgen van) V : 213. 
G a s t e e r . V : 211. 
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100. 

G e d e n k s t u k k e n der bouwkunst (Bewaring en beschrijving van —). 
l i l : 243 , 258, V : G, 12, 1)3. 

G e g a l v a n i s e e r d en verzinkt ijzer. V: 98 , 130. 
G e m e t s e l d e g o t e n voor gasbuizen. Y : 199. 
G e n i e w e r k e n in Üostindie. V : 9 8 , 150, 151, 178, 179. 
G e o l o g i s c 

he kaart van het Kijk. 111: 213. I V : 92. 
G l a s w e r k (IJken van —). I I I : 25. 
G l a z u u r op ijzer. V : 190 , 192. 
Gom (Gcmetalloïscerde of gevulcaniseerde veerkrachtige-

zigd bij deuren en vensters. I : 51 , 97. II^ 13 , 45, 
G u t t a P e r c h a (Brandemmers van —). I : 40. 
G u t t a P e r c h a (Drijfriemen van —). I : 41 , 09, 105, 
G u t t a P e r c h a , gebezigd tot het afdrukken van medailles. 1: G9. 
G u t t a P e r c h a , gebruikt bij den électro-magnctischen telegraaf. 

I I I : 147. I V : 4. 
G u t t a P e r c l i a , gebruikt bij den scheepsbouw. I I : 103. 
G u t t a P e r c h a , gebruikt om papier ondoordringbaar• te maken. 

1: 51. G u t t a P e r c h a (Oplossing van —). I I : 128. 
G u t t a P e r c h a (Weerstand van —) tegen warmte. I : 40. 

H a a g d o o r n (Witte —) aanbevolen bij den aanleg van hagen langs 
spoorwegen. 11: 309. 

H a n g b r u g over de Dnieper bij Kielf (Fundering der —). I I I : 
197, 211. 

H a r d s t e e n (Kunst-). I : 41 , 101. 
H a v e n te llarliiïgen (Verruiming der—). I V : IGl. V : 182, 215. 
H e f w e r k t u i g . 1: 08. 
H e r s t e l ] i n g s werken aan de doksluis te Vlissingen. 111: 245, 209. 
H i t t e (]\Iiddelen ter bei^aling van den graad van groote —). I I : 181. 
H o l l e baksteenen. V : 7, 14. 
H o u t (Middelen om —) onbrandbaar te maken. 111: 155. 
j l ü u t . — Proeven wegens de sterkte van verschillende houtsoorten 

te Sourabaia. Y : 178. 
H o u t (West-Indisch —). I : 42 , 52. 
H o u t b c w a r i n g . V : 206. 
H o u t i n s e k t e n . V : 167, 1G8. 
H o u t s o o r t e n (Surinaamsche —). V : 5 , 23 , 97 , 115 , IIG. 
H u l p f o n d s voor uitvinders. V : 182. 

I J z e r (Gegalvaniseerd —) beproefd en onderzocht. I I : 190. 
IJ zer (Gegalvaniseerd —) bestand tegen zeewater. H : 11, 40. 
I J z e r (Gegalvaniseerd en verzinkt —). V : 98, 130. 
I J z e r (Glazuur op —) . V: 190, 192. 
I J z e r d r a a d (Kabels en koorden van —). 111: 27 , 7 3 , 9 5 , 1 2 0 . 

H l : 198. 
I J z e r e n k u n s t l i c h t t o r e n (Ontwerp van een —). I I I : 25. 
I n d i e (Huishoudelijke voorstellen uit Oost-). 11: 255. I V : 9 1 , 

95. Vgl. A f d e e H n g . 
I n d u s t r i e s c h o o l te Utrecht. I V : IGO, 180. 
I n g e n i e u r van den waterstaat in Oostindie (De werkkring van 

den —). I V : 33, 41, 
I n h e i j e n van palen (Proeven te llotterdam genomen, bij h e t — ) . 

I I I : 28 , 81. 
I n s t i t u t ' d e T i n d u s t r i e te Parijs (Betrekking aangeknoopt met 

het —). I V : 131, 151. 
I v o o r (Voorwerpen van gegoten •—). I I I : 92. 
I v o o r (Weeking van —). 111: 92. 

J a a r b o e k j e van het instituut van ingenieurs. I V : IGl . V: 97,182, 

K a a r t (Geologische —) van het Rijk. I I I : 243. I V : 92. 
K a b e l s cn koorden van ijzerdraad. 111: 27 , 7 3 , 9 5 , 1 2 0 . 1 1 1 : 198. 
K a n a a l (Ontworpen —) in Hongarije. I I : 115. 
K a p p e n van Paxton (Zamenstelling der —). I V : 132, 152. 
K e i j e n (Afslijting van straat-). 111: 18. 
K e t e l s t e e n (Michlelen gebezigd tot wegneming van den —) . 

I I : 193, 203 , 205. V : 30. 
K i j k e r van C. Kellner. V : 25. 
K o k e r b r u g over het I J . I I : Gl. 
K o k e r s (Draagvermogen van plaatijzeren —). 11: 145, 157. 
K r a a n b r u g g e n . I : 53. 
K u i l e n en k n i p p e n in bestratingen (Oorzaak van de —). 111: 

18, 40. 111: 149, 170. 
K u n s t a s p h a l t . V : 206. 
K u n s t s t e e n . I : 101. 
K u s s e n s (Slijting van metalen —). 11: 193, 207. 
K u s t l i c h t t o r e n (Ontwerp van een ijzeren —). I I I : 25. 
Kwel (Wegneming der —). I I : 90 , 180. 

I J (Kokerbrug over het —). I I : G4. 
I J k e n van glaswerk. I I I : 25. 
I J s s e l (Verhang van den waterspiegel van den Gelderscheu 

V : 169. 

L a n d h u i s l i o u d k u n d i g c o n g r e s (Advies aan het —). ITI 
243, 2G1. 

L e d e r (Voorwerpen vau geperst —). I I I : 91. 
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I j c c g h w a t c r ' s aandeel in dc verovering van 'sIlertogenboscli. 
111: 15 k 

L e g m e e r p l a s s e n (Droogmaking der —). V : 98. 
L e k k e n van de sluizen te Gouda, onschadelijk gemaakt. V : 30 , 51. 
J j i c h t t o r e n in straat Sunda. V: 1G7, 172. 
L i n d e n , de voordeeligste boomen op hollandschcn bodem. 11:58 . 
L i m b u r g (BouwstoJlen in —). I V : 37 , 80 , 160, 186. V: 180. 
L i t h o g r a p h i e . 11: 90, 119. 
L i t h o g r a p h i s c h e s t e e n vervangen door een metaalmengsel. 

I I : 150. 
L o c o m o t i e f (Prijsvraag in Oostenrijk uitgeschreven voor eene 

zeer krachtige —). I V : 6 , 26. 
L o n d e n s c h e t e n t o o n s t e l l i n g . V : 7. 
L o n d e n s c h e t e n t o o n s t e l l i n g (Nederlandsche ontwerpen van 

een gebouw voor de —). 111: 215. I V : 4 , 132. V : 26, 
L o n d e n s c h e t e n t o o n s t e l l i n g (Onkosten van een gemeenschap-

pelijk bezoek der —). I V : 9 2 , 96. 
L u c h t k l e p van Arnott. V : 3 0 , 63. 

M a a t s c h a p p i j (Oprigting eeucr—) ter bevordering van wetenschap 
tot volksgeluk. 111: 196. I V : 126, 134, 

M e e t i n s t r u m e n t van Dupuis {le Mésureur). V : 4. 
M e t e o r o l o g i s c h e waarnemingen (Voorgeslagene —). I I I : 2 4 3 , 

253. I V : 28. V : 26. 
] \ I o l e n w i e k e n (Horizontale —). I V : 159, 175. 
M o l e n w i e k e n (Opmerkingen omtrent —). I V : 94 , 121, 124. 
M u u r of weg van tuf-of duifsteen, ge''onden in den polder Waard 

en Groet. I I : 9. 

N i j l . (Afdamming van den —). I V : 33. 

O n w e d e r te 'sGravenhage (Waargenomene verschijnselen bij een 
11: 3 0 9 , 325. 

O r n a m e n t e n van geperst leder. I I I : 91. 
O r t h o s c o p i s c h o c u l a i r van C. Kellner. V : 25. 

P a l e n (Afzagen van —) onder water. I : 53. 
P a l e n (Proeven bij het inheijcji van —). I I I : 2 8 , 81. 
P a r a f f i n v e r n i s . I V : 34. 
P a s s e r met nonius tot het meten van kleine voorwerpen. I V : 

131. V : 4. 
P e i l (Overbrenging van het amsterdamsche—) in 1851. V : 1 0 0 , 

161 , 162. 

P e i l i n g e n (Jaarlijksche —) der boven-rivicren. V: 30 , 59. 
P e i l l o o d (Patent —). IV : 33 , 52. V: 26 , 29 , 48. 
P e i l s c h a l e n (Drijvende—). Y : 99 , 160. 
P e i l s c h a l e n (Glazen —). I V : 92 , 97. V : 99, 159. 
P h o t o g r a f i s c h e afbeeldingen. V : 170. 
P i j p e n voor waterleidingen. I V : 92 , 100. 
P i k k r a n s e n . I I I : 25 , 71. 
P l e t r o l l e n . V : 101, 162. 
P o m p i n r i g t i n g (Nieuwe cngelsche —). I I : 147. 
P o r c e l e i u (Gekleurde teekeningen op —). I I I : 9 1 , 101. 
P o t l o o d s c h e r p e r . V : 169. 
P r i j s l i j s t van bouwstoffen en werkloonen. IT: 141. I I I : 91. 
P r i j s l i j s t van luiksche spijkers. I I : 309. 
P r i j sv r aag . (J>ekroonde —) van hetbataafsch genootschap van proef-

ondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. I V : 39. 
P r i j s v r a a g (Bekroonde—) van het hoogheemraadschap van Delf-

land. I I : 198. 
P r i j s v r a a g in Oostenrijk uitgeschreven voor eene zeer krachtige 

locomotief. I V : 6 , 26. 
P r i j s v r a a g , uitgeschreven door de eigenaren der lokalen van de 

Societeit de Harmonie te Groningen. V : 25. 
P r i j s v r a a g van de overijsselsche vereeniging tot ontwikkeling 

van provinciale welvaart. V : 170. 
P r i j s v r a g e n van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

H : 115. I I I : 93. I V : 4 , 13. V : 41. 
P r i j s v r a g e n van de maatschappij van wetenschappen te Haar-

lem. I I I : 24 , 66. I V : 4 , 10. V : 34. 
P r i j s v r a g e n van de nederlandsche maatschappij ter bevordering 

van nijverheid. I I : 61 , 79. I I I : 2 1 , 62. I V : 4 , 14. V : 43, 
P r i j s v r a g e n van het provinciaal utrechtsch genootschap. V: 46. 
P u t aan den Helder. I I : 91 , 9 5 , 125. 
P u t op het eiland Urk. I I : 94. 
P u t b o r i j i g e n (Opmerkingen omtrent medegedeelde —). IV: 93 

100, 162. 

I I a f f i n e r e n van suiker bespoedigd. I I I : 153 , 185. 
l l a v e l i u g (liijzoiulere constructie van eene —). I I : 2 0 1 , 277. 
i i e m t u i g op spoorwegen. I I : 6 7 , 8 4 , 146 , 174. 

S a n t o r i n - a a r d e . I I I : 244 , 263. 
S c h e p e n (De beste vorm van —). I : 69. 
S c h e p r a d e r e n (Voordeelige inrigting van —). I V : 128. 
S c h r o e f p a l e n . I I : 65 , 259 , 305 , 315. I V : 3 3 , 50. V : 26 , 

2 7 — 3 0 , 4 8 , 99 , 1 5 8 , 159. 
SI e p e n van s c h e p e n in kanalen. I : 63. 
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S1 U1S le Dremevhavei). IV : l)k 
S lu i s - of t r o m i n e l d e u r (Nieuw uitgevoïulene—). I I I : 105, 2()<S. 
S l u i s d e u r e n (Nieuwe wijze van stempeling van —). U I : 21. 
S l u i z e n te Gouda. V: ;jü, 51—50. 
S l u i z e n (Afvoer van uitwaterende—). V: OS, IGG, 
Sni j w e r k t u i g (Elliptisch—). I I : 5G, 77. 
S p o o r d c u r c u . V: 2G, 27. 
S p o o r s t a v e n (Nieuw stelsel van—). V : 7. 
S p o o r t r e i n over eene rivier te brengen (Middelen om een —) 

I I : OG, 121, 182. 
S p o o r w e g (Vergelijking der ontvangsten en uitgavenvan ecncn—). 

V: 32 , 80. 
S p o o r w e g e n van verschillende spoorwijdte. I U : 0 7 , 133. 
S p o o r w e g s t e l s e l (Nieuw —). 1: 'G7. ' 
S p o o r w i s s e l i n g (Vaste—) cn roosterwerk op den hollandschcn 

spoorweg, met daarbij gebezigde werktuigen. I I : 182, 215. 
S t a n d v i n k e n (Veranderde inrigting van—) . V: 0. 
S t a t i s t i e k van den waterstaat van Nederland. I I : , 11, 42 , 71, 
^ 105, 310. I I I : 2kS. 

Sta t i s t i c k van den waterstaat van Nederland (Oe opmaking der —) 
door iSicolaas Ouquius aangeraden). I I : 105, 212. 

S teen (Houw-) van den Main cn den Neckar. I I : 300, 317. 
^ V : 106, 172. 
S t e e n e n (Cylindrische gebakken). I I : 250, 
S t e e n e n (Vuurvaste en andere—), proeven daarmede te Sourabaia 

genomen. V: 178. 
S t e e n s o o r t e n in Limburg. I V : 37, 80, 100, 18G. 
S t e p h en sou (Robert) eu llobert Stevenson, beide bekende in-

genieurs, wel tc onderscheiden. IV: 3 , 8. 
S t e v e n s o n . Zie S tcp l i cnson . 
S t o o m b e m a l i n g bij droog te houden polders. I I I : 22 , 53. 
S t o o m b e m a l i n g der pold^ers Cool, Schoonderloo en l^eukelsdijk. 

I : 53. I I : 53. I I I : 101, 203. IV: 5 , 20 , 37 , GG, 127,140, 
158, 174. V: G, 7. 

S t o o m b o o t e n tc Harlingen. V: 21G. 
S t oomhamer van Nasmyth. I I I : O t , 117. 
S t o o m s l e e p d i e n s t op de Wolga. V: 101. 
S t u t p a l e n en uithouders te Nieuwediep. I I : 258, 272. 
S t u w in Overijssel. I I : 257, 2GS. 
Stuwden (Eeweegbare—). I I I : 151, 173. 
S u r i n a a m s c h e houtsoorten. V: 5, 23, 07, 115 , IIG. 

T e c h n i s c h e school te Utrecht. I I I : 242, 251. V : 4. 
T e c k e n o n d c r w i j s der gebroeders Dupuis te Parijs. V: 181, 182. 
T e l e g r a a f (Engelsche druk ). I l l : 107, 221. 

1 1 
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ï e l e g r a f e u (Electro-magnctische—). I l l : 147. V : IGl). (Afstand 
van de steunpunten voor de metaaldraden bij —) V: IGO. 

T e n t o o n s t e l l i n g te Londen. (Zie Lojulen). 
T h e a t e r te Bordeaux. (Peristyle van het —). I I : 10, 35. 
T o p o g r a f i s c h e index. V : 17G. 
T o ] ) o g r a p h i s c h teekenen. I I I : 148. 
T r e k n a g e l s (Houten—). V : 2G. 

V e i l i g h e i d s l a m p e n en lonten. I I I : 27 , 73. 
V e n t i l a t i n g va lve van Arnott. V : 30 , 03. 
V e r b i n d i n g e n van buizen. V : 100. 
V e r h a n g van den waterspiegel van den gclderschen IJssel. V: IGO. 
V e r p l a a t s i n g vau ecu geb(mw te Halfweg. H I : 104, 201. 
V e r s l a g (Algemeen —) over 1848. I : 5. I I : 5. — Over 1848— 

1840. I I : V. I l l : 4. — Over 1840—1850. H I : 5 , 240. — 
Over 1850—1851. IV : 5 , 155. — Over 1851—1852. V : 
5 , 175. 

V e r w a r m i n j r van het krankzinnio-en^csticht Meerenberg. IV: 130. 
V i j z c l m o l e n (Minste hoogte vau dc kuip vau eeu—). V: 170, 185. 
V H s s i n g e n (Herstelling van de doksluis tc —). I I I : 245, 2G0. 
V l o e r t e g e l s (Verglaasde—) gebruikt bij platte, waterdigte daken. 

111: OG, 07, 124. 
V r a g e n (Wetenschappelijke —) van het Instituut van Ingenieurs. 
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