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Kwrsr urr(.r.ROMK.N L i l 

(Bibliogiaphife voor Nederland vsn J. Tidem^n. 9- i i , 23 ITo7.-3l Dec. I 6 ö 0 j 

îft. Arlilloiic (lianJlciiliiif; tot ile kennis tier). II clerleii (Techniek door O. H. 
Kuyrk, I ' !iii(enaril en Takliek door J. P. C. van Overslraten, kapitein der 
Ariillerie.) [Kon. Mil. Akademie]. Dreda. f 10. 

G7. Bouwkundffj Woordenboek , of verkla?hi{ï van do meest {jebruikeJijke leeli-
Di.̂ clie l)enarninf;en , voorkf)i«endo hij «Ie !)iirnerlijke boiiwkniule, walerboiiw-
knnde en spoorwe^jen, door G. C. W. Pijiak , arcliUecl hoofd-opzi{;lpr 
bij don Aken-Maaslrichlscheii spoorweg;, yr. 8vo. 4« all blz. 433—570. 
'r llerloiT. f 1,80. 

fïS. [Bouwkunst.] Proeve eener boiiwkiindi(;e Terminologie, uilj^egcven door de 
maatschappij: Tol Devorderinj; dor Bouwkunst. ï. IMiddeleeiiwsclie bouwkunst. 
Met 50 atbi). en een alphabetisch remisier. Amst. Voor de leden /"0,50. voor 

het publiek f 1,00. 
Concessie en statuten van de Drentsclie kanaal-maafschappij, opyeri(;t te 

Amsterdam, den 24 October 1850, Assen. ƒ 0.50. 
i 70. [Industrie,] — Gids voor jonfxe beoefenaren van industrie-vakken, door H. van 
I de Weerd, lector bij het industrieel volks-onderwijs , door de beide Amster-
f dänische depa 'tecocnten van liet Nut van Al(|eiiïeeu op(jeri{jt. iVïet hoiilsncefi[j. 

Amst. / ],5f). 
7 1. Kempen (De Belijische), door Willem Starin/;, zijnde een volledifï handboekje 

voor hel vloeijen , vveleren of irri^jeren der landerijen in Nederland, naar aan-
leidiniï van hel[;ene op onze grenzen is tot stand i;ebra[;l. 80 cn IV blz. kl. 
8vo. Opj;ehelderd door twee kaartjes. Ai nh. f 0,00. 

72. Natuur (Schoedler's Bock der). st, (Astronomie). Utr, f i,00. 
51. Naluurbeschouwintjen , met wetenschappelijke ophelileringen, door Alexander 

von Humboldt, naar het noo[;d., door K. M. Beima, math. mafj. phil. nal 
doctor, conservator bij *s Rijks museum van nat. hist. te Leyden. Tweede afd 
269 blz. 8vo. Leyd. Bij inleek. ƒ 5 , 4 0 . buiten inteek. ƒ 5,90. 

73. Quadraten (Verhandelint; over de methode dor kleinste). Kerste afd l* yed. 
Door G. J. Verdam, hoogl. te Leiden. XIV en 214 bir. {;r. 4to. met pl! 
Gron. ƒ «.50. 

22. Scheikunde voor den beschaafden stand , enz. door Girardin. cn U^ afl. 
blz. 671—822. met titels , Inhoud en al^emeenen omslag;. Gouda, de at3. f 2. 

(De 2 dbi. compl. ƒ 9). 
74. Scheikunde (Dr. E. Bemigius Fresenius, leerboek der) voor land- eu bosch-

bouwers en staathuishoudkundiijen, door F. C. Knklaar. 2*̂  afd. Gor. ƒ* 0,75. 
75. Scheikunde van hel onbew erktuiijde en bewerktui|;de Uijk, bevattelijk voor-

fjesteld en met eenvoudi|;e proeven opgehelderd. Naar het hoogd. van Dr. J . 
A. Stöckhardt, door J. Gunning, met eeue voorr. van prof. G. J. iMulder; 
met afbeeldingen. 2* dr. Schoonh. compl. f 4,20, 

76. Spoorwegen (Gids op de Nederlandsche) enz. Mei Iwee in koper gegrav. 
spoorwegkaartjes, Oclober 1850 — April 1851. Amsl. ƒ 0,25. 

77. Stelkunst (Beginselen der), door J. Badon Ghijben en II. Strootman, lectoren 
in de wiskunde. 4* dr. [Kon. IMil. Akademie.] Breda. ƒ 2,00. 

78. Stelkunst (Beginselen der hoogere), door dezelfden. 2« dr. [Kon. Mil. Akade-
, mie.] ib. f 1,34, 
^9. Titnmerlieden (Handboek voor), of voorbeelden van timmerwerk en bouw-

versierselen, in Gothische. Byzantijnsche en Italiaansche stijl, als deuren, 
vensters, gevels, winkelpuijen , mosaïk, vloeren, trappen , spreekgestoelten , 
altaren , enz., door eene vereeniging van architecten. 13« afl. met 12 gr. 4lo. 
pl. en tekst Amst. ƒ 1,50. 

TIJDSCHRIFTEN. 

Bouwkundige Bijdragen. uilgegevpu door de maatschappij lot bevordering der 
üouwkunst. VI® deel, 4® st. Amst. voor de leden '0,30, voor het publiek ƒ 1.50. 

*n{Tonieurs (Noliden der vergadering van het koninklijk Insliluut van) , op 10 
Sept. 1850 29 blz. gr. 8vo. en tabel. 



i.X LAATST ü i T G K K O M E ^ V\tHKhi\. 

Jaarboekje van welenscliappen en kunsten, door dr. S. BliMikroilc IV* iaarr;. 
IIOO hl i . kl. 8vo. Gor. /5 ,90 . 

KAARTEN EN PLANS. 

21. Kaart en afslandswijzer van hal Konin[>njk der Nederlanden, I«•^00 hij 
Gelilhographieerd door A. J . liojjaerls. 2 vel inip. leekenpap. Breda, f 1,25, 
nekl. f 1,75, op doek en in den kuker f 2,40, op doek met rolJen f 2,50, op 
iloek met rollen en vernist op 

f 2,00. 
22. Kaart van de Verdedigin^js-linie van de provincie Holland. in de jaren 1072 

en IG73. Op dc scliaal van (Belioorende hi j : De verdediying van Neder-
land in 1672 cn 1G73, door de l® luil.~ini;i;i»ieurs van Sypeslein en de Bor-
des.) f 1,00. 

23. Kaart van Java en Madura , op de schaal van rjszlz^^y kapitein 
van den ^eneralen slaf J . 11. W . Ledercq, op steen (;ehra(;t door A. J . Bü[;aerts. 
2 bladen. Breda. f 4.80. 

24. Nieuwe kaart der stad Leyden. Op/xedra^jen aan de Kdel Achll). heeren hurj^e-
meesler, wethouders en leden van den raad der stad Leyden. 0[){jemelen en 
vervaardi{ïd door AV. J. van Cainpen, landmeter der I ' klasse van het kadaster 
te Leyden. f5,00. 

R . iN l i l i l M l E . 

(Bibliographie de ia Belgique de C. Muquardt. 1850, lï®. ld ei 12.) 

BOEKEN. 

39. Drainerinff of droo{;makin[j der landeryen (Korte Verhandelinf; over de). (Biblio-
theek over Landbouw, n°. (i) ; SG. hlz. f;r. 18* met fr. 0,30. 

40. Établissements dan{jerenx, insalubres et incommodes. Arrèlé royal du 12 no-
vembre 1849 , suivi de Tétat j^énéral des ateliers et etahlissemeiils qui ne peuvent 
être fondés sans la permission de Taulorité adminislrative, avec leur classifica-
tion ; accompaiyné d'une instfuction (féiiérale de INI. le minisire de rinlerieur, 
servant d'interprétation et d'explication à cet ai rêté. Texte français et tlamand. 
in-8® de 101 pa(;es. fr. 1.25 

41 Exposilion (la {grande) de Londres de 1851 , sous le patronage du prince 
Albert, avec une description et une vue de Tédilice ; {jr. 111-8" de 23 pa(;. fr. 1.00 

42. [Fonte]. B. Valerius, docteur ès sciences, Trailé (héorique et pratique delà 
fabrication de la fonte, accompa^pié d'un exposé des amélioralions dont cetle 
industrie est suscejdihle , principalement en Bel(;i(iue ; l vol. grand in de 
XXI1—744 pages avec un atlas in folio de 32 planches. fr. 60,00. 

43. Meeikunde (praklische) bevallende de leekenitiff der regelmatige figuren en 
de maet der oppervlakten en inhouden. (Bibliotheek over nyverheid N**. I); 18̂ ^ 
biz. 18". met figuren. fr. 0.50 

44. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par TAcadémie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique; tome XX I I I — 
1848—1850, grand in 4® de près de 500 pages avec planches. fr. 8.00 

45. Natnerkunde (Grondbeginselen der algemeene). Untroduction to the study of 
natural philosophy for the use of beginneis , by Charles Tomlinson. (Biblio-
theek over nyverheid, n°. 2); I vol. gr. in 18 de 194 pages avec fig. fr. 0.70 

PnmtKilinn /TVmiVfilloo * a r\— 

Î.WT^T L'lTliKROMHN V̂E1\K̂ .̂  
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I.XI 

(Biblioêraphie de la France, t:® 4 7 — 5 2 . 23 TTov. _ 28 Dec. i S 5 0 ) 

BOEKEN. 

164. Algèbre (Eléments d ' ) , renfermant tout ce qui est 
pour l'admission aux écoles nationales de Saint-Cyr, de 

exigé de cetle science . 
la ni.irine el forestière ; 

par L. J . (i('or{;e. 7® édition. panie. ln-8" de 17 feuilles 1/4. fr. 3.75 
165. Abièbre lliéorique et prali<pie (Eléinents d') et de trigonométrie rectiligm» , 

à l'usage des candidats au baccalauréat ès-lettres ; par Eysséric et Pascal, ln-12 
de 13 feuilles 1/3. fr 2.50 

166. Assainisstujent et viabilité; par Andi ieux (de Lyon^. fn-4''(funefeuille. Lyon. 
167. Ballons (les). Histoire de la locomotion aérienne de depuis son originejus-

<iu'à fios jours; par Jtdien Turgan; précédée d'une Introduction par AI.Gérard 
de Nerval. In 18 de 6 feuilles, plus 17 pl. (1851.) fr. 3.00 

168. Barrage (Nouveau), dit barrage hydropneumatique ; par I\L L. D. Gitard, 
ingénieur. In-4o d'une feuille. 

169. [Becqueiel.] Analyse succincte des travaux scientifiques de IM. Edmond 
Bec(iuerel, professem* à l'insiilut national agronomique, etc. ln-4'' de 4 feuilles. 

170. [Brunei.] Notice historique sur la vie et les travaux de Marc-Tsambart Biu-
nel; par Edouard Frère. In 8" de 2 f. \ plus un portrait. 

171. Casernes (dus) en général et des casernes de jiassage ; par le D'. Polier 
Ouplessy. In-8* d'une feuille. 

172. Chemin de fer (le) de la Loire au llhone ; par M. Bontoux, ingénieur des 
ponts-et-chaussées, etc. 10-8** d'une feuille 1/2. 

173. [Chemins (le fer.] Lettre des compagnies de chemins de fer a IVl. le ministre 
det travaux publics , au sujet du projet de règlement sur la p(»lice des chemins 
de fer. Projet (le règlement. IModifications à ce projet demandées par les com-
pagnies, In-4° de 4 feuilles 1/2. 

174. Chimie industrielle (Précis de) ; par A. Payen . membre de l'Institut. 2* 
éditifm , augmentée. Texte. Ïn-S" de 52 feuilles 1/4. Plaiicfies. In-8° de trois 
quarts de feuille et 37 planches. fr. 15.00 

175. [Chimie.] Dictionnaire des analyses chimiques, ou Réperloire alphabétique 
des analyses de tous les corps naturels et artificiels depuis l'origine de la chimie 
jusjju'à nos jours, avec l'indication du nom des auteurs et des recueils où elles 
ont été insérees; par J . II. M. Violette, cammissaire des pouilres et salpêtres, 
ancien élève de l'école polylechni([ue, et P. J. Archan\bault, professeur au 
lycée Charlemagne, Tome l®'. In-S'̂  grand papier, de 33 feuilles 1/2 à 2 co-
lonnes. 

176. Communication universelle et instantanée de la pensée . à quelque distance 
que ce soit, à l'aide d'un appareil i>ortalif appelé bonssole pasilalinique sym-
pathique; par MM. Jac(iues-'roussa\nl Benoit (de l'Hérault) et Biat-Cbrélien 
(Américain). In-16 de 2 feuilles 1/2. [Celle brochure sera publiée en deux li-
vraisons , à l fr. chacune.] 

177. Cosmos. Essai d'une description physique du monde; par Alexandre de 
Humholdt. Traduit par IL Faye 1« i)ariie. ln-8® de 37 feuilles 1/2. fr. 10 00 

178. Dessin (Cours élémentaire île) appPniué à la sculpture et à la peintur«, ainsi 
qu'à tous les arts industriels, comprenant les éléments de le géométrie, de la 
persgective, du dessin, de la mécani(|ue, de l'architecture, de la sculpture et 
de la peir.tine; par Antoine Etex, statuaire et peintre, avec texte par l'auteur, 
50 planches dessinées, gravées et lithographiées d'après les plus grands maîtres, 
par Aïjtoine Etex, Célestiïi Nanteuil, François, Eugène Signol, etc. Texte. 
fn-4° oblong de 5 feuilles 1/2. 

179. Drainage (Du) appliqué à la construction et à l'entretien des roules et des 
'une feuille. 

amme des connaissances 

Olll'.llij^ UU U It'lIlllU^ 1/-. 

Drainage (Du) appliqué à la construction et à l'entre 
chemins; par IVL Bassompière-Sewrin , ingénieur, ln-8" d'ui 

180. [Ecole polytechnique.] ÎMinislère de la guerre. Progra 
exigées pour l'admission à l'école polytechnique , arrêté par la commission nommée 
en exécution de la loi du 5 juin 1850. et approuvé par le ministre de la guerre. 

181. [Ecole polytechnique.] Ministère dc la guerre. Programmes pour l'admission 
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à l'école polylechïiiqiu', adoptés par le ininistère de la (jiierie. In-I2de2 feuil-
les 1/2. fr. 0.75 

182. Expériences faites à Vpres, en 1850, sur la péoélration dans les terres de 
sondes en fer enfoncées par le choc (run bélier , et applicalion des fourneaux 
de mine cylindricfues el fjorizonlanr. à riMiverJiire des Irancfiéei? ; par (^oquilliat 
capifaine d îrtllUM-ie i «i lielipqnc, In-S^ de 2 feuilles 

183. [Kxiiosilions,] Rapport sur la huilièjue exposilion des produits des aris et 
de l'industrie, présenté à la Société philomatique de Bordeaux; par Alexandre 
Léon. ln-8° de 8 feuilles 1/2. Bord<'aux» 

184. [Exposilions.] Uevue f;énéraie de J'Kxposition de 1849; par Ayinar-Bression. 
In-8" de 8 feudies 3/4. 

(KxlraU <Ju lournal U«» travaux de l'Acailt'inie uatîonale , agrricole , munufacturiV̂ rc cl commerciale.) 

185. Fortification iiernianenle (Kludes de). ï. Kxanuni du tracé ensei/jné aux 
troupes du fjénie qui fout partie du 8' corps d'année de la (ionfédération /;er-
manique, el appréciation de sa capacité de lésislance. Observations siiv le 
projet de fortification poly^jonale à caponnières ])ré.senté par un officier du 
iîénie prussien ; par le baton Maurice de Sellon. ln-8" «l'une feuille 3/4, avec 
2 planches en atlas {;rand in-folio, l'rix 10 fr. — Eludes de Eortificntion 
permanente, l ï . Plan et description de la forteresse fédérale de Uasladt. d'après 
des documents authentiques. — Examen du tracé des ouvra^^es défensif.^ exté-
rieurs el de ceux de l'enceinte. tie leur capacité de résistance. 
Plan d'attaque dirigé contre le fort Léopold, comme élude de travaux de sié{;e 
contre une place fortifiée, d'après l'école allemande; par le baron Maurice tie 
Sellon. Ïn-R" de 4 feuilles 1/4, avec un atlas in-folio de 3 pl. fr. 15 

18B. liéo^raphie physique, politique, hislori<(ue. arcliéolo|ji<pie, afrricole, com-
merciale et inïîustrielle du département de la Cliarente , précédée d'un précis 
de rhistoire de TAuijoumols; par J . Marvaud, professeur. In-r2 de 10 feuilles 
12 An[;oulème. fr. 1.25 

J87. Géo/;raphie et statistique de la France. Année 1851; par II. Lan^lois, {;éo-
Ipaphe. In-jdano d^mt; feuille. 

188. Hyiîièn»' privée el publique (Traité élémentaire d') ; par A. Bec<pjcrel. In-18 
de 18 feuilles 1/i), (1851 ). fr. 0.00 

189. Institut naiiojial de France, Académie des sciences. Séance publique dn lundi 
16 décembre 1850, présidée par M. Duperrey. Proclamalion des prix décernés 
et des sujets de prix projmsés. nio/;ra[>hie de iM, Poisson , par INI. Arayo , 
secrétaire perpétuel, ln-4" de 6 feuilles 1/2. 

190. Irrifïaleur (Manuel d e l ' ) ; j)ar Félix Villeroy . Adam Muller, cultivateurs. 
Suivi du (3ode des irrigations, par Berlin, avocat à la cour d'appel de Paris. 
In-8<* de 24 feuilles. fr. 5.00 

191. Machines et procédés (Description des) consl{7nés dans les brevets d'invention, 
de perfectionnement et d'importation, dont la durée .̂st expirée et dans ceux 
dont la déchéance a été prononcée. Publiée par les ordres de M. le ministre 
du commerce. Tome LXXI I . In-4° de 72 feuilles , plus 44 pl. fr. 15,00 

192. iManuel.s-Koret. Nouveau Mainiel complet du cliandelier, du cirier el dn 
fabricant de cire à cacheter; par L S. Lenormand. Nouvelle édition, considé-
rablement aufjmentée par M. F. Maîpeyre. ln-18 de 11 feuilles, plus 8 ])lan-
cbes. fr. 3.50 

193 I\Iécanien à vapeur (Cathéchisine du) , ou Traité des machines à vapeur, 
de leur montafje, de leur conduite et de la réi>aralion de leur avaries; par E . 
Paris , capitaine de vaiseau. In-S® de 44 feuilles 1/4. fr. 16.00 

194 Mémoires sur Taction du sel ammoniac <lans l'oxidation des matières colo-
rante.s par les sels de cuivre; par IM.M. C. Koechlin el E. Malhieu-Plessy. 

195. Nature (Tableaux de la); par Alexandie de Humboldt, dernière édition, 
publiée à Bt'rlin. Traduits par Ferd. Hoefer. Tome 1". In-8° de 20 f'juilles 
1/4 fr. 5.00 

196 Physiipie (Notions [générales de) et de météorolofjie, à l'usaf^e de la jeunesfc; 
par AI. Pouillet , membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France 
etc. In-18 de 4 feuilles 8/9 fr. 5.50 

197. Tarif complet du ])oids de tous les fer sur un mètre de îonf^ueur , suivant 
le système métrique; î '̂ r T . Lemoitie. lu-Pi» de 2 feuilles 1/3, plus une pl. 

fr. 75 

i.\\r.sr (.•irr.rK.oMhN WKfîM-."̂ -

TlJDSCliRIFTEN. 

Almanach des chemins de fer et des postes, pour l'année 1851. In-IG d'utie 
feuille. fr. 0.20 

Annuaire de 1849 1850. Association de.̂  inventeurs et artistes industriels, t 

anfiée. n*"' tira/fe.) In-32 d'une feuille 3/4. 
Annuaire de l'industrie Français«-. 1851. In-1(5 de 7 feuilles 1/2. fr. 0.75 
Ammaire poiu- l'an 1851 , publié par le bureau des Ion;piuiles; au{;menlé de 

Noticeji t;cieniili(jui»s, par M. Ara/yo. In-18 de 14 feuilles 1/2. fr. 1.00 
Architectuje (Encyclopédie d'); par Victor Calliat, architecte. année. no-

vembre 1850. numéro. In-4'' d'une feuille servant de couverture , plus 10 
pl. Prix annuel. fr. 0.25 

Couijfès scientifique de France. Bulletins n. 1 à 9. — XV IP série. In-4» de 12 
feuilles 3/4. Nanci. Prix de souscr. fr. 5 00 

Journal des enlre[»reneurs et concessionai.ies de travaux pnldics, des constructeurs 
et des fournisseurs de matériaux. Bulletin général (bs adjudications de travaux 
publics et fournitures, el de leurs résultais à Paris el dans les départements. 
P« année. N°. 1. Samedi 23 nov. 1850. Petit in-folio d'une feuille, fr. 12.00 

KAAUTEN EN PLANS. 

a . K A A R T E N . 

80. Allas du vicomte de Santarem. Mappemonde renfermée dans un manuscrit du 
Xn i * siècle de la biblioDièqne île Leip.sii;. lilhnjj. 

81. Allas du vicomte de Santarem. Mappemonde dressée en 1448 par Johannes 
Leardus, de Venise, publiée ])onr la P« fois el donnée en fac-similé. —Idem . 

Carte de Freiluci d'Aucune , dressée en 1497. 

82. Monuments de la j;éoiîra])hie, ]>ublié par M. Jomard. N. 50 et 51 provisoires. 
Carte niarine du XIV« siècle (provi>nant d'une ancienne famille pisane). — Id. 
N. 54 el 55 provisoires. Carie de l'ancien Padouan (tirée de la Bibliolbèque 
ambroi.sienne). 

83. France (la) et ces colonies. Atlas illuslré. Cent cartes dressées tl'après les 
cartes de Ca.ss»ni, du déi^ôl de la jîuerre, des ponts-el-cliaussées el de la 
marine; ]>ar Vuilleuîin. Teste véili^îé d'après les doeutnents officiels, sur un 
plaii enlicriMnenl nouveau, réunissant en forme de tableaux: 1° la divisi(»n ad-
ministrative , politique, relijçieuse, militaire; 2® les vi«!issiludes historiques; 
3° la biojçraphie ; 4° la statistiq\ie , etc. , de ch.npie déparlement el de chaque 
colonie française; par Vlrnest Poirée. ln-4" (d\luui; de 25 feuilles. 

84. l»relai;ne (Carte de), comprenant les départements du Finistère, des Côles-
du-Nord, d'Ille-et-Vilaine , du M<n'biban cl tie la L'»ire-Inférieure. 

85. Laïuenl (S.) de Chamoiissel, arrondissemen' de Lyon, dépailementdu Rhone 
(Carte topo^yrapbiipje du canton de), par E. ilembielinski. 1850. 

86. Urlht-r (Carte de l'arrondissement de T), dressée d'après les plans du cadastre 
et autn-s docnuients, avec l'approhatiou du conseil ^^énéral , i)ar A . Perret, 

jjéomètre en chef. 1850. 
87. [Nanci.] Carte poin* servir à riulellirjence du Mémoire de IVI. l'abbé IVlarchal 

sur le séiilablc emplacement ile la bataille de Naiici 1477. lith. Nanci, 
88. Uouen (No\iselle carte de l'arrondissement de). (1850). 
89. Ilonjîrie (Carie d\! Ihéàlre de la f,uerre eu). 1848—1849. lith. 
90. Sav(Me (Carte de la), pour accompaijuer une saison à Aix-les-Dains , par 

Améviée Achard. lith. 

6. TLAWS, 

92. î/dle (Plan de la ville de), lith. Lille. 
93. Milhau n de la ville de). 1850, 
94. Tréport (Seine-inféreure, arrond. de Dieppe) (Pian général du port el de la 

ville du). Util. 
95. Briei;. (Plan de) lith. 
9fi. Rosel. (Plan de) lith, 
97v BrcfiUui. (Plan de) litlu 
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98. Schweidnilz. (Pian ile) iilli-
99. Gross. (Plan tie) lith. , ^ . , T - • 

10(). Neiss. (Plan de) Avec les attaques de l'Armee de S. A. i. Jerome-INapoleon 
(1800-1807.) lith. 

101. Plan de la position du 9' corps à Frankenstein, Wartho et L-amentz, pen-
dant l€s mois de mai et juin 1807. litli. 

!>• l y 

(The Pabhsher'6 Circular. N®. 316-318 . 15 Hov. - 16 DGC. 1850.) 

BüEivEN. 

126. Analysis (A Manual of Qualitative). By Robert Galloway. Post 8vo. pp. 
130, cloih, 4s. 

127. Arithmetical Rules and Reasons. By John II. Boardman. 12mo. (Cambridge), 
pp. 130, cloth , 2s (id. 

128 [Astronomy.] The Planetary and Stellar Worlds: a Popular Kxposiiion of 
the great l)isc(»veries and Theories of iModern Astrouoniy By O M. Milrhell. 
New eduion , l2mo. j»)». 2(>4, sevveil, Is. Od; cloth, 2s. 

129. Chemistry, by G Wilson. 12mo. pp. 32G. clolh, 3s. 
130. dynamical Theory (Tiie) of the Formation of the Earlh. By Arclnbald 

Tucke Uilchie 2 vols. 8vo. pj). 1202, c lo lh , 32s. 
131. Dynamics (A Treatise on) By W. P. Wilson. 8vo. pp. 182. boards 9s. Od. 
132 Exhibition (The greal) of 1S51 ; o r , the Wealth of the World in its Work-

shops; comparing the relative Skill of the IVIaiuifaclurers, Designers, and Arii-
zans of England, with that of France, Bidgium, Prussia, and other Con-
tinental States. By Philoponos 8vo. pp. 139. hewed, 2n. (iil. 

133 Geography (Elements of physical); with Outlines of Geology, IMathematical 
Geography and Astronomy, aiul (Questions for Examination. By llujjo Reid. 
18mo. (Edinburjih) , pp. 144, cloth. Is. 

134. (ieology (A new System ofl. By the very Rev. Will iam Cockburn , 0 1)., 
Dean of Yoik. Post. 8vo. \)\}. 70. clolh, reduced to 3s. Od. 

135. [GeometryJ A Treatise ou Conic Sections; containing an Account of some 
of the most iinportant iMotliMi Algebraic and Geumeliic iMethods. By the Rev. 
George Salmon. 2d etit. 8vo. (Dublin). i»p cl. 12s. 

136. Geometry (The Elements of Descriptive) ; being the First Part of a Treatise 
on Descriptive Geometry and its application to Ship-Buihling: arranged for 
the Seho(d of N ival Construclion. i^ortsmouth Dockyard. By Joseph Woolley, 
LL.D. 8vo. pp. 2'iS, witli 4lo. vol. of 20 plates, c lolh, 2 s. 

137. Indicator (Tlie) and Dynamometer; willi their practical Application to the 
Steam-En{;ine. By Thomas J .Main, iM.A., and Thos. iJrown, Cliief En{;ineer, 
R N. New editicHi , enlarged and reairanged, 8v'i». pp. (>2, cloth, 4s 6d. 

138. Logic (A system of), Ratiuciiialive and Inductive; being a Connected View of 
Principles tif Evidence and the .Melluxts oi Scientific Investigation. By John 
Stuart iMill. 3d edition, 2 vtds. 8vo. ]>p. 1048, clolh, 25s. 

139. [Mitling (A Treatise on Briiish); with a Digest of the Cost P)00k System. Slan-
narie and (ieneral Mining Laws. By Thomas Bartlell. 8vo. pp. 116, doUi, 4s. 

140. Natural Pliilosop'y. 5lh seri -s, Optics l2mo. pp. 116, cloth Is. 
141. Natural Philos(»phy (Elements ofj by W. li. C. Bartlett. Section 1; Me-

chaijirs. Royal 8^ cl. p[». (>32. 16 s. 
142. Physical Forces (The Correlation of). By W . 1». Grove, 2d edition. 8vo. 

pp. I2(?, cloth. 5s. 
143. Screw Propeller (The); an Investrgation of its (ieometrical anci i'hysical 

Properlie.s, and its Application to the Propulsion of Vessels. By Robt. Rawson. 
Royal 8vo. pp. 80. clolh, 4s. 6d. 
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144. Screw Propeller (A lable of t h e A r e a . P i t c h . Radius of Gyratioii and Moment 
Of Inertia, of the). By Roberl Piawson. In a folding pocket card, clotb, 9d. 

145. Thermometer (A Manual of the). By John llenry Belville. Post 8vo. pp. 
f,() ^ sewed , Is. 

146. 

Inst. C.E. 2d edition, 8vo. pp. 265, cloth, 12s. 
147. Turning and iMechanical Manipulation. By the late Charles lloltzaptlel. 

Vol. 3 , 8vo. cloth . 15s. 

TIJDSCHRIFTEN. 

Engineer's Pocket Book (Adcock's) for 1851. 
Builder's Prices (Skyring's). Corrected to 1851. 8vo. 

Pioan tuck , 6s. 
sewed , 4s. 

KAARTEN. 

14. Edinburgh Imperial Atlas, Ancient and IModern. Folio, half-bound, 3ls. 6d. 
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(Angemeina Bibliographie fär Deutschland, K®. 44-t52. 31 Oct.-S6 Dec. 13o0.) 

245. Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wi.ssenschaflen zu Gollingen. 
IMathemati.sche Classe. IV Bd. gr. 4 (34 S. m. 1 Kpfrtaf.) (iöUingen. n. ^ e/i. 

Pljysicalische Clartse. IV Bd. gr. 4. (274 S.) El)d n. 4 t/i. 
246. Archilekionischer EnlwUrfe (Sannnlun.r) von A. Stiller. Das Neue Museum 

in Berlin. (In 3—4 Lf/jn.) 1. Lfg. gr, Fol. (4 lilhochrom., l in Kpfr. gest. 
Bl . u . 2 S . T e x t . ) E n d . geh , n . 3V t f i . 

247. Architektonischer Eiitwrirfe (Sammlung) von Sehinkel. 21—24. Lfjj. (Neue 
Aull.) gr. Fol. ^22 Bl. in Kpfrst u. 2 lith. Bl in Tondr,) Postdam. geh. n. 2 

248. [AslronomieJ. Prof. F. Kaiser der Sternenhimmel be.sehi ieben. Nach der 2 
hollaiul. Aull. «Ibers, v. Dr. Frz. Schlegel. Mit e. Vorwort v. J . F. Encke. 
gr. 8. (XXX u. 409 S.) Berlin, geh. I J f/i, 

249. [Bankiinst]. l). L. Beigman und W . Hertel, :Modelle im fortschreitenden 
Zeil- II. Mode-tieschniack v. ausführbaren u. «oliden Staill-, Lanil- u.C,ailen-
hjiusern , sowie auch Garlen-Verzierungen. Angefangen v. Mai ins Wölfer. 8. 
U g . V. A. W^ UerleA. Mil 35 lilU. gaarl laf. u. erUuU. Texte, gr. 4 (33 S.) 
Weimar. geb. (a) 2 th, 

25t). Baukunst aller Zeiten u. Liinder (Jtdes GailhabauiPs Denkmliler der). Für 
Deiitscidand unter iMilwirkg v. Prof. Dr. Frz. Ivugler, hrsg. v. Ludw. Lidule. 
193—200. Lfg. (a 2 Kpfrtaf. nebst Text ) gr. 4- Hamburg. ä n. i fh. 

251. [Baukunst.] Eni würfe zu Kirelieo-, Pfarr- u. Schul-hiiusern. Zur amtl.Gc-
brauche bearb u. hrsg. v. der kön'gl. Preuss. Ober- Baudeputalion. l { Lfg. 
Imp Fol. (3 Kpfr.- u. 3 Sleinlaf. in Farben- u. Tondr. u. l Bl. Te\t. Pots-
dam a n. 3 th, 

252. [Baukunst]. Prof. Navier. Mechanik der Baukunst [Ingenieur-Mechanik] 
od. AnweniUing der iMecbanik auf dis GU'ichgewichl v. Bau-Omslruclioueu. 
Aus d. Franz. übers, u- m. e. Anh versehen v. G. Westphal. IMil e. Vorrede 
V. Prof Dr. M. Nühlniann. Mit vielen (eingedr.) Ilolzscfin. gr. 8. (XXV I u. 
408 S.) Hannover 1851. geh. n. th. 

253. Baukunst (Schinkel, werke der höheren) für die Ausführun{{ erfunden. I . 
Abth. (Die Akroi>olis.) 2. vei'b. Aull Imp.-Fol. (6 Bl. in Kpfrst. wovon I in 
Bunldr.. 3 lith, Bl. in Tonilr. u. l lilhochrom. Bl ) Postdam. geh. n. 8 tK 
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254. Baukunst (Lehrbuch der bürgerlichen u. ländlichen). Für IVlaurer-u. Zimmer-
Gesellen . Bauherren u. Freunde der Baukunst entworfen von C. F. Schlegel. 

® - Fol.) Gera 
{jcdi. n. i th» 

255. [Baukunsl] C. F. Schlegel, Lf>h?bnch der bürgerlichen Baukunst! Für Matner 
u. Zimnier^Ciesi'llen etc. entworfen. 2. Lfg. gr. 8. (S. 65—128 m. 2 lith. Taf. 
in qu. Fol.) Gera 1851. (a) n. i th. 

256. Baukunst (C. A. Bosenlhal, vrdlsiandige Uebersicht der Geschichte der), v. 
ihrem ürsprui^je an bis auf die neueste Zeil , im orjjan. Zusammenhange in 
sich u. cn. der allgem. Cul(urge;^chic(ne; für Gescirichtsforscher, Baumeister u. 
überhaupt f. denkende n. gebildete Leser dargestellt. III . Thl.: Die Baukunst 
d. INliltelalters u. der neuern Zeil. [Ahgedr. ans Crelle's Jom-nal f. die Bau-
kunst Bd. 18. 2(). 22. 25-28.] gr. 4. (VI I I S. u. S. 507>-975). Berlin, 

T> ^ (1—3.: 8} th,) 
i57. Bauwesens im Preuss. Staate (Die Finrichtung d.) besprochen v. J . Giirtner, 

Uasserbau-Insp. Erwiedert von Landbau-Insp. J . Manger. gr. 8. (52 S.) 
geh. i th 

258. Berechnungstafeln f. Walz- u. Werkmeister. Gewichts-Tabellen üb. Blech-
II. StabeiseH'Fabrikalion von F. Iloehel. Mit lith. Tableau satnmd JO- u. 
I2lhedigen Werkmassstabe v. Europa in nalürl. Grosse (in gr. Fol.) Ausg. f. 
Deutschland, hoch 4. ( IV u. 44 S.) Leiimg 1851. geh. n. J. th. 

259. Berg- u. lltlttenwesens in Sachsen (F. C. Fihr. v. Beust, über die luirt-
schritte des) seil dem J . 1817. Vortrag, gehalt. am Wernerfeste zu Freiberg 
den 25. Septhr. 1850. (jr. 8. (30 S.) Freiherg. geh. n. ^ th. 

260. Bergakademie (die) zu Freiherg. Zur Erinnerung an die Feier d. hundei tjahr. 
Geburtstages \Verner\s am 25 Sept. J850. 4. (123 S.) Freihurg, geh. n. ? f/i. 

261. Berichte Über die Verhamllungen der Königl. Sachs. Gesellschaft <Ier VVis-
senschaften zu Leipzig. iMalhematisch-idiysische Classe. Jahrg. 1850. 1. ( l l fL) 

n^lV* r?; * Et'ipzig. (ii) „. . 

262. [Bergwerkgesetze]. D'. Martins, Bemerkungen üb. die neuesten Berg-
werkgesetz-Eiitwürfe f. tien Preuss. Staat , das Köfiigr. Sachsen u. den Oest-
reichschen Kaiserstaat. ni. Bezug auf die f. das llerzogth. Anhall-Bernhurg 
entworfene Berg-Oidnnng. gr. 8. (116 S.) Halle, geh. i th. 

-63. Cenlralhewegung (\)v. W . Schräder, elementare Satze üher die). Eirre Er-
gänzung zu den Lehrbüchern der Physik u. Elemenlarmechanik. gr. 8. (34 S. m. 1 liih. Taf. in 4.) Erfurt 1851. geh. i th. 

16. Cliemie (M B. KegnauU\s Lehrbuch der) f. Universitäten, Gymnasien, Beal-
u. Geweih-Scliulen. sowie f. d Selbstunterricht. Uehers. v. Dr. Baedeker 17 

.»r"' rl?« ® ^^ ^ '^7—288 ni. eiiiivedr. Holzschn.) Berlin, geh. (a) Vlmjr. 
[Chemie]. Prof. Dr. IL Wi l l , Anleitung ztir chemischen An.dyse, zum (Ge-

brauche im chemischen Laboratorium zu Glessen. 2 Aufl. 8. (XVI u 272 S.) 
Heidelberg 1851 , n I th. 8 ngr. 

2GJ. [Chemie]. Prof. Dr. IL W i l l , Tafeln zur qualitativen chemischen Analyse. 
2 Ann. gr. 8. (UI S. u. 10 Tab. in qji. g.-. 4.) Ehd. 1851. carl. n. 16 ngr. 

266. Chemie (Pnif. L. Gmelin . Handbuch d(M ) 4 umgearb. u. verm. Aull. 31 —33 
Lfg. enth. V IM. Bog. 13—36. gr. 8. tleidelh. 1849, 1850. geh. Svibscr.-Pr. 

• ^ '52 (l. 39 kr. rh.) 
-67. Chemie (Prof. L. Gmelin . Handbuch der organischen) 4. umgearb. u verm. 

Aull. 9—12 Lfg, enth. II Bd. Bog. 1—36. gr. ö. Ebd. 1849. 50. [Ahgedr. 
aus seinem Handbuch der Chemie.] Subscr-Pr. 7 , th. (13 // 20 At. rh.) 

15. ChfMuie (Handwürterhuch <ler reinen u. angew.indten). In Vorbindr. m. 
mehreren Gelehrten hrsg. v. Dr. J . (Frhrn. v.) Liebi,;. Dr. J. C. P.»ggendorlT 
n. Dr. iM'. Wöhler, Piofessoren. Ued. v. Dr. Ilerm. Kolbe. IV. Bd. 4 u 5 
Lfg. [In der Beihe die 23 u. 24 Lfg.] Ivohlenacicldoiid—Lackmus.) gr. 8. (S. 
44<i-«7r>2 ,1,. <Mnge<lr. Ilol/schn.) Braunschweig. geh. (a) n. J th. 

das.selbe. Supj)len>enle. 2 Lfg. (Ammufiinmsidfocyanür—Antimfinasclie.) 
gr. 8. (S. 161-320.) Ebd. (a) n. - th. 

2(»8. Chemie (II. Hose, au^füh!liches Handbuch der analytischen). Mit in den 
Text eingedr. Holzschn. 1. Bd.: Die Lehre v. den qualitativen chemi.sch-analyt. 
Untersuchungen, gr. 8. (XIV ii. 968 S.) Braunschweig 1851. geh. n. 4 th. 

dasselbe. 2. Thl : Die Lehre von den «luantitaliven chemisch-analyt. 
1 nter^uchüngen. gr. 8, (Vf u. 1070 S.) Ehd. 1851, geh. n. 4? th. 
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269. Chemie und Physik (Ergänzungen zu dem llandworlerbnch der). In Ver-
bindg. in. Mehreren hrsj;. v. Dr. Rud, Wajjner. A. ii. d. T.: Bericht üb. die 
neuesten Fortschritte in der Chemie, Physik u, Minerabjgie. gr. 8. (VI n. 2IG 
S.) Berlin, g<^h. n. 1 th. 

270. Chemischen Techmdogie (Dr. F. Knapp, Lehrbuch der), zum Unterricht u. 
Selbslslndium bearb. 2. Bd. 5. n 6 Lfg. [In der lU'ihe die 12. u. 13. Lf»;.] 
Mit zahlreichen in den Text eingedi. Holzschn. gr. 8. (S. 321—480.) Braunsch-
weig. a n. 12^ ngr. 

271. Dampfmaschinenlehre (J. Bourne, Kalechismns der), od ErUtuterg, der 
wi.ssenschaftl. (Vruiidsatze, auf denen die Wirks.nnkeil <ler D nnpfmasclunen 
berutit , der Ein/elnheilen ihres Baues u ihrer Anvvendg auf Bergl>au , Fa-
brikwesen, ScIiirtYart u. Eisenhahnhetrieh. N.icli der 3 Aufl. aus Engl. v. Dr. 
Carl Hartmann, Bergwerksingen. 8. (VI n 27G S.) Leipzi/r geb. 1 th. 6 ngr, 

272. Denksehf iflen der kei.serl. Ak.idemie der Wissenschaften. Malhemalisch-naturwis-
senschaflliclieClas.se. U Bd. 1 und 2 Lfg. Fol. (S. 1 — 129 u. 71 S. m- 22rith. 
Taf. u. 9 Tab. in gr. Fol.) Wien geh. n. 8 th. 

273. [Drainage] — (;iob. Frdr. Schmidt vollständiges Handbuch der Trockenle-
gung der Felder durch Unl(;rdrains nacli dem älteren u. nacli dem neueren 
Systeme Nacli Henry Stephens u. J . M. J. Ledere hearh. 311170(eingedr. Holz-
schn. 8. (VHl u. 126 S ) Stutigart 1851, geh. th. (1 ß 24 kr. rh. 

274. Dünenbau auf den Ostsee-Küsten West-Preussens ((i . C. A. Krause, der). 
Ein prakl. Lehrbwch auf Anortlnung der Königl. Preuss. Begierung ausgearb. 
Nebst e. (lith.) Küstenkarte (in gr. Fol.) u. 6. (lilh.) Blättern (in gr. 4., Fol. 
u. qu. Fol.) m. erläul. Zeichnungen, gr. 8. (VlU u. 229 S ) Berlin, cart. n .2§f/ i . 

275. Eisenbahn- u. Dampfschifffatn tsbucti f. das Kaisei ih, Oesterreich. Enttial-
tend: Die Eisenbahn- u. Dnmpfschilffalirtsverbindungen in Oesterreich , Ahgarigs-
zeiten, Fahrjdauer, Entfernungen . Fahrpreise, nebst 16 lith. Fahrkarlen Nach 
zuverläs.sig'en (^)uellen bearb. /jr. 16. (Hl u. 68 S ) Wi'Mi. geh. n. ^ th. 

270. Elektro-ma/pietische Telegraph (Der) in den einzelnen Slatlien seiner Ent-
wicklung u. in seiner gegen wärt. Ausbildung u Anwendg., nebst e. Einleitg. 
üb. di«» optische u. akustische Telegraphie u. e. Anh. Üb. die eleklr. Uhren. 
Ftlr Freunde <ler Physik, Telegraphen-Heamten , In;»eiiieure, Teclmiker u. 
3Iechaniker, von Dr. IL Schellen. Mit 166 in den Text eingedr. Holzschn. gr. 
8. (XH u. 368 S.) Braurischweig, geh. n 9} th. 

277. lincyclopaedie (Allgemeine) der Wissenschaften ti. Künste in aiphabet. Folge 
v. genannten Schriftslellern bearb. u. hrsg. v. J . S. Ersch und J. ( i . Gruber, 
1 Seclioii. A—G. Hr.sg v. J . G. Gruber. 51 Thl [Fulchei—Fyzabad. INach-
träge: Farel—Fuss.] gr. 4. (450 S.) Leipzig, cart. 

(ä) n. 3J th.; Velinp. a) n. 5 th.; Pracl'tansg. {h) n 15 th. 
dieselbe. 2 Section. II—N. Hrsg, v A. G . lloli'mann. 27 Thl. 

[Juden—Jüdische Literatur.] gr. 4. (471 S.) Ebd. carl. 

(ä) n. 3^ th.; Velinp. (a) n. 5 th.; Prachlausg. (b) n. 15 th. 
dieselbe. 3 Secllon. O—Z. Hrsg. v. M. IL E. Meier. 25 Thl. 

[Phol—Phyxos.] gr. 4. (457 S.) Ehd. cart. 

(ä) n. 3J th.: Velinp. Ca) n 5 th.; Prachlausg. (a) n. 15 th. 
278. Feiievlöscbwesens (C. D'. Magirus . alle, Theile d ) Mit UU) lilh. Abblldgu. auf 

10 Foliotaf. 2. Aull. gr. 8. (VHl u. 72 S.) Stuttg. 1851. geh. n. 28 ngr. 
(8 n. 3f) AT. rh.) 

279. Geognosie (Prof. Dr. F. A. Walchner, Handbuch der) zum Gebrauche bei 
seinen Vorlesungen u. zum Selbslsludinin m. best>nd. Berücksieht, dei geognost. 
Verhältnisse des C.rosshei zoglh. linden. Mit Steindriaf. u. H(d/schn. 2 verb. u. 
verm. Aull. 6Lfr .gr .8 . S 801—960.) Karlsnilie. {;e!u 'a) n, -J th. (1 fl. 20 Ar. rh.) 

280. [(W»ogr'iphie]. Herrn. Schl iginlweil, ii. Adpb. SchlajjinIwt-ii, Unlersuclumgen 
üb. die physieali.sche Geographie der Alpen in ihren Beziehungen zu denPhae-
nomenen der Citelsclier, zur (;e(dogie, iMeleorologie u. Pllaiizeiii'.eograidiie. IMit 
11 J i l l i . u. lithochrom ) Taf (in 4. u. qu. F<d.) u. 2 (lithochrom ) Karlen (in 
4iu. Fol.) gr. Lex.-8. (XV u. 600 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Tab. in g'r. 
Fol.) Leipzig, carl. 

281. Geologie (Prof. Dr. Gust. Bischof, Lehrbuch der chemischen u physikali-
.schen). I I . Bd. 4. Ahlh. gr. 8. (S. 795—1098 ) Bonn. geh. n. 1| th. 

282. (ieometrie (Lehrbuch <ler), enth. die ebene Geometrie u. die Stereometrie 
nebst Anwendg. der Algebra auf dieselben, von Prof. F. Pross Mit 0 (lith.) 
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Figurenlat. (in qii. Fol.) '2. CTileU)Aufi. gr. 8. (V l l l u. 528 S.) (Ebd. (1842.) 

oo^r'Vv. . • n r. . ^ 2 r/i. (3 //. 30 kr. Ib.) 

28 5 [Ueometvic]. Prof. I<. Pross, die prakUscIieGeomelrie ohne iMStrumeiile. Mit 
e. Anh., t'iilh.: Kreisbogen- u. Seginenlen-Tahellen nebst e. Anfgahe aus <ler 
Marksi'heidekunst. Ein ndtzl. Ta.sciienl>uel) f. prakl. Oeoineler. Mil 5 ililh.) 
Figureiitaf. (in qu. gr. 4.; 2. (Titel-)Aull. gr. 8. (Vl l l . u. 100 S.) Stuttgart 
(1844) geh. ^ u^ n̂  20 /;r rh ) 

284. [Gewerbe]. Prof Or. F. J . Otto, Lehrbuch der ratioifelten Praxis'ehr land-
wirthschani. (iewerbe. 3. unigearb. u. sehr venu. .VuM , liearl). unter IMit-
wirkg. V. Prof. Carl Siemens. Mit in den Text eingedr. Ilol/schn. 9 u JO Lfg. 
gr. 8 (LVl l l S. u. S. 709—071.) liraunsehweig. g»di. Ä n. ^ th. (cj)lt. U , 5 / / A . ) 

2S5. Grundriss für die Vortrage auf der ivönigl. vereinigten Artillerie- u. Inge-
nieur-Schule zu I5erlin. L: (irnndriss f. den Vortrag üb. Plnnzeichnen , Ter-
lai/ilehre u. Aufnehmen (v. Mauptm. v. Klotz.) gr. 8. (8üS.) lierlin, geh. 12 nr/r. 

das.selbe. IL: Grundriss d. Vortrages der Taktik (v. ilillinstr. v. P.eriieck.) gr. 8. (39 S.) Ebd. ^jeh. 0 nr/r. 
dasselbe. I IL: Grundriss d. Vortrages der Geschichte iler Kriegs-

kunst (v. Kittmstr. v. ßerneck.; gr. 8. (28 S.) Ebd. geh. 6 nar. 
280. fnduslrie-Ausstelhing (die deutsche) in der Central-IIalle zu Leipzig. iVebst 

e. nach Fadicrn u. Lhndern geordneten Verzeichnisse der Aussteller u. ihrer 
Erzeugnisse u. der Angabe der m. dem Preise gekrönten Fabrikanten u. Ar-
beiter. iMit 100 in den Text gedr. Abbildgn. (in ll«>lzschn.) u. e. Vorworte v. 
Fr.lr. (ieo. Wieck. Hoch 4. (V l l l u 112 S.) i.ei|)zig, geh. n. 1 th. 

287. Industrie-Ausstelbig (die grosze) aller iXationen welche in London im J . 1851 
abgehalten werden soll Eine Hesclireibg. d Ausstellnng-(;ehaudes welches ge-
genwärtig im Ilyde Park errichtet w i i d , nach den Zeichngn. des Um. Paxton. 
gr. 12. (12 S.) Frankfurt a. M. 2 tujr. (0 kr. rb.) 

288. Kalk- und (;ips«Brennerei (Die),so wie die Mörtel- u Stuck Hereitg. nach ihiem 
neuesten Standpunkte. Ein Handbüclilein f Kalk- u (Jypsbrenner, Landwirthe 
etc. von C. Ilarlmann. Mit 8 (lith.) Taf. Abbildgn. 8 (117 S.) Quedliuherg. 

geh. l th, 
289. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibiing von Alex. v. Humboldt. 

3 Bd. 1 Abih gr. 8. u. 310 S.) Stuttgart, {;eh. l th. 18 myr. (2 11. 42 Ar. rh.) 
290. [Knnstgescliichte]. Denkmaler der Kunst zur Uet>ersiclit ihres EiHwiekelungs-

ganges v. de/i QVî it'ix kunstlefischen Versuchen bis zu den Standpunkten der 
Gegenwart. IJegonnen v. Prof. Aug. Voit , foriges. v. Dr. Ernst (iuhl n. Prof. 
.1. Caspar. [Atlas zum Handbuch der Kunstgesrhichte v. F. Kugler.] 8. Lfg. 
[3. Abschnitt Taf. 17—21. a. b.] <pi. Fol. (3 Kpfrtaf. u. l lilhochrom. Taf.) 
(ir> S. iVxt.) Sinti,'jarl, geb. in .Mappe. (l\) n. l th. 22 m/r. ('2//. 48 Ar. rh.) 

291. Krystallkunde (.1. F. L. Ilatis(n?inn, Beiträge zur melallurgischeii). [Aus dem 
IV . Bd. der Abhanilign. d. konigl. (;esellschaft der W issensch. zu Göllingen.] 
gr 4. r54 S.) (iOllingen , 2 

292. [Mathematik] D'. Viel. Pierre, tlber eine Methode, die Spannkraft der 
Dampfe in der l^uft direet zu messen. Mit I (lith.) Taf. (in lmp.-4) [Aus d. 
Juni-ttfl. des Jahrg 1850 der Sitzungrdiericlile der maihem. nalurw Clas.se der 
kai.serl. Akad. d. Wiss. abgedr.] Lex.-8. (12 S.) (Wien,) geh. n. 8. nqr. 

293. Mathematisches Hülfsbueh f. Praktiker, od. Sammlung v. Begeh), Formeln. 
Grund- u. Lehrsätzen u. Construktiouen der Elementar-Mathematik, nebst 
systeiiKil. Zusammenslellg. der vorzüglichsten euroj>, Maasse u. Gewichte, im 
Vergl«Mc(ie m jenen v. Frankreich u. Bay«'rn. Zum hesond. (iehrauche f. (iivil-
u. .Alfliiar lng«>nienre, Artillerislen u. Polyt<iclmiker in 2 Abltdgn. entworfen 
u, berrchnel von A. (Iraf von Wolkenslein-llodenegg. l Abth. gr. 8. (XVI 
11. 159 S.) Augsburg Li-ip/ig. \ u^^ 

294. [Mj'clianikl. .b»s. Ferclo-l, praktiseln» Sounenuhren-Kunsl f. Jedermann, od. 
Auleitunji zur Vcrfertigun(f v. Sonnenuhren an ('.rbinulen nacii e. leicht fass-
liclien II. vermitfi'lst einer neuen, einfaelien , nu'Clian. Vorrichtg. el̂ en so leicht 
ausführbaren Verfahri'n Samml e. Anweisg. zur aüerhMchtestefi Art der Kon-
slruirung v. llori/oulaluliKMi veruiiltelsi Zdiltafeln etc. iNeue verm. Ausg. m. 
9 (lith.) Fifjurentaf (in 4 ) gr. 8. (40 S ) Pas^au. carl. 4 th, 

295. [Meehanik i. Morin's Ihlfsbnch d. prakti.schen Mechanikers zum liebrauche 
v, Artillerie.»tii/iereu . Civil- u. iMiiitairingenieuren deuLsch bearb. v, llülten-
verwalter E. Hollzmann. Mit 00 Fig. (in eingedr. liolzschn. 3. wesentlich 
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erweiterte u. verb. Aull, der deutschen Bearbeilg., m. Zugrundelegung der 4. 
d. Originals, gr. 8. (VHI u. 359. S ) Karlsruhe IS '̂̂ I , geh. 1 th. 20 

29G. IMesskunst (C. F. Schneitier,« Lehrbuch der gesaniinten). u.s. w. Zum Unterricht 
u. Selbststudium bearb. Mit 200 in den Ti'xt eingedr. Fig. in Holzsehn. (In 2 
Abthlgn.) 1. Abth gr. 8 (S. 1 TiO.) l.eip/ij; 1851. geh. 1 Ih. 

297. Muslerzeichnuugen f. Techniker u. die verschied. Zweiged (iewerbebelriebs. 
sow ie auch f. H indu erkerschulen. 2 Aull der von (irossh. Hess, (iewerbverein 
bearb. u. hrsg. Sarnml];. üheigedr Muilerzeichngn. f. Techniker etc. Mit Ge-
nehmigung il. Gro.'̂ s. Hess, (iewerbvereins versollstîindigl u hrsg. von Frz. 
F ink . Architekt. 5 Ab th : Möbel, vln 14 Lfrgn.) l Ltg. Imp.-Fol (0 lilh-Taf.; 
Darmstadl. tjeh. n. ^ th. (45 kr. rh.) . l - V , 1: n. 10 th. 21 wir.) 

298. Naturlehre (Dr. C. H Nagel, Lehrl)uch der) f. B e a t - u . (iymnasial-Anslalten. 
J. Abth 3. verb. AnlL A. u. d. T : Allgemeine Naturlehre f. (gymnasial- und 
niedere Beal-Anstallen. 3. verb. Aull. Mit 12 Sleinlaf. gr. 8. (XIV u. 220 S ) 
Slutlgarl 1851. geh. 24 mjr. ( l //. 3t) kr. rh ; 

299. Nalurlehre (H. C. Oersled, der IMechanische Theil der). iMil in den lext 
eingedr. Holzsehn. l Lfg. gr. 8. (S 1 — 144.) Braunschweig 1851. geh. n. k th. 

300. Photographie (A. .Martin, Handbuch der) od vollsUhid. Anleilung zur Erzeu-
gung v. Lichtbildern auf Metall , Papier u. auf Glas . Dagnerreolypie 
Talbf>typie, Niepçotypie. 2. umgearb. verm. Aull. d. Beperloriums der Photo-
graphie. gr. 8 (X II. 373 S.) Wien 1851. geb. th. 

301. Physicpies et chimiques (Mélangés) tirés du bulletin physico-mathématique 
de Tacadeinie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome L 2. Livr. 
Lex.-8. i n S u, S. 115 — 198 m. 4 Tab. in gr. 4. u. qu. Fol.) St Péters-
bourg. I.eipzig. geh. n n. 13 tujr. (1, 1. 2.: n.n. 27 n<jr,) 

302. Physik der Erde (l»rof. Dr. H. Buff, zur). VortrUge f. Gebildete üb. den 
Eintluss der Schwere 11. Warme auf die Natur der Erde. gr. 8 (V u. 152 S.) 
Braunschwpig, iî^h. n. I J th. 

303. (^)ua<lral-Tahel!en für Maurer- u. Zimmermeisler , Tischler. Schiff-, Mühlen-
u. Maschinenhauer. Maler. Sleinsel/er etc. g i . 4. ;20S.) Hamburg. n. i th. 

304. Baumbcsiimmungen (Philosoi)hische Enlwickelung der) von Dr. ^\ilh. 
W erckmeisler |',r. 8» (VI . u. 55 S ) Berlin. tjeh. 9 wjr. 

305. Bheinschim'ahrt (V»M besserung der) u. der Schiffliarkeit d. Bheines . beson-
ders in seinem Str(Mnsc!u»i<lungsgtd>iHe u. weiter abwärts, durch Schliessung 
der IMündnng des allen Bhriues hei L»>bilh. Vom Verf. der: Becherches bi-
briographi(pies sur quehpies impressions neèilaiidaises du 15 et du 10 siècle 
(S. du Puy de MonlbruiO. Mit e. flilh.) Stromkarte der (iegend zwischen Em-
merich u. Arnheim (in qu. Imp.-Fol.) gr. 8. (VIH u. 247 S.) ElberfeM 1851 . 

geh. n. IJ th. 
300. Si!zungs])erichle iler kaiserl. Akademie der Wissenschafu n. Malheinalisch-

naturwisseuschafll Classe. Jahrg. I8.5t) 0 Hfl. Juni . Le\.-8. (2 Abth. S. 1—94 
m. 1 Sleinlaf. in Imp.-4., eingeilr Holzsehn. u. l Tab. in (lu lmp.-4.) Wien, 

n. 12 n(jr. 
dieselben. Jahrg. 1850, 7. Hft. Juli. Lex-8. (2 Abth. S. 95—220 

ra. 4 lilhochr<>m. Taf. in qu- Imp.-Fol. u. 1 lilh. Taf. in qu lmpr.-4.) Ebd. 
n. l th. 4 Hfjr. 

307. Tafeln zur Bestimmung d. Inhaltes der runden Hölzer , der Klaflerhölzer u. 
d. Beisigs, so wie zur Berechnung der Nutz- u. Bauholz-Preise, v«)n H.Cotta. 
9 verb. Aull Hrsg. von Aug. Cotta. iNchst l Kpfrtaf. gr. 8. X X X H u. 201 S ) 
Lei|izig 1851. In Leinw. geb. n. l th. 0 n(jr. 

308 Technische P.iMiolhek f. Bautischler von Ed. Krug u. E Schiilermair. 2—4. 
Lfg. lmp-4 (12 lith. Taf. u. 2 S. Text.) Ebd. geh. h lujr. ^24 kr. rti.) 

309. Teclmisehe Bibrudhek f. Hafner, Ofenbauer u. m. Feuerunr.sanlagen Be-
schafli;vte Ülierlriiipl vou Dr. C. W Deinpi». 2—4. Lfg. Ioip.-4. ( I I lith. Taf. 
in luip -4 und Inii»-Fol. u. 4 S. 'Jext. München, à 04 mjr (24 kr. ih.) 

310. Technisclie Bibliothek f Maurer von (h-msidbeu 2 — 4. Lfg. lmp-4 (10 lilh-
Taf. in h u p - 4 . u Imp.-Fol. u 2 S T»'Xl . ) Kbd. geh. à tU mjr (24 kr ih .) 

311. Teehni.sche Ihbliothek f Meubellischler von A. Harrer. 2—4. Lfg. Imp.«4. 
(2 S. Text u. 12 lilh. Taf ) Ebd. geh. à (H '^fjr. (24 kr. rh.) 

312. Technibche Bibliolliek f. Schlosser von Ed, Krug. 2—4. Lfg. lnq).-4. (12 
lilh. Taf u. 2 S. Text.) München . geh. u 64 nr/r. (24 h\ rh.) 

3J3, Technische Bibliothek f. Steinmetzen, Bildhauer u . Stukalorer von demscl-
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!)en 2—4. Lfß. Imp. 4. (12 lilh. Taf. ii. 2 S. Text.) Klxl: ireh. i, ni/r, 

314. Technische IVihliolhek f. Ziinineileule von demselben. 2—4. Lfij.^lmit'^ 4! ^(9 
nih. Taf. in Imj» -4. n. Imp.-Fol. n. 2 S. Text.) Kbd. fjeh. ii r,3 m/r. (24 Ar. ib.) 

315 'p»on\\aaifMi-Fabrikation (C. l lar lmann, die) in ihrem /j:in/.rn Cmfin^je u. 
in ilneiu neuesten Zusiafule. N.ich den l)esten neuern lUdfsmiiteln alli'e!mein 
verständlich bearb u. duich viele Ald>ihl,;n (Mlauteil. Mil 10 ( l i lh) Taf. Ab-
bihlijn. (in qu Fid.) 8. (VI u 249 S.) (^uedlinbur/;. ^r^h. « th. 

135. Waaren-Lexicon (J. G. Sebeders all/ji-meines) f. Kauileute, Fabrikanten u. 
Geschattsieute überhau|»l. ß. vern). u. verb. Aull. Lnler Mil\virk{j. v. Dr. A. 15. 
Beichenhach u. Dr. i;nd. Wa/fuer v. Frdr. Geo. Wieck. 6 und 7 iA'r-
(iMa—Holhbotz.) J.ex.-8. (2. Bil. S. 1-224.) Leipzi/j. jrrh. (a) ^ th, 

316. Zeichnunifen (IVaktische) vofi JJalaneir-, Schnell- 11. I3rücken-\Va|;tfn nach 
neuester Construclion erlaut, durch Grundriss. Aufriss u. Durch.schnitt m 

Decimal-iMaa,ss.slab u. e. ijedruckten Frklarufi{; f. iMeciiajiicker u. 
Schlosser auch als Vorlefjehlatter f. Sonnlaffs- u. Industrie-Schulen an wendbar. 
2 AuH qu. Fol. (11 S. m. 20 lith. Taf.) Lim. (;eh. 2 t f i . 12 nrjr. (4 U. rh.) 

TUDSCI IR IFTKN. 

Astronomi.scher Jahrbuch (Derliner) f. 1853. Mit r.enehmhaltunf; dm- Könif^L 
Akademie der Wissenschaften hrs{; v. Dir. J . F. Encke, unter Mitwirkij. des 
Hrn. Dr. Walfers, {rv, 8 (V l l l u. 375 S ) IJerlin. b ar n. n. 3 th. 

Baumeister u .siiuuntl. Iiaur,e\verkmeister (Nfuer Kalender f. praktische). iMit 
Vademecum, entli. in aiphabet. Ordium/ï die wahrend der liaupraxis unent-
behrl. Notizen, u. Tabellen. Von Baumeister Ludw. llülimann. {;r. 10. (CCLX 
u. 123 S.) lierlin. 27^ riyr. 

Bau-iaschenbuch f. d. J . 1851. Ein Geschäfts- u. Notizbuch f. BaunuMstcr, Zim-
mer- u Mauermeister u. alle id)rinen liau (lewerksmeister, so wie f lnj;eni«nue 
u. (ieometer. llrs^j. v. liaumslr. Ludw. llolïmauu. IV Jahrjf. 8 (180,*V11I u. 
171 S ) hcriin. In Leder jjeb. n 27^ wjr. 

Bauzeitunjf (|.(»puUt?e). Urs;?, v. Bauinsp. A. \V. Hertel. 5 Bd. 3 lift. JM i t 4 lilh. 
(^hiaittaf.jjr. 4. (S. (r»—9(5. Weimar 1851. nyr. 

Gei-'chidts-Tasclienbuch für Zimmer u. Maurermeister, Baneleven, Folner u. 
Schreiner. Auf d. J . 1851. Von Dr. Carl Au(;. MeJizel, Bau-Insp. 8 (111 u. 
272 S.) llalh^ j „ |reh. 4 th, 

Journal für die reine u. an[;evvandle Mathematik. Ilrs([. v. A. L. Grelle. 41 Bd. 
4 Hflé>. irr, 4. (I Ufte. 92 S ) lii-rlin 4 

Journal für Papier u. Pappenfabrication. 2 Bd. 4 Hfl. Mit 3 lith. Ouarttaf /rr. 
4 (S. 89—120.) Weimar 1851. U i t i^n 

Muster-Zeltunf; (Deutsche;. Flirheret. Druckerei, Bleicherei, Darstelluoff ver-
wandter, lechn. u ehem. Erzeu^rni.sse. Ked. u. lu-.sif. v Ed. Ihn u. Wi lh . 
Grüfte jun. Lnt<M' .^lit w irkunjf tüchti.-er Manner d. Fachs u der Wissenschaft, 
( i ) Jahr^y. Oc(hr.~Dtxl)r. 1850 3 Nrn. {h 1 — I i 0. Text m. 1 lilh. u. I 
IMusterbl. m. Stolfmustern.) hr. 4. Oerlin. Vierteljährlich u. 24 jir/r. 

NatJirijeschiciite (Archiv für) lieijründcl v. A. F. A. Wiei jmaun, forti;es. v. 
W'. F. Kriclis(m. In Verbinj;. m Prof. Dr. r.riscbach . Prüf. Dr. v. Sietiold , 
Prot. Dr. A W aijner u. Prof. Dr. Leuckarl hrsj;. v. Prof. Dr. F. Froschel. 
16 Jahrjj. 1850. 2 Bde. a 3 Ufte, (a ca. 130 S. m. Kpfrlaf.) 8. lierlin. 

,, ^ th, 
Uranos. Synchronisiisch K^̂ ^̂ ftbK l̂«* Ephemeride aller Uimmelserscheinun;5en des 

J 185i , zunächst beiechnet f. den Mori/ont der Sternwarte zu Breslau, 
aber auch f. jeden Ort ini.seres Erdttieils eine taijl. treue Darstell-;, der wech-
selnden Eischrinun<Ten am l l immrl . [als 20 Jahr», .seil 1832.] Vt.m J . lS4(j an 
br.SI;. V. der Köni^jl. Univer.siiats Slernwarte zu Bre.slau. 0 Jahr^; 2 Ufte. Lex.-8. 
(1 Ilft. 71 S. m. 4 Sleinlaf ) Breslau 1851. a n. 1 Ih. 

Zeit.schjift für Mechaniker, Maschinenbauer etc. Hr.s/j. v. Dr. Carl l lartniuin. 
4 Bd. 5 Ilft, Milt 9 lilh, Qnartlaf. (;r. 4. (S. 129 — 159.) Wennar 1851. 184 Hfjr, 

Zeit.schrift für Gross- und Klein-Ührmacher jeder Gallun(j. llrs(;. von Dr. Carl 
l lartmann. 3 Bd. 2 Ilft. Mit 5 lilh. Quarttaf. (;r. 4. (IV S. u. S. 145-172.) 
Weimar 1851. 
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Zeitunft fur Dampfmaschirjenkunde, Dimpf.schidfahrl n. Ei»enbabnwe.sen. Itr.s^;, 
V. Dr. Carl llartmann. 5 Dd. 2 Ilft. Mit 7 lilh. guarttaf. qv. 4. iS. 33—03.; 
Weimar I85I. ngr. 

KAARTEN en PLANS. 

a ÎV\.\I\TK?Î. 

119. Atlas (vollstand!<;er) üb. alle Theile der Erde sowohl zum Priva!|jebranche 
als auch f. Schulen na<;h den besten u neuesten Quellen unter IhiJli{;er Mit-
wirke;. mehrerer (ieoi;raphen entwiofen u. t;ezeichnet. von C. Glaser. 5 Aull. 
t;r. Fol. (37 lith. u. color. Karten.) i^lain/-

n. 5J (h. (9 ß. 12 kr. rli.) In en(f}. Einb. n. 5J th. (10 fl, rh.) 
120. Atlas üb. alle Theile der Knie in 24 Bl., ;urs/;ejrb. nacli der Lehre Carl 

Hilters von J. M. Zie^^ler. 4 Imp.-Fol. (5 lith, u. illum. VA, u. lilh. Tilel.) 
R(Mlin. à n. 2 (h.: einzelne Karlen à n. 12 ngr. 

121. Baden (Karte von dem (irosslMM-zo{;lli). t^earh. acrf d» m Karten-Oureau d. 
Gr (ieneral-quartiermeislerstabs 1843. Maasstab 1:400,000 Verjün.'junij. Lith. 
Imp -Fol. (Karlsruhe), o- th, 

122. r»ayern (Grosser topofjraphischer Alias v.) 100 Blattern. Bl. 9. Dettingen, 
l« Slockslaill. 24. Breitenbuch. 25. Millenberi;. 102 Cusel. 104. Kirchheim-
bolanden. 112. Laußenkandel. Kpfrst. Imp Fol. München, 

à n. n. l Ifi. 114 JKjr. Cl M 2 4 kr. vU.) 
123. Berlin u. Potsdam (C JUtlnit; u. L. Kraalz, topo{;raphische Karte der üm-

{;e{;end v.) Maasslab l:90.0t)0 Lilh. Imp.-Fol. Berlin. Subscr.-Pr. n. 2 (h, ; 
color, n. 2^ th. Ladenpr. n. 2 ; tk. ; color, n 2J th. 

124. Börsen-, Condoir- u. Reise Karte v. Central Europa nebst ZusamnienstellunR 
der Poslverbinilirn. v. den Eisenbahn-Stationen aus, so wie der electronja^ynet. 
Tele^fraphenlinien u. m. e. Anh. der Dampf-sehifffahrten (auf 1 Tab. in [;r. Ftd.) 
Nach offiriellen Mitlheili;n. u. aus den i;laubwürdi{;sten Quellen |;ezo};en von 
Major Kurts. Neu bearb. durch F. v. BuchhoUz. Lith. u illum. Imp.-Fid. Ber-
lifj. n 1 th, 

125. Bramlenburf; (Karle der Provinz) Urs;;, v. dem K. Preuss. Generalstabe. 
Maa.sstab 1: lOOOOO. Sect. 37- All Po!)crn, u Sect. 38. Biîeskow. Lith. Fol. 
I^erlin. à n. IßJ ugr. (1—38.: 20 th. ngr.) 

12fi. Danzi(T (Ge,7end bei). Maassfab l/5f),000 .\us verschied. Aufnahmen u Croc-
quis zusanjmenj;estellt d. A. v. T. Uevidirt 1850. Lilh. Fol. (Berlin.) n. h ih, 

127. Deutschlauil m. Aus.schluss d. Österreich. Antheils , u. den Köniijreichen der 
Niederlände u. Helî UMi (IL Mahlmaufi politisch-statistische Karte von) , be-
îjleitel v. e. statist. Commentar. Lilh. Imp.-Fol. Berlin. Mit Grenzen-Colorii. 

n. J (h.; m. Flüchen-Colorit n. 1 th. 
128. Deutschland (G. D. Ileymann's Specialkarte' von). Sect. 15 u. 212. Lith. und 

illum. Ft)l. Glofîau. à n. \ th. 
129. Eisenbahn-Allas v. Deutschland, BeUV»«̂ " » Elsass u. dem nördlichsten Theile 

v, Italien in 15 Specialkarlen auf 12 Blattern (in ^r. 4.), tud)st e. Ueber-
sicblskarle (in Fol.) von F. v. Stülpna|;el und J . C. Bär. In Kpfrst. ausfjefübrt. 
5. verm. Aull. i;r. 8. (3 S. Text.) Gotha 1851 carl. n. 1 th. 

130. Europa, Afrika's Nordküsle u. e. [;rossen Theile Asiens (J. B. Boost, neue 
Wandkarte von); nach dem m'ueslen Bestamle u. den zuverlässi{;slen Anjpben, 
mit r>ezeiehnunf; der Eiseid)ahiu^n u, Dampf.'ichifffabrls-Verbituliçn. zur See, 
sanjml e. Ilohen-Profde allei- (iebir|;szü|;e u. statist. Tabellen üb. die einzelnen 
Staaten Europas. (Neue Aull.) 4 lilh. u illum. Bl. in Imp.-Fol. München, 

n. 2 r/t. ; auf Leinw. u. in Mappe, n. 3 th. 14 ngr. 
131. Geo{;noslische Karten unseres Jahrhunderls, zusammen|;eslell von Prof. lieridi. 

Cotta. (;r. 8 (00 S ) Freiher{;. n. 16 nyr. 
132. (ieo{;raphie du moyen par Joach. Lelewel. .Atlas comp«».se de .55 plan-

ches îîravées p ir Tauteur, cont. U 5 figures et carles >;énérales on speciales de 
88 i;éoi;raphes arabes el latins de diMérenles époques, y compris les caries com-
paratives, doubles ou triples, accompa^piées <le 11 cartes exî)licatives el de deux 
articles f^éo[;raphiques: L Table ou irjdicateur de lon^jiludes et latitudes des 
îTéorjraphes arabes de Tintervalle de cinq siècle.^, 830—1330. IL Portulan gé-
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aeral des cartcs <|ui composent I'allas, specialeine/it de la carte calalane 1335 
— 1377, el de la carte 147« de rAiiconitain Andre Benincatia. qu. Fol. (17 S. 
Text.) Breslau 1S5I, cart. n. 8 th, 

133. Ilamhurg (F. 11. Kurtze, topographische Charte des Freistaales). Lith. u. 
illuin. gr. Fol. l iamhurg. n. i th. G ngr. 

134 lland-.Mlas der neuesten Krdheschreihung f. die gebildeten Stunde. (.1 IMeyer's 
grosser ii. vollständiger). VIS u. Vl\). Lfg. (a 1 Bl. in Kpfrst.) Fol. lliUleburg-

Subscr.-Pr. a n. 3 i ngr. 
u. von Armenien (Prof. Dr. Ii. Koch, Karle v. den), 
eigenen llorizo/»ta!-Aufnahmen u. m. B«wuilzung der 
lith. Bl. in Imp-Fol. (Mit 31 S. Text in 4.) Berlin, 

th.; color, als hotan. od. 
Ausgg. zusammen n. 20 th. 

hausen , Leipzig. 
135, Kaukasischen Isthmus 

Entworfen u. gez nach 
V o r h a n d . Materialien. 4 
Colorirt als p(dil. od. etlmograph. Karle ä n. 

geogimst. Karte a n. 0 th.; siimmtl. 4 
13n. INIühren m. dem llerzogth. Schlesien (Dr. C. Schenkt, die Markgrafschaft), 

nach astronoin.u. geometr Messungen als Land-, Wasser-, Strassen-, Eisenbahn-
u. Posl-Karle m. Bezeichng. der pollt. u. gerichll. Bezirke bearb. 4 lilh. u. 
color. Bl. in Imp.-Fol. Brthui. n. 3} th. 

137. Oesterreichischen Kaiserstaat (D'. lleinr. Berghaus. ethnographische Karte 
vom). Eine weitere Ausftlhrung seiner im physikal. Atlas gegebenen Darstel-
lung. Geographisch enlw. v. F. Ilandlke. Ethnograph, gez. v. Herrn Berghans. 
Lilh. u. color. Lnp.-Fol Glogau. IJ th. 
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Tl̂ : nOKN OMTUKNT DK AANWEMUNG VAX IVAKW VOOR 

UOUWWKUKKN IN SroOIUVKGKN ( I ) . 

{Mechanic's Magazine, Fcbr. 1850, vol. L l l , p. 105.) 

Naar »le tloor ons in/jewoinicn inllcli-
lingcn schijnt het, dat de thans in za-
nienstellingen van ijzer gehruikelijke 
afmetingen, verhoudingen en vormen 
over hel algemeen zijn afgeleid uit zeer 
talrijke en zoi gvuldige proeven, met 
het heiasten van staven van gegoten en 
gesmeed ijzer van verschillende vormen 
genomen , waarnaar men door theorie 
en becijfering zoodanige beginselen en 
regelen beeft bepaald , als door welke 
de uitkomsten dier proeven konden 
worden uitgebreid tot en toegepast (»p 
die groot ere bouwwerken en lasten , 
die in de praktijk kunnen voorkomen. 
IMaar die proeven zijn slechts genomen 
met eenvoudige drukking ; dat is , zij 
hebben betrekking alleen tot de werking 
van lasten in rust. Daarentegen zijn de 
bouwwerken in spoorweggen, uithoofde 
van den aard van het stelsel, nood-
wendig blootgesteld aan botsing, trilling, 
wringing en ontzaggelijk gioote kort-
stondige drukkingen , te weeg gebragt 
door den sm»llen en herhaalden over-
gang van zware treinen. 

Deze oorzaken van storing hebben , 
in minderen graad , altijd lieslaan bij 
geliouwen tn verband staande met molen-
of andere werktuigen. Maar hare uit-
werkingen ten aanzien van de stevig-
heid dier gehouwen waren niet van 
<lat belang , dat men in het nadeelige 
daarvan niet kon voorzien door de 
deelen van eenigzins grootereafmelingen 
te nemen , zonder dat hel noodig was 
l)epaaldelijk onderzoek te doeïï naar de 
beginselen, welke bij het verzwaren 
zouden moeien worden in achtgenomen. 
Zoo zijn wij omlerrigt, dat ribben of 
dragers van gegoten ijzer, bestemd om 
lasten in rust , gelijk waterbakken , 
vloeren enz Ie ondersteunen , doorgaans 
van zoodanige zwaarte genomen worden, 
dat hun brekende last drie maal of in 
sonunige gevallen vier tot vijf maal zoo 
gr(K»t zij . als die welken zij moeten 
dragen, iMaar als de leggers voor spoor-
wegbriiggen moeien dienen en dus aan 
vele botsingen en trilling blootgesteld 
zullen zijn , neemt men ze veel sterker 
en van andere afmelingsverhoudingen, 

(l) Zie No. vin lier «̂ Viurekscls», U. Pt>. 

door, gelijk bij verschillende ingenieurs 
gebruikelijk is, zes tot lienmaal den last 
voor het brekend gewigt aan Ie nemen. 
Kenigen zijn echter van meèning , dat 
het gebruik van een last gelijk aan een 
derde van het brekend gewigt, in be-
weging even veilig is als in rust. 

Daar het in den loop van ons onder-
zoek weldra bleek dat de werkingen, 
die zware ligchamen , zeer snel bewe-
gende , op bouw w erken uitoefenen, 
nooit een onderwerp van opzettelijke , 
wetenschai»pelijke nasporingen hebben 
uitgemaakt, en dat praktische en we-
tenschappelijke ingenieurs een dergelijk 
onderzoek hoogst wenschelijk achtten , 
is onze aandacht reeds vroegtijdig ge-
vestigd geweest op het uitdenken van 
l»roehiemingen die koiulen strekken om 
licht over deze zaak te verspreiden. 

De te onderzoeken vraagpunteji kunnen 
onder twee hoofden worden gerang-
schikt, als: 

1°. Ondergaat een metaal, dat ge-
durende oen geruimen tijd aan bot-
singen en trillingen is blootgesteld eenige 
verandering in de oiulerlinge schikking 
zijner stofdeelen, waardoor het ver-
zwakt ? 

2°. AVelke zijn de mechanische wer-
kiïigen van botsing en van de beweging 
van' zware ligchamen , waruieer zij 
staven en balken , waarop men ze doet 
w erken , doen buigen en bi eken ? 
Onder pr aktische mannen bestaat nopens 

het eerste {)nnl een groot verschil van 
meening. Hij het hooren van getuigen 
door ons, zijn vele belangrijke feiten 
aan den dag gebragt , sl rek kende lot 
bewijs dat stukken gesmeed ijzer, die 
aan trilling onderw orpen zijn , als assen 
van spoorwagens, kellingen van kranen 
enz. aangew enil tot bet ligten van zware 
lasten , dikwerf, na langdurig gebruik 
bi eken , en dan eene bijzomlere krislal-
achlige breuk en een verlies van taaiheid 
verloonen, welke sommige ingenieurs 
beschouwen als het gevolg van de traps-
gewijze verandering in de inwendige 
zamenstelling van hel metaal door dc 
trilling te weeg gebragt. Verschillende 
feilen worden tot slaving daarvan aan-
gevoerd , bij voorbeeld , dat, als men 
aan het eene einde eener staaf van 

l 
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(leii[;(iznain dradif; ijzer op de {jewone 
wijze eenen schroefdraad snijdt, iels , 
wat ahijd niet veel (rillende werkii]|; 
{gepaard (;aat , men dan bevinden zal 
dal hel af/[edraaide f^edeelfe veel kris-
talachliijer is dan het andere {jedceKe 
van de slaaf. Anderen bewere/i dat die 
bijzondere zamenslellin/; een f;evol[; is 
van een oorspronkelijk ^jebrek in de 
wijze van bereiding; van hel ijzei*. en 
ontkennen fjeheel en al deze werkin^j 
der Irillini; , lerwijl eeni{jen willen dal 
men op verschillende wijzen dradij; ijzer 
eene krislalacblij;« zamensleUini; kan 
doen verkrtj(;en, onder anderen (lo(»r eene 
slaaf herhaaldelijk rood te jjloeijen en 
ze in kond water te dom(ieIen , of door 
ZE, konil zijnde. (jedtnende een half 
nur of langer met een hamer te slaan. 

De heer lirunel echter meent dat het 
voorkomen van de breuk zeer veel af-
han{;t van de wijze, waarop de staaf 
jyebroken is. Hetzelfde stuk ijzer zal men 
(loor een lanfjzamen zwaren sla^; eene 
dra<li{;e breuk, en dimr een kiu len schel -
pen slajy of een lik eene kristalachii(;e 
breuk doen vertoonen. De w armte[;raad 
alleeti heeft ook een zeer bepaalden in-
vloed op de breuk. IJzer, kouti (gebroken, 
vertoorU eene meer krislalachti(je breuk 
dan hetzelfde ijzer, wanneer het een 
weinij; verwarmd is. 

Kenigen meenen dat diezelfde ver-
schijnselen ook bij gegoten ijzer worden 
waargenonuMi. 

\Vij hebben geliacht dit vraagpunt 
op verschillende wijzen proefondervin-
delijk te onderzoeken. 

Eene staaf van gegoten ijzer, zwaar 
3 eng. duiïn (7.r» ned. duim) vierkant, 
werd gelegd op steu/ipunten 14 en{f. voet 

van elkander. Ken zware kogel 
werd door middel van een metaal-
draad , lang 18 eng. voel {5*',48) zoo-
danig aan de zoldering gehangen , dal 
hij juist hel midden der zijde van de 
staaf aanraakte. Door dezen kogel , in 
een vlak reglhoeki(; op de lengte der 
staaf, even als een slinger, lol eiken 
verlangden afstand, uit den loodregien 
stand te brengen en hem dan \>totseling 
los te laten, kon men hem in het water-
passe vlak een slag aan de staaf doen 
geven, waarvan de sterkte naar ver-
kieziuij kon worden geregeld, door de 
massa van den kogel en de grootte van 
tien slingerhocïk te veranderen. Aan ver-
schillende slaven, waarvan eenigen van 
mindere zwaarle-afmelingen dan de bo-
venvermelde, werden met dezen toestel 
opvolgende slagen gegeven (in de meeste 
gevallen 4000), en daarbij werd de sterkte. 

van den slag voor iedere proeven reeks 
naar de behoefte geregeld. De algemcene 
uilkomst dier proeven is geweest, dat 
als de slaj; slerk genoeg was om de 
staven eene doorbuiging te doen erlan-
gen getijk aan de helft barer giootste 
<lo(U'hu(ging (die, waarbij zij onder een 
last in rust breken) geen staaf 4000 
zulke slagejï achtereenvcdgcnd kon \iiv-
dragen ; maar al de slaver», mits det/gd-
zaam , weerstonden de werkitig van 
4000 slagen, waarvan elke ze een derde 
van hare grootste doorbuiging dee<l uit-
wijken. 

Andere gegoten ijzeren staven wer-
den onderworpen aan de werking van 
eenen omwenlelenden, door stoomkracht 
gedreven vuist , die ze zachtjes ne<;r-
drukte, waarna men de staven zich liet 
herstellen , — en deze bewerking her-
haalde tot een aaidal, in sommige ge-
vallen, van 100.000 doorbnigifjgen van 
vier in de minmil , voor elke staaf. — 

werd ook eene andere bewerking 
beproefil , waardoor uïen (ie geheele 
slaaf, gediuende hel dotnbuigen slerk 
deed llillen. De uitkomst dezer proef-
neming was. dal als de afwijking jix'üjk 
was aan een derde van de uilerste <loor-
buiging, de staven dan niet verzwakten, 
waarvan men zich verzekerde door ze 
op de {[ew<»ne wijze met een last in rust 
op hel midden {;elegd, te do<̂ n breken. 
Toen echler de afwijkingen , door hel 
werktuig Ie weeg gebragl, gelijk ,'ge-
maakt werden aan de helft der jjrootsle 
doorbuiging, braken de staven na minder 
dan UOO vuisldi ukkingen. Deze uitkomst 
is in overeenstemming met de voorgaande 
en bevestigt haar. 

Door anilere werklui{;elijke middelen 
liet ineti eenm last, gelijk aan de helft 
vati hel brekend gew igt , gesla<lig over 
ee/ie staaf van afmetirigen als de voor-
melde, heen en weer bewegen. Kene 
deugdzame slaaf werd oo/^enscliijnlijk 
nlel verzwakl door DtiOOt) overgangeti 
van den last. 

INlen kan dus over het geheelstellen, 
dat, voor zooveel betreft tle uilwerking 
van herhaalde dooi staven van 
gegoten ijzei' zulke afmetingen zouden 
moeten hebben, dal zij naauwelijks een 
derde der uiterste doorbuiging zouden 
kuiuien uitw ijken. Kn daar liet nu aan-
stonds zal blijken , dat de doorbuiging 
onder ee/i last in rust gewoonlijk aan-
n)erkelijk vermeerdert do<»r botsiuf; cu 
ook door den last te doen bewegen, 
zoo volgt daaruit dal de veiligbeitl naau-
welijks genoegzaam verzekerd zal zijn, 
door den grootslen last te bepalen, ge-
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lijk aan een zesde van den brekenden 
last , zelfs in de onderstellini; dal de 
staaf volkomen dttugdzaam zij. 

Op gesmeed ijzeren slaven hadden 
lOOOt) aclitereenv(dgende , door een' 
omwenteleiulen vuist te weei; gclu agte , 
dotu'buigingen {ïeli|k aan die van de helft 
van den last, welke in rust eene aan-
merkelijke blijvende doorbuiging veroor-
zaakte, geene merkbare uitwerking. 

Omtrent het tweede punt van onder-
zoek, nauïelijk de mechanische werking 
van botsing en van bewegende lasien, 
zijn een groot aantal proeven genomen. 
V o o r a l tot opheldering nopens den slag 
van zware ligchamen op ilragers. Uit 
die proeven blijkt, dat slaven van ge-
goten ijzer van gelijke lengteen gew igt, 
waterpas geslagen met detizelfden ko^ei 
(door middel van den bovenvermelden 
toestel voor langdtn ige hotsing) gelijken 
weerstand aan botsing bieden, van wel-
ken vorm ook hare dwarsdoorsnede moge 
wezen, mits het oppervlak dier doorsnede 
even groot zij. Zoo werd tot hel breken 
van eene slaaf, zwaar l ^ op (i eng. duim 
(3,8 op ned. duim), gelegd op 
sleunpunlen 14 eng. voet (4«'/27) van 
elkaiuler, dezelfde sterkte van slag ge-
vorderd, hetzij de staaf op de breedc 
of op de smalle zijde geslajïcn werd; 
en dezelfile sla(jen wenlen vereischl om 
eene staaf te breken van goelijke lengte, 
waarvan de doorsnede een vierkant was 
van 3 eng. duim de zijde, en die derhalve 
hetzelfile o])j)ervlak en gewigt had als 
de eerste. 

Kene andere reeks van proeven met 
denzelfden toestel genomen , deed onder 
anderen zien, dal ile doorbuigingen van 
gesmeed ijzeren slaven, votnlgebragl 
door den kogelslag, nagenoeg evenredig 
waren aan de snelheid der botsing. De 
doorbuigiïigen bij gegoten ijzer zijn 
grooter, dan in reden de/'s/ielheid van 
den slag. 

IVlen beeft eene reeks van proeven 
genomen , om na te gaan in hoever hel 
gelijkmatig belasten van een balk, zijn 
vermogen om weerstand te bieden aan 
den slag van denzelfden kogel, te lood 
er op vallende, vermeerdere. Daarbij is 
bevonden , dal balken van gegolen ijzer 
lïinnen zekere grenzen belast met ge-
wiglen, gelijkmatig over de geheele 
lengte verdeehl, en zoodanig met de 
balken verbonden , dal de doorbuiging 
er niet door belet werd, sterkere bot-
singen weerstonden van helzelfileer op 
vallende ligchaam , dan toen de balken 
onbelast waren , in reden van twee lol 
f^vn. In dit geval werden de slaven in 

het middel] geslagen met denzelfden 
kogel , te lood vallende door verschil-
lende hoogten , en de dcxu buigingen 
waren najyenoeg evenredig aan de snel-
heid diM' slagen. 

Wi j hebben ook een reeks van proe-
ven genonien ter vergelijking van de 
mechanische uitwerking van gevviglen, 
meer of minder snel bewegende over 
bruggen, met die van dezeltde lasten in 
rust. Tol dal einde werd onder aiuleren 
een toestel gemaakt, waardoor men een 
wagen naar verkiezing met verschillende 
gewigten beladen op een hellend vlak 
liet atloopen ; — de ijzeren staven , die 
onderzocht moesten W(»rd«?n, waren 
waterpas bevestigd aan den voel van 
het hellend vlak, zoodanig dal de ge-
la<len wagen er oveiliep met de snel-
heid bij de daling of den val vei kregen, 
/oo konden de uilwerkingen, die ver-
kregen werden , wanneer men den wa-
gen met verschillende snelheden deed 
bewegen , hetzij doorbuiging hetzij bre-
king, waargenomen, en mei die van in 
rust op de staaf geplaatste even groote 
lasten vergeleken worden. 

Deze toestel was (qi eene schaal in 
gerigt, voldoende om uitkomsten van 
wezenlijk praktische waarde te veikrij-
{jen. Üe top van hel hellend vlak was 
nage/iO(»g 40 Kn(;. voel (^i•^li)) ver-
heven boven hel walerpa.sse gedeelle der 
baan , en een paar spoorslaven 3 Kug. 
voel (0^>,yi4) van elkander, waren {;e-
legd over de geheele uitgeslreklheid om 
den wagen, welktMi men lol een be-
drag van ongeveer 2 Knjf. ton (2032 
pond) belasten kon, te leiden. De proef-
staven, 9 Kng. voel (2''^74.i lang, waren 
{jelegd in de verlenging van den spoor-
weg? in hel waterpasse gedeelle. en de 
hellende en waterpasse ^»eileelten van 
den spoorweg waren met eenen llaauwen 
boog vereenigil. Aan de proefstaveu 
waren toestellen aan(?el)ragl, waardooi-
de doorbuigingeu, die door den over-
gang van den geladen wagen werden 
veroorzaakt, aangeleekend werden; de 
snelheiil van den wagen werd ook ge-
melen , maar die snelheid was van zelf 
beperkt door de boogie van het hellend 
vlak, en de grootste snelheid die men 
bereiken kon, was 4.3 eng. voel (13®',11) 
in de .secunde of 47 lui 48 ned. mijl 
in hel uur. 

Keiï zeer groot aantal proeven zijn 
mei dezen toestel genomen , om de uit-
werking van verschillende lasleii eii 
snelheden op slaven van verschillende 
afmeliIlgen te vergelijken en over het 
algemeen bloek daaruit dat <le door-
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luiigiiig vooi fgehrngt door ooii Inst hc-
\v<'güfid<! ovor do staaf groolor wns dan 
<lie vrronrzaakt door e(»n grlijken last 
in h<?t midden der staaf in rust er op-
gelegd, err <lal de doorlmi{;ing met de 
sjieliurid Inenam. Uij voorbeeld toen de 
U'a{fe/i geladen met I 120 pond (o()7,8 
ne<l. pond; in rual geplaatst wei-d op 
een paar gegoten ij/eren staven , lang 
U voet (2®i,74) breed 4 en hoog U eng. 
iluim ((>«̂ 1̂0 en bragt hij eene 

doorbuigij)g gelijk aan ^^ vaiï één eng. 
duim (l,r>24 ned. duim) teweeg; maar 
toen Tuen den wagten over de slaven 
liet rf)llen uu»t eene snelheid van 10 
«•ng. mijl (10,1 ned. mijl), veruieer-
«lerde de tloorbuiging tol van eenen 
eng. duim (2,0'> ned. du im); en zij 
nam vooits met de snelheid toe, zoo-
dal bij eeiH» snelheid van 30 eng. uïijl 
(48'. ned. mijl) in het uui', de door-
imiging eng. ihiim (3.8 ned. duim) 
bedroeg, dat is, meer dan het dubbel 
van de doorbuiging van rust. 

Daar de werking van een gegeven last 
om staven te doen buigen zoo zeer met 
zijne snelheiil loeneeml. zoo volgt dal de 
last, die in l)eweging de staaf zal doen 
f>reken , veel geringer zal zijn dan die, 
welke hel in rust zal doen; en dat dien-
overeenkomstig in het boven aange-
haalde voorlieeld, een last van 4150 
^'Ug. iiomi (1881.2 ned. pond) vereischt 
wordt om in rust oj» het juidden der 
staven gelegd ze te doen breken, terwijl 
een gewi{ft van 1778 eng. poiul (800 
ned. pond) voldoeïide is om eene bi euk 
Ie weeff te breiigen , als het over de 
slaven beweegt niet eerui snelheid van 
30 eng. Uïijl (48^^ ned. mijl) in het uur. 

Verd»?r bleek het , dal als de last in 
beweging werd gebragt , de fmnten 
van groolsie doorl)uiging niet in het 
midtlen bleven , maai* de uiteinden der 
slaven naderden. Dij staven die door 
een last in beweging»- waren gebr'oken, 
waren de breuk'Mi altijd op eenigen af-
stand van hel midden; st>mwijlen wer-
<len de slaven in vier of vijf stukken 
gebroken , heigeen deed zien aan welke 
imilengewone s}>anningen zij warer» 
onderw orpen geweest. 

W i j hebben getracht de wetten oji 
te sporen, waardoor het verband lu.s-
schen deze verschijnselen onderling en 
<le praktijk zon kunnen worden ver-
klaard ; lot dat einde werd een kleiner 
• n veel gev()eliger toestel gemaakt om 
de verschijnselen in hun eenvoiidigslen 
vorm , namelijk in hel geval van een 
eenig (jew igl , bewegende over eene 
Ugle veerkrachtijje slaaf, te onderzoe-

ken. Want de last in zijnen gang over 
ile slaaf doet ze tloorbuigen, zooflat de 
weg of baan van het zwaartepunt van 
den last, in slede van eene regie wa-
terpasse lijn Ie zijn , fjeiijk het geval 
zou wezen als de staat' vrilkomen stijf 
ware, eene kromme lijn wordt, wier 
vorm afhangt van de betrekking tus-
schen de lengte , de v«»erkracht en tie 
traagheid (massa) der slaaf, de grootte 
van den last en zijne snelheiil. 

Als de vorm van deze kromme lijn 
voor alle gevallen volkomen bepaald 
kon worden . zouden de uilwerkingen 
van bewegende lasten op slaven bekend 
zijn ; maar dit vraajjstuk is, ongelukki-
gerwijs, zoo uiterst ingewikkeld, dat 
zijne volledige oplossing buiten het be-
reik .schijnt te zijn der wiskuiulige 
analysis, ten ruinste voor hel tegen-
woordige, uitgezonderd alleen in het een-
voudig.sle geval, namelijk, dat waarin 
<le last ingerigl is om de slaaf slecht.s 
in een pujïl aan Ie raken, of in andere 
woorden, wanneer de last be.schouwd 
wordt als een zwaar pnnl in beweging. 
In de praktijk daarentegen raakt evn 
enkel vierradige wagen iedere spoor*-
slaaf in twee punten aan, en een zes-
radige wagen met zijn tender heeft aan 
elke zijde vijf of zes punten van aan-
raking met de sj)oren. Dil maakt het 
vraagstuk uiterst ingewikkeld. 

De voormelde kleinere toestel is zoo 
ingerigl , dal de last slechls in één punt 
op de staaf drukt . en is ook van eene 
inrigting voorzien , door welke de ge-
volgen van verschillende verhoudingen 
tusschen de massa der slaaf en die van 
den last waargenomen kunnen worden. 
\N egens den aard van hel vraagstuk is 
het doelmatig in de eerste plaats devormen 
van de kromme lijnen , die beschreven 
worden en de overeenkomstige doorbui-
gingen van de staaf, als hare massa 
zeer klein is, vergeleken met die van 
den last, 1«; beschouwen. 

Toen wij die vormen hadden bepaald 
voor verschiileuile verhoudingen van 
lengte der br irg, hare doorbuigin{f van 
iiial cn dc snelheid van den bewegen-
den last, zijn wij er toe overgegaan de 
uitwerkirrg te onderzoeken , welke eene 
grootere betrekkelijke massa der staaf 
heeft op de doorbuigirrg. De/e naspo-
ringen werden i/rjzonder bevorderd door 
een zeer uitvoer ig en volledig analytisch 
onderzoek, hetwelk Oeorge Stokes Ksq., 
professor van iV'mbroke-kollegie (e 
Canibridge, op verzoek van een <ler 
leden van de komn)issie orrdernonien 
had. Chïgelukkigerwijs is liet vraagstuk 
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ZOO ingewikkeld , dat het alleen in die 
gevallen voor oplossing vatbaar is , 
waarbij de massa der brug wordt on-
dersteld zeer klein te zijn , vergeleken 
met die van d('n last, en het omge-
keerde , wanneer de massa van den 
last wordt verondersteld zeer gering te 
zijn in vergelijking met die van de 
brug. De gevallen die in dc praktijk 
voorkomen ligt;e" tusschen die uiter-
slen ; want in tle proeven door de kom-
missie te l\)rtsm(uith op het reeds be-
schreven hellend vlak genomen, was het 
gewigt van den last drie tot vier maal 
grooler dan dat van de slaaf; maar deze 
verhouding is veel gr ooler dan tlie, w elke 
bij bruggen voorkomt; eensdeels, uit 
hoofde van de ruKKlzakelijkheid om bij 
proeven zeer buigzame slaven te ge-
bruiken , ten einde de verandering der 
doorhuiging genoeg te doen uitkomen, 
en gedeeltelijk uilhoofile v au luit ijroole 
ver 4ichil in lengte; w ant als men bij de 
proeven staven gebruikte in dezelfde 
gew iglsverhouding als in de praktijk , 
zou de door buiging zoo klein wezen , 
dat ze niet merkbaar zou zijn. Dit zal 
gemakkelijk begrepen worden, als men 
bedenkt, dal in eene brug lang 33 eng. 
voet (10 el) eene doorbuiging niet 
grooler dan een kwart eng. duim 
(0.3 streep) wordt gedoogd, dat is 
slechts 1/1440"« gedeelle der lengte; 
terwijl bet bij proetnemingen noodig 
is, doorbui{jingen van twee of meer 
eng. duim (5 of meer* ned. duim) tc 
doen ontslaan, lüj bestaande bruggen 
van ongeveer 40 voel (ruim 12 el) 
spanning, weegt de locomotief met 
teniler bijna zoo veel als de helft van 
de brug, waarover ze gaat ; en hij 
groole brutygen is het [iewigt van den 
last veel geringer dan dat van dc brug. 

De heer Stokes heeft aangetoond, dat 
als tle traagheid der brug (jer ing on-
dersteld worilt , de kromme l)anen van 
den last en derhalve ook de dooi buiging 
van de staaf afhangen van eene ze-
kere grootheid , die hij noemt; tieze 
grootheid verandert rcgtslreeks als hid 
vierkant van de lengte der slaaf, 
en omjïcKeerd als hel pi'oduel van de 
doorbuiging var» rust in bel mid-
den (namelijk die welke zou worden te 
weeg (fcbragt door den last in rust op 
bel midtlen van de brug gt'plaalsl) en 
bel vierkant van de snrlheid van den 
last , ter wijl hij over de brug gaal. Als 

klein is, woitll de vermeerdering van 
door buiging, veroorzaakt door de snel-
lieid van den lasl, zeer groot; zoodal 
als /è gelijk is aan 1,3, de doorbuigin-

gen van rust dubbel zoo groot worden, 
en zij worden driemaal zoo groot als 
ß = O.S en allengs grooler, iinarinnlc 
uïen aan ß kletneie waarden geeft. 
Daarentegen gr ootere waai den van/5 ko-
men overeen met kleine doorbuigingen, 
en het is bij onze proeven aangetoond, 
dat bij bestaande bru(fga'n, zelden 
kleiner, maar door gaans veel grooler 
is darr 14; en dal bij gevolg de groolsie 
vermeerdering der dot)rbuiging door snel-
heid , volgens di'ze theorie nooit grooler 
zou zijn dan een tiende , en afwisselen 
zou tusschen dal uilersle en een hon-
derdste. Daar verandert in rede van 
hel vierkant van de lengte der b|UG, 
is het klaar, dal de negen voels (2''i,74) 
slaven tier l'orlsmoulh-proeven met veel 
geringere waarden van ß uu)eten over-
eenkomen , dan de 20 lot 30 voels (0«^ 10 
tol Ü*',14) lengten tier werkelijke brug-
jen , terwijl tle waaiden van ß in vo-• :.. 1 .....i g ^ . . , . . .j- — 
rige gevallen nog vertier verminderd 
w erden wegens tle grtn)le ttoorbuigingen, 
die men notïdzakelijk bij zulke i>roeven, 
als boven aangeduid, moet aanwenden, 
liet is daart)m uilgemaakt, tiat de tuu-

vermeerdering van doorbui-
ging vertmrzaakt tiot)r de snelheiti bij 
(Ie proeven Ie 1'ortsmouth niet hij wer-
kelijke bruggen kan vtiorkomen, ver-
mits het blijkt tIat de verschijnselen, 
waarvan hier sprake is, in eene grot>tc 
mate ontwikkehl wortlen , wanneer tle 
afmetingen vaii het htmwwerk geringer 
wortlen. Maar dtve berekeningen zijn 
gemaakt in tle tuiderstelling, dal tle 
traagheid der brug zeer klein is; en de 
proeven , {jenomen met tien bovenver-
melden kleinen loeslel, hebben tloen 
zien, dat zoo lang /S kleiner is dan dc 
eenheid, de traagheid (massa) der brug 
bijdraagl om tle doorbuigiiu; minder te 
doen z i jn , terwijl van tle andere zijtle, 
als grooler is dan de eenheitl (alle 
praktische gevallen er bij begrepen) dc 
iraaghttid van de brug strekt, tun tle 
tloorbuiging, verkregen in tlie onder-
slelling, Ie veriiuiei tieren. Eindelijk zal 
de vermeerdering tier dotubuiging van 
ï'usl, als men de traagheid der luug in 
aanmerking neeml, veel grooler zijn 
bij ktule tlan bij lange bruggen. IVijv, 
als tle massa van tien bewegentlen last 
en die tier brug nagenoeg gtdijk zijn , 
dan zal de vermeet dering van tle tloor-
buiging van rust, mei de groolsie snel-
heden bij brug{;en van 20 voel (t'/^IO) 
spanning van gtiw oue stijfheid , meer 
dan de helft kunnen wezen; terwijl voor 
bruggen van 50 voel (15; el) lengte , 
die vermeerdering ulel grooler zal zijn 
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clan ccn zevende cn snel zal afnemen , 
naar gelang de lengten groolei- zijn. 
Doel) daar het bewezen is, dat de aan-
groeijing der donrbniging» ai/c andere 
omstandigheden (jelijk staande , \ et {um-
dert door vermeerdering der stijfheid 
van de brug , heeft men het altijd in 
de mag l , die aangroeijing lusschen vei-
lige grenzen te beperken. Hiervan dat 
bij het berekenen van de sterkte van 
eene spoorwegbrug deze aangroeijing 
der door buiging van rust in aanmerking 
moet worden genomen, door ze te be-
rekenen voor den grootsten last, die 
over de brug zal te v e r v o e r e n zi jn. 
Men moet ook bedenken , dal de schok-
ken , veroorzaakt door het gaan van 
den trein over de voegen dei'spoorsla-
ven , eene verdere vermeerdering der 
doorbuiging ten gevolge kunnen hebben. 

W i j hebben ook door middel van den 
groolen toestel, vroeger vermeld, eenige 
proeven genomen met gehogen staven, 
en deze staven droegen veel grootere 
lasten met groote snelheden dan regie 
staven ; maar de doorbuigingen van die 
staven, vergeleken met hare lengte, 
waren zeer groot. Terwijl wi j de aan-
dacht op die proeven vestigen, moeten 
wi j opmerken, dat in werkelijke ge-
bouw eri , waar de doorbuigingen zeer 
klein zijn . het voordeel verkregen door 
hel geven van een bogl aaii de ribben 
of eene geboge/ie baafi voor den last 
Ie maken , van betrekkelijk weinig be-
lang zou z i jn , en bij de uitvoering 
bezwaren zou ku/men opleveien. 

Het algemeene gevoelen der ingeiiicurs 
schijnt niel met de bovenvermelde uit-
komsten te slrooken. Zij gaven meestal 
de meening Ie kenncï) dal de doorbui-
ging , te w ecg gebragl door een last 
die met gKHiie snelheid over een balk 
beweegt, geringer moet zijn dan de 
doorbuiging voor een g e l i j k e n last i/i 
rust; zelfs wanneer zij eene vcrnjeerde-
ring hebben opgenierkt, hebben zij die 
toegeschreven alleen aan de schokken 
van de lok(»motief of den irein bij bet 
gaan over de ongelijkheden bij de voegen 
der spoorslaven of aan andere soortge-
lijke oorzaken. 

Tot onderzoek van dit j>unt hebben 
wij twee bruggen door proeven getoetst. 
Deze bruggen , waarvan eene is dc 
Kwell-brug in de Croydon- en Kpsom-
linie, en de andere de Godslone-brug 
op de zuid-oosler-linie, zijn beide ge-
bouwd om een spoorweg ovei- een 
gewonen weg te leiden. Ki werd eene 
sleiijering oj»gerigl, sleunende op den 
gewonen weg , die bijgevolg onafhan-
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kelijk was van de bewegingen der brug , 
en een potlood werd aan de onderzijde 
van een der balken of ilragers van de 
brug vastgemaakt, zoodanig dal als ilezc 
laatste onder den last van de lokomolief 
of van den trein, hetzij in rust op , of 
in beweging over de brug , doorboog, 
het potlood de grootte van de doorbui-
ging beschreef op een leekenbord, dat 
aan de sleigering bevestigd was. W i j 
lieten eene lokomolief en tender, die 
door liestuurdcren der spoorvveg-maat-
schapfïijen zeer welwillend te onzer be-
schikking waren gesteld , of met ver-
schillende snelheden over de bruggen 
gaan , of daarop rusten, naar goedvin-
den. De openiiïg van dc Ewell-hrug is 
48 voet (14«^fi3) wijd, en de doorbuiging 
van rust voor diefi last bedroeg icla 
meer dan een vijfde va»i een eng. duim 
(vijf slreep). Deze doorbuiging werd, 
zeer weinig doch onmiskenbaar, ver-
meerderd toen de lokomolief over de 
brug bewoog, en met eene snelheid van 
nagenoeg 50 eng., mijl (80i ned. mijl) 
in het uur werd eene vern)eerderij)g JJI 
snelheid van een zevende waargenomen. 
Daar het nu bekend is , dat de ilruk op 
een balk of drager nagenoeg evenre-
dig is aan zijne doorbuiging, moet 
men daaruit alleiden , dat in dit geval 
dc snelheid te w eeg brag l , dal de 
last een druk uitoefende gelijk aan 
dien van een last die een zevende 
zwaarder en in het midden in rust op 
de biug geplaatst zou zijn. Hel gewigt 
van de locomotief met tender bedroeg 
30 ton Cruim 30i ned. ton), en door de 
sneltieid oefende die last een druk uil, die 
gelijk was aan nagenoeg 45 ton (bijna 
454 ned. ton.) Sitorljjelijke uitkomsten 
werden bij deGodslone-brugverkregen. 
W i j moeten bij deze jfelegeidieid ver-
meldefi dal wij zeer veel veischuldigd 
zijn aan den heer P. \V. Barlow en 
de/ï lieer Hood , voor de hu lp , die zij 
ons bij het nemen van die i>rüevcn heb-
ben bewezen W i j moeten ook onzen 
dank betuigen aan deti rijks slerrekun-
dige , wegens zijne tegenwoordigheid 
bij die en bij andere proeven, en voor 
vele belangrijke inlichlingen gedurende 
den loop van hel onderzoek. 

Behalve de bovengemelde proeven 
hebben wij er vele genomen, niet oog-
merk om gegevens voor de vollooijing 
der wiskimdiije theorie van veerkracb-
lige slaven Ie erlangeri. 

Wordt een balk , hoe dan ook , ge-
bogen , dan wordi hij aan dc holle zijde 
ingedrukt, aan de bolle zijde uil{(crekt. 
1'A'ue naauwkeurige kennis van de weU 
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ion, naar welke deze indrukkingcn 
en uilrekkingen plaats hebhen. moet 
derhalve aan elke naauwkeurige leer 
van de doorbuiging, trilling cn het 
breken vooraf^jaan. 

De wet die gewooidijk hij daarop 
betrekkelijke wiskundige onderzoekiïigen 
wordt aangenomen en naar w elke de uit-
rekkingen en zamcndrukkingen volgens 
de lengte, binnen zekere gre/jzeiï, in regie 
red(;n zouden zijii van de krachten, die ze 
voortbrengen, ofschoon zeer nabij juist 
voor sotnmige ligchame/i, is misschien 
voor geene slof volkonjen naauwkeurig. 

W i j hebhen uil dien hoofde [»roeven 
genomen, ten einde de regislreeksche uil-
rekking en zamendi ukking, volgens de 
lengte , — van slaven van gegoten en 
geslagen ijzer met naauvvkeurigheid te 
bepalen. De uilrekkingen werden be-
paahl door eene slaaf lang 50 voet 
(I54 el) en zwaar een duim (2,54 ned. 
duim) vierkanl, Ie hangen aan het dak 
van een hoog gebouw , en aan haar 
ondereinde verschillende gewigten te 
bevesligen. 

De zamcndrukkingen werden bepaald 
door eene slaaf» lang 10 voel (3'^048), 
en zwaar als de voormelde, te sluiten 
in eene jfroef, {jemaakl in een gegoten 
ijzeien raam, waarin de slaaf v r i j , 
zonder wri jving, kon sctmiven, doch 
«lie geene zijdelingsche uilwijking toe-
liet. De slaaf werd toen gedrukt door 

middel van een hefboom met verschil-
lende {jewigten belast. Alle mogelijke 
voorz(Mgen Ier verzekerin{f van naauw-
keurigheid werden genomen. De vol-
gende formulen werden afgeleid uil de 
proeven voor de betrekking lusschen de 
uitrekking en de zamendrukking van 
eene gegoten ijzeren slaaf, 10 voet lang 
en zw aar ceti duim vierkanl, en de ge-
wigten ilie ze voorlbraglen: 

uitrekking, 
w = noilTe — 20l005ü» 

zantendrukking, 
w = H)7703(/ — 303 

AV'aarin w is bel gewigt in eng. pon-
den werkende op de slaaf; e de uil-
rekking en d dc zamendrukking in 
eng. duimen. 

De formulen daarvan afgeleid voor 
eene slaaf van die zelfde zwaailc en 
willekeurige lengte, z i j n : 

v o o r u i t r e k k i n g 

e c^ 
IC — I3l)3404t)y— 2007432000-

v u o r z a u n ' u d r u k k i n g 

d 
IC = 12031500 f — 522i>7'J2U0^ 

Waarin l de lengte van de staaf is 
in eng. duimen. 

Deze formulen zijn af^jeleid uit dc 
gemiddelde nilkonisten van vier soorlen 
van gegoten ijzer. 

De nïiddelbare slerkle van gegoten 
ijzer legen uil rekking , uil deze proeven 
afgeleid, bedraagt 15711 eng. pond op 
den vierkanten eng. duim , (nagenoeg 
1089 nrd. pond op den vierkanten ned. 
duim) en de uilerste uitrekking 
der lengte; en dal gewigt zou eene staaf 
ijzer van dezelfde doorsnede van 
hare lengte zaïnendrukken. 

Verschillende s(»orlen van gegoten 
ijzer zijn in gebruik gekomen, waarvan 
de eigenschappen nog niel naauwkeurig 
genoeg waren nagegaan geworden. INlen 
heeft er 17 soorlen van uitgezocht en 
haar vermojjen tegen uitrekking en 
legen zamendrukking bepaald. Er zijn 
ook proeven, betrekkelijk de dwars-
sterkle van gegoten en gesmeed ijzer , 
gedrukt in hel lood en waterpas, {ge-
nomen geworden. Deze proeveti (oonen 
zeer duidelijk aan de lijdelijke en blij-
vende doori>uigingen van jjegolen ijzer 
en het {jebrek van die stof aan veer-
kracht. 

De staven , waarop met opzigt tot 
dwarsche drnkkinjj proeven zijn geno-
men , waien 1 lol 3 eng. duim (2,54 
tot 7,02 /jed. duim) vierkant zwaar , 
cfi van verschillende andere doorsneden; 
en de werkelijke lasten van breking 
tloen zien, dat eene slaaf zw aar een 
duim (2,54 ned. duim) vierkanl nittl als 
eenheid jnag worden genomen bij het 
berekenen van de slerkle van een ge-
goten stuk van hetzelfde metaal van 
grootere afmelinjjen , ofschoon men ge-
woon is hel Ie doen ; wanl hel schijnt 
dal de kristallen in dat gedeelte der 
slaaf, hetwelk hel eerst verkoell, klein 
en digi gedrongen zijn , lerwijl bet 
hart der slaven, Ier zwaarle van Iw ee 
lot drie eng. duim (5,08 lot 7,62 ned. 
tluim) vierkant, beslaat uil betrekkelijk 
gro(de kristallen, en slaven 3 eng. duim 
(7,02 ned. duim) vierkant in doorsnede 
op alle zijden afgeschaafd lol dat zij 
slechls J eng. duim (1,0 ned. duim; 
vierkanl zw aar zijn , zeer zwak zijn 
bevonden èn legen dwars- èn legen 
zamendrukkinj». Hiernaar schijnt lu»t 
wenschelijk bij bel kiezen eener een-
heid voor de .sterkte van ijzer, waar-
van een {jrool stuk moet worden gegt»ten, 
dal de slaaf even dik zij als tiet dikste 
gedeelte van hel te maken gielwerk. 

Deze pi oefneming werd zeer bevor-
derd door de vergunning van dc lords 
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kommissarissen van de admiraliteit om 
gebruik le mogen maken van de werf 
Ie Porlsmouth lot voortzetting der on-
derzoekingen. Daarbij echter hebben 
wij het noodig bevonden eenige gron-
den in Land)elh (1) gedurende ver-
scheidene maanden in huur te nemen , 
en zulks voor de uitvoering vjfi dat 
gedeelte van het proefondervindelijk on-
derzoek , hetwelk Eaton llodukinson 
Es(i. op zich had genomen. Ofschoon 
wij nu wel weten, dat het moeijelijk, 
zoo niet ongepast zou zijn de bij-
zondere werkzaamheden van ieder lid 
der kommissie op te geven , en het 
liatelijk zou kumien schijnen er een uit 
te zonderen om hem bijzonder Ie loven, 
kunnen w i j echter de uitdrukking onzer 
dankbaarheid aan bovenvermelden heer 
niet terughouden , wegens den ijver en 
de bekwaamheid waarmede hij demerk-
vvaardigü proeven-reeks heeft uitge-
voerd , die in de bijlagen van dit rap-
port is aangewezen , en een groot deel 
uitmaakt van de reeds beschreven proe-
ven. 

Buitendien hebben wij van onder-
scheidene ijzer-fabrikanten inlichtingen 
bekomen , nopens de verschillende ver-
rigtingen, die zij lot hel maken van 
hun ijzer aanwenden , en den invloed 
van zulke verrigtingen op de slerkle 
en eigenschappen van de voorlgebragte 
stof; en wij hebben ook zorgvuldig de 
burgerlijke ingenieurs gehoord over de 
hoedanigheden en mengingen van ijzer, 
die zij verkiezen voor de groote gegolen 
stukken in gebruik in den bouw van 
spoorwegbruggen, en de eigenaardige 
hoedanigheden van heet geblaas-eakï>ud-
geblaas-ijzer ; dit onderzoek is zeer be-
vorderd geworden door de welwille/id-
heid en openheid , waarniede die heeren 
ons de uitkomsten hunner ondervinding 
hebben medegedeeld. 

Daar geene kaart van het rijk be-
stond; voorstellende ile distriklen, waar 
ijzererts gevonden en ontg^onnen wordt, 
hebben wij de hulp ingeroe|)en van de 
beambten van hel museum voor prak-
tische {geologie, en zij hebben eene 
kaart (loen jjereed maken om bij dit 
rapport gevoegd te worden, waarop 
voornaamste ovens, die thans in w erking 
zi jn, zijn aangeduid. 

Omtrent de beste hoedanighetlen en 
mengingen van ijzer loopen de /jevoe-
lens zeer uil een ; en dan nog schijnt 

(!) Vomtad van Londen, kruide» de 1 hetnis.. 
(litd.) 

het dat die, welke in gebruik zijn voor 
groote gietwerken, zoo zeer liepaald 
worden door de handelsvraag van de 
betrekkelijke koslen , dat ingenieurs 
zelden de besle bouwstof kunnen kie-
zen. Algemeen wordt erkend , dat er 
voor ingenieurs geen waarborg beslaat 
dat de mengin{f, die zij bij kontrakt 
hebben bedongen, die zal zi jn, welke 
de gieter zal gebruiken, omdat zij geen 
zekeren loels hebben ter bepaling , of 
een stuk ijzer met heel- of koud-geblaas 
is gemaakt geworden. De heer Fox 
heeft, naar het ons voorkomt, eet» uit-
muntend middel van verzekering aan-
bevolen , namelijk dal ingenieurs bij 
konlraklen vocn- de levering van een 
groot aantal ijzeren ribben of balken ; den 
brekenden last der ribben enz. bepalen 
(de menging aan den gieter overlatende) 
en ééne meer dan het benoodigde gelat 
doen gieten. De ingenieur kan er dan 
ééne voor de proef uitzoeken en als die 
onder een minderen last bezwijkt dan 
die waaromtrent is overeengekomen , 
m<»gen alle afgekeurd woi den. 

Bij hel ontstaan van hel spoorweg-
stelsel werden de bruggen natuurlijk 
zaniengesteld naar beginselen soortgelijk 
aan die, welke reeds voor gewone 
wegen of walerleidinjfen waren aange-
wend. Eenige tlier gewone bouwwerken 
hebben de ontzaggelijke lasien en tril-
ling van spoorwegtreinen niet kiumen 
verdragen, l^enige zijn te kostbaar be-
vonden ; andere , zoo als de hangbrujj-
gen , zijn tot gebruik in spoorwegen 
geheel ongeschikt bevonden. Buitendien 
de noodzakelijkheid om den sjioorweg 
zoo veel mogelijk vlak en walerjyas Ie 
behouden , in verband met die om hem 
over bestaande kanalen, l ivieren of we-
gen te moeien leggen, heeft eene groote 
navraag doen ontstaan naar die soort 
van bruggen], welke zoo laag mogelijk 
gesteld kunnen worden als geschieden 
kan , zonder den doorlogl onder de brug 
Ie stremmen; of in andere woorden, 
waardoor het verschil in peil lusschen 
den weg of den str<iom , w eiken de 
brug te dragen heeft , en tlien over 
w eiken zij gaal , zoo gering moge-
lijk zij. 

Ten gevolge hiervan en van de onlel-
bare gelegenheden orn nieuwe bruggen 
te bouw en, lot w elke de aanleg der 
spoorwegen heeft aanleiding gejjeven, 
alsmede door hel bestendig streven om 
de koslen van haren bouw te verminderen, 
zijn eene menigle van nieuwe zameïi-
stellingen voorgeslagen en beproefil i;e-
worden , de meeste van groote ver-
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dienste en waarde; andere van zeer 
lwijfelachtige stevigheid. 

Over het geheel kan men niet zeggen 
dat de kunst om spoorwegbruggen te 
Imuwen zoodanig gevestigd is , tial de 
ingenieur in staal zou zi jn, daaromtrent 
beginselen met vertrouw en toe te passen. 
W i j hebben het derhalve van onzen 
pligt geacht onderzoek Ie doen naar de 
legenw oordige wijzen om spoorwe^f-
bruggen te bouwen, en om, als getui-
genis , dö meeningen en de praktijk van 
ile voornaanïsle burgerlijke ingenieurs, 
nopens dezen tak van zamenstelling te 
verzamelen , inzonderheid met o|)zigt 
tot den vorm en de evenredigheden van 
eenvoudige gegoten ijzeren dragers of 
balken , de praktische grenzen voor bel 
gebruik van zulke dragers, de wijzen 
om ze met de rest van den bouw te 
verhinden , de verschillende vormen van 
zamengestelde dragers, de doelmatigheid 
van onderscheidene verbindingen van 
gegoten en gesmeed ijzer, en eindelijk 
de betrekkelijke waarde van eenvo\ulige 
dragers en van andere vormen, waarin 
het beginsel van den boog of andere 
wijzen om stevigheid te geven , zijn 
toeg<?past. 

De eenvoudigste brug en die, welke 
den grootsten onderweg voor eene ge-
gevene hoogte toelaat is zeker de regie 
drager- of balkbrug. 

De lengte van den eenvoudigen ge-
goten ijzeren drager of legger schijnt 
enkel be[)erkt te zijn door de mogelijk-
heid om deugdelijk gietw erk te maken , 
en de moeijelijkheid om zware massa's 
te vervoeren. Zoo is ons de lengte voor 
de praktijk zeer verschillend opgegeven, 
als 40, '50 en 00 eng. voet (l•i«'^20, 

en De vorm, uit de 
vroeger te dezen aanzien dooi* den heer 
liodgkinson genomen proeven afgeleid, 
wordt algemeen erkend te zijn die, 
welke de grootste slerkle medebrengt; 
maar de vereischleu van zamcnslelling 
nopen in vele opzigten daarvan af te 
wijken , vooral in de verhouding der 
onder- en bovennensen. liovendien heeft 
de noodzakelijkheid om den weg voor 
de spoorslaven zoo laag mogelijk Ie 
houden de praktijk doen geboren wor-
den om de balken , waaiwtp de staven 
I usten, op de eene zijde van de onder-
neus aan te brengen. De geheele druk 
van den spoorweg en van den over-
gaanden trein op zijde der loodregle 
mitlden doorsnede van den drager over-
gebragl wordende, veroorzaakt w ringin;; 
(hetgeen men niet allijd in rekening 
brengt bij het bepalen van de afmetingen 

van den drager), liet bestaan van deze 
w ringing wordt algemeen erkend , en 
men heeft verschillende middelen be-
dacht om ze legen te gaan of te belet-
ten ; maar de vorm van drager, die 
dezen störenden invloed werkelijk zou 
kunnen weerstaan , zonder andere na-
deehïii mede te brengen , blijfl nog uit 
te vinden overig. 

De vereischl e lengte der dragers wor<lt 
zeer vermeerder<l door het veelvuldig 
gebruik van schel uw-bruggen ; en het 
is werkelijk zeer te bejammeren dat 
dikwerf bezwaren worden gemaakt tegen 
het verleggen van bestaande wegen of 
kanalen , als ile rigling van een voor-
genomen spoorweg ze (uuler eenen 
schelpen hoek snijdt, liet is gedeeltelijk 
daaraan en gedeeltelijk aan den inge-
nieurs-trois toe te schrijven , dat er 
scheluw-bruggen gevonden wordeti , 
waarbij , door de schuinte, de dragers 
meer dan dubbel de lengle hebben , die 
voor de eigeidijke wijdie der opening, 
waarover de weg moet gaan , zou zijn 
noodig geweest. 

Als om de groote sj>anning der ope-
ning of om andere reilenen het gebruik 
van enkelvoudi(je regte drag'crs onraad-
zaam wordi geaclU, maakt men veel 
gebruik van regie dragers, zaurengesteld 
uil verscliillende afzonderlijke {je^foten 
stukken, zamengebout en somwijlen 
zaamverbomlen met geslagen ijzeren 
s|>anningr<)eden , noodweinlig met groote 
verscheidenheden van zamenslelling.Door 
zulke middehm kanjde lengte der dragers 
worden uitgestrekt tol ruim 120 eng. 
voel (:i(i'»,57). 

Als gegoten ijzer op die wijze met 
gesmeed ijzer verbonden is, ontstaan 
vehM'lei bezwaren uit de verschillende 
uitzettingen der beide metalen en hel 
verschil hunner massa's, alzoo de ge-
smeed ijzeren roeden spoediger door 
plotselinge warmteveranderingen wor-
den aangedaan. De gestadige spanning 
van de geslagen ijzeren (leehïu strekt 
OUI ze blijvend lan/ï<M' te doen worden, 
zoodat de spanningroeden van lijd tot 
tijd aangeschroefd moeten worden. W i j 
hebben vele meeningen en narigten om-
trent al die vragen in{jewonnen, en dc 
uilkiunst doet zien dal de grootste be-
kwaamheid en behoedzaamheid vereiscdit 
worchïu om veiliffheid bij de aanwending 
van zulke verbindingen te verzekeren. 
INlen geeft niet loe dal de trilling van 
spoorweglreineu de bouten of revetten 
van zamengestelde dragers los maken 
of bescMiadigen zou. Desnietlegenslaande 
heeft men wel eens hout, vilt of andere 
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soortffclijlvc zelfslandiglit'dco lusschen dc 
<H»|>ervl.ikten ^(^^^{ïd, oin de luededeeling 
der trilling legen Ie gaan. 

De ingenieurs schijnen algemeen van 
gevoelen dal de gegoten ijzeren hoog 
de hesle vorn^ is voor eene hrug. daar 
waar men hem kiezen kan , ztmder de 
koslen of de hoogle hoven de riviei'of 
den we];, waarover ile hiug gelegd 
moet W (ir-den, in aanmerking te nemen. 
Voor lage bruggen w ordt de boogpees-
drager aanbevolen. L)e deugdelijkheid 
van traliebruggen schijnt zeer twijfel-
achtig. 

Dc laatst ingevoerde zamensteliing 
is die van stoomketel-plalen zaain-
gerevel • als bij ijzeren schepen, en 
op verschillende wijzen met gegoten 
ijzer verbonden. Zoo worden holle dra-
gers gemaakt, heizij als in de Conway' 
en DriUannia-bruggen, groot genoeg 
om er den weg in te leggen en de li einen 
er' door te kunnen voer en , of wel deze 
kokerdragers worden op eene kleinere 
schaal gemaakt en op dezelfde wijze 
als de {fcwone gegoten ijzeren dragers, 
gebezigd tol hel dragen van dwarsbal-
ken , die den weg dragen. De eerste 
soort is toepasselijk voor ontzaggelijk 
groolc spanningen ; immers zijn die van 
de beide genoemde bruggen 400 en 462 
eng. voel (121-^02 en 140•^82). Die van 
de tweede soort z i jn , beweert men , 
voor spanningen van meer' darr 40 eng« 
voet (12*^10), goedkooper en veerkrach-
tiger dan bruggen van andere vormen. 
Deze zanjcnsiellingcn schijnen vele voor-
deden te hezillen en er nog meer te 
beloven ; maar zij zijn zoo kort geleden 
ingevoerd , dat nog geene onder vinding 
is verkiegen ten aanzien van haar ver-
mogen om te weerstaan aan de vel-
schillende werkingen varï plotselinge 
veranderingen van warmte, aan trilling 
of andere oorzaken van bederf. W i j 
hebben gemeend ook daaromtrent in-
lichtingen te moeten inwiiuien, en wi j 
vinden dat ingenieur s over hel algemeen 
zeer gunstig er voor gestemd zijn; doch 
om de h(>ven aangevoerde redenen zijn 
wi j builen slaat een gevocïlen dienaan-
gaande Ie uilen. Niellemin verlangen 
wi j hier Ie getuigen van de geduldi(fe 
zorg, waarmede, (MI de welenscha[)pe-
lijke wijze waarop de vormen en ver'-
houdingen der groote kokers van de 
Conway- en Driltainiia-bru{ï}',en zijn lol 
stand g''bra(jt ; en wij moeien voor de. 
daarloi' hclreklvclijke door ons verza-
nnddc hijzonderhetlen naar de geUiïgen-
verhooien verwijzen. 

V\{ hel onderzoek , waarin wij zijn 

betrokken geweest, is het gebleken, 
dat het spoorwegstelsel vele nieuwx» me-
chanische oorzaken heeft in werking 
doen komen, waarvan de gevolgen zicli 
no/f niet volkomen hebben kunnen ont-
wikkelen, rnthoofde van de uitgestrekt-
heid en het aantal der nieuwe si»oor-
w egen . cn den gr oolen spoed met huiuic 
iritvoering jjemaakt, waardoor de in-
genieurs naauwelijks den lijd hebben 
f^ehad om de werking van iedere nieuwe 
zamensteliing waar Ie nemen, endaar-
van voordeel te tr ekken. Zoo is het ge-
beurd , dat eenige gedeelten van zarnen-
stellingen en bouw te zwak gemaakt 
of in ongunstige verbindingen geplaatst 
geworden zijn; en daarvan zijn eenige 
onvermijdelijke, doch zeer betreurens-
waardige en soms hoogst noodlottige 
ongelukken het gevolg geweest, liet 
schijnt ook dat er in vele der meijst 
belangrijke zaken belrekkelijk den bouw 
van spoorwegen, weinig eenvormigheid 
van praktijk beslaat, iels wat aantoont 
hoe onvollcilig en gebrekkig de leidende 
beginselen van dien bouw alsnog zijn. 

Maar' wij hebben ook in den loop 
van ons omlerzoek gelegenheid gehad 
op Ie merken , dal de ondervinding reeds 
de ingenieurs de noodzakelijkheid heeft 
doen beseffen, om de bruggen in spoor-
wegen sterker te maken, en om bij 
haren bouw naauw keuriger loezigt te 
tiouden , dat zij zoo slerk nu)gelijk wor-
den. Dien overeenkomslig hebben wij be-
vontlen, dat de oorspronkelijke zamen-
steliing van al die br uggen , waar bij 
slechls dc geringste teekenen van zwak-
heid zijn waarg'enomen, met zorg is 
verander d en versterkt, ten einde geen 
gegronde aaideiding tot vrees zou be-
staan; terwijl bij nieuwe bruggen betere 
en krachtigere verbindingen toegepast 
worden. 

Overwegende ten slotle, dat de aan-
dacht der ingenieurs genoegzaam ge-
vestigd is geworvUm oj> de noodzakelijk-
heid om in s|)oorwei[bouvv voor eene 
overvh)edige slerkle le zor-gen , en dal 
hel van groot belang is, het genie van 
wetenschappelijke mannen niet aan 
banden le leggen bij de ontwikkeling 
van een ondeVvver p dal nog zoo nieuw 
is en zo(» ras votnuil gaal als de za-
mensteliing van spoorwegen , zijn wij 
van oordeel, dal hel hoogst ondoelmatig 
zou zijn , bepalingen betrekkelijk de 
vormen en afmelingen van de da.nin 
aangewende ijzerwerken bij de wet 
vast te stellen. 

AVij wenschen echter dc aandacht le 
vestigen op dc algemeene gevolgtrek-
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kiniïcn . welke wij lu'bben afgeleid uit 
onze eigene proeven en uil dc ons uuïde-

ged(?elde inlichtingen , namelijk : 
Dal enz. ( l ) 

( W a s g e l . ) \V ROTTES LEV. 

UoßERT \N ILLIS. 

HENRY JAMES. 

GEORGE UENNIE. 

W . CUR ITT. 
KATON HOUGKINSON. 

DOUGLAS GALTO!S. 
Luilciiunt Villi h f l k o n . i n g e n i e u T -

k o T p s , ö c c r c t a r i s . 

Whitehall, 
den 26'« Julij 1840. 

IX. OVKH DK WilMVlNG VAN ASSKX, DOOU F. A. VON PAULI. 

(In hei Zeitsckr. d. Iny.^Vereins 1840, N«. ' ^ 
Kunst' und GcxvcrbebUit des politecfmisc/ien I erctns für das honujrctcU 

Baiern, 1840, Heft 8 u. 0.) 

(Plaal 1, fig. 1-7 . ) 

IVij ieder e verstandige uitoefening van 
eenen tak van nijverheid is bel noodig, 
wèl te lellen op die uitgaven, welke 
voor de middelen van fabiikatie, en 
niet voor de grondstoffen moeten w or-
den gedaan. Daar de uitgaven voor 
deze laatste nu uit haren aard als meer 
of minder standvastig moeten worden 
beschouwd, zoo hangen die voor de 
middelen van voorlbrenging van de ge-
kozene inriglingen cn de wijzen van 
werken af. 

De besparingen , welke zonder nadeel 
voor het beoogde doel jaarlijks in dit 
gedeelte der uilgaven kunnen worden 
gemaakt, vertegenwoordigen, in kapi-
taal uitgedr ukt , den fabr ikant het be-
drag, dal zijne zaak rneei' waard is, 
alzoo liij de renten van dat kapitaal in 
die besparingen trekt. 

In de w erkluigelijke Jiijverheid, waarin 
werktuigen of deelen van ir.achinen in 
duizenderlei vormen dagelijks in bewe-
ging zijn, speelt de wrijving eene zeer 
voorname rol. >'iel slechls hangt van 
hel behoud der lappen en hunner legers 
vaak de goedt» werking der tuigen af , 
en looperi die deden door- de aanhou-
dende wrijving {gevaar; maar niel zelden 
gaat een zeei' aanzienlijk gedeelte der 
bewegende kracht te Uhw in het over-
winnen van den door dc wrijving ont-

stanen wederstand. In deze beide op-
ziglen is derhahe de wrijving als een 
invrelend kwaad le bescluniwen, dat 
wel vermirulerd . maar niel geheel weg-
genomen kan wor-den, cn men noemt 
(Ie kracht die tegen de wrijving der 
vverktuigassen woi'dt aangewend een 
verloren arbeid, 

iiij het vervoer over de spoorwegen 
onderscheidt me;i, gelijk bekend is , den 
gezamenlijken wederslatul volgens de 
oorzaken waaruit hij ontstaat in drie 
boofdafdeelingen, in den wederstand 
van do zwaarle, van de lucht en van 
de wrijving. Dij gelijk vervoer in beide 
rigtingen, en wanneer- de klimmingen 
der baan zekere grenzen niel overschrij-
den , kan men bij het nagaan van de 
gezamenlijke dienst den wederstand der 
zwaarte geheel builen rekening laten. 
In dit geval bedraagt. volgens de tot nu 
loe opgedane ondervinding, de weder-
slatul van wrijving van alle tappen 
5 lot 5 der zuivere trekkracht. 

Deze verhouding gaf aanleiding tot 
eene i eeks proeven onUrent de wrijving 
der lappen , die bel onderwerp der vol-

(1) Men zie voor «lezu gcvolpUcWkinpvn Nu. VlU 
,ler -Livirekscls», bbdiijdcu cu 100; vgl. 11/ 
H'i çn 
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IfiMule iniMiedecling uitcnakcfi. Deze proe-
ven wenle/i in de jaren 1847 en 1848 
in tle koninklijke spoorwagen-fabriek 
Ie IVenreid)erg, ontler tle leiding tier 
beide werklnigkundigen \V erder en Ha-
vel, genomen, die zieh met veel vol-
harding tiaaraan hebben gewijtl. 

Zoo als bekenti is, bestaan er ver-
sehillende voorschriflen voor legeringen 
vafi metaal voor taplegers, w elke tleels 
wegens haren gerin^jen w etlersland van 
wri jving, deels wegens bare duurzaam-
heid, van verscheidene zijtien zijn aan-
bevtdeti ge wortlen. liet doel der inge-
stehle proeven was nu om Ie beslissen: 

a, welke b^gering bij lai>pen van ge-
smeetl ijzer tien geringsten w eder-
slantl verzekert, 

ö, I)ij w elke legering bet vroegst eene 

vernielende verhitting ontsta. 
Naar de tot nu toe verkregen oiuler-

vinding had het vermoeden veld ge-
wonnen, dat de geringe uilgtïbreidheitl 
der met de tappen in aanraking komende 
oppervlakten tier legers van eenigen in-
vloed kon zijn op de somtijds waarge-
iiomene verhitling der lappen. Umlrent 
dit punt werd daarom ook een onder-
zoek injjesteld, en wel zoodanig, tlat al 
de proeven met twee assen w erden ge-
nomen , waarvan de eene een grooteren 
tap had dan de antlere, lerwijl alle 
overige omstandigheden gelijk waren. 
Vertier wilde men tloor de proeven 
uitmaken: 

c. of tlt)or eene geringe vergrooting 
der gedrukte en w rijvende opper-
vlakten werkelijk eene verinintle-
ring van tien wr ijvings-wederstand 
kan worden verkregen. 

Uetj;een het eerst voor* deze proeven 
gevortlerti weril was een geschikte 
krachtijjeter (dynamometer'). De tot he-
den njeesl bekerïde kiachtmeter is de 
vang van Pi ony. 

INlet dil irrstrument wordt de arl)eitl 
eener' bewegende kracht gemcteu, do\M' 
deze lol het overwinneti van een meet-
baren wederstand geheel te verbruiken. 
Tn het ontlerhavige geval moest echter 
bij cenen tluur van uien en dagen een 
tegen.-.tariil wtinlen gemeten , tlie zeer 
aPwisselentI ktm zijn. l)e vang van Prt)ny 
kon liier derhalve niet gebezigtl wor-
den. liet geschiktste mitldel scheen tle 
spiraal veer-tlynamomeler van White. 
De inrigting van dezen , zoo het schijnt, 
niet zeer bekenden (1) krachlineler be-
rust tip het volgentle: 

(1) jndp «Kiscnhah/j/eitunK» van 517, 
beschrijft Ed. Schink de» door hem uJlgcvo/idcxi 

INIen tienke zich eene spiraalveer, zoo 
als die van een uurw erk . waarvan het 
eene eind aan eeue as, het andere, bin-
nen in, aan eene rol, die coiicentrisch vrij 
om tle as draaijen kan, bevestigd is. 
Is nu eenige bewegende kracht met de 
as, en tle weerstand (hier de proefas 
met den belaslen lap) door eenen drijf-
riem met de rol in verbinding, zoo is 
het klaar, dat, wanneer tle as begint 
te bewegen, terstond de spiraalveer zich 
opwiiulen en spannen moet, tot dat 
hare spanning en bijgevolg die van dtiii 
th'ijl'riem tien wi»derslantl evenare. liet 
is verder duidelijk, dat zoo lang de 
bew eging duurt, tle spanning van den 
tlrijfriem en bijgevolg die van de v<»er 
een maatstaf levert voor de oogenblik-
kelijke grootte van den wcderslantl, 
en dat , vvaiuieer de snelheid van den 
drijfriem uit hel aanlal omwentelingen 
tier rol in een gegeven lijd bekenti is , 
men lerstond , tloor vermenigvuldiging 
tier cijfers van kracht en snelheiti, als 
produkt tle uitdrukking verkrijgt van 
den arbeitl, die in wer king is. Volgens 
tle stelling dat tle arbeid der bewegende 
kracht gelijk is aarr den arbeid, welken 
de wederstand wegneemt, kunnen wij 
ook varr tien langs dezen weg bereken-
den arbeid der bewegende kracht tot 
de grootte van den wederstand besluiten. 
In het onderhavijje jjeval is namelijk 
uit de middellijn (tlikle) en dus ook uit 
den omtrek van den tap en het aantal 
zijner omwentelinj^en in een gegeven 
ti jd, bekend, welken weg ieder i)unt 
zijner opper vlakte in tlenzelfden tijtl af-
legt. t)rdt nu het cijfer van den arbeid 
door het getal van den w eg getleeld, 
dan bekomen wij de grootte van tien 
wederstand op de oppervlakte van den 
tap. 

Alles komt bij dezen toestel hierop 
aan , tial de spanning van de spiraal-
veer gedurende den gang van den tt)e-
slei steeds kan worden nagegaan. Elke 
verandei'ing in de spanning der veer 
tmtlerslell eene wijziging in de t)nder-
linge verhoutlinij van hare uileiiulen , 
t>f, daar «leze aan de as en tle rol be-
vesligtl zijn , eene verandering in tle 
stelling van de rol ten aanzien van de 

tlynaiuonifter cn ».erkl in den nanvang aan. dal 
ttii lii»Ttoo nog aan een eonvomJiffon toest«'l «)nt-

tin»kfn liPt'fl, <»ni d«» kraclii le Injn-kfnen . wt-ikc 
icdfT afzonderlijk werktnij? van eont'{jroolerc f-d̂rit-k 
Wff̂ nefint. — Dt-n lieer Schim cellijnen de b«'ide 
daaiiue êer ĵ esehikle kratliljuelers van White on-
{•••kend l»j ïijn jjctjlevpn , die ze in zijn <New t'.entnry 
of Inventions » , Maiu licster bt-sc-lirevfn hcrlt. 
De kraclitincter van Sctiinz heotl zeer veel (iverceii-
küihst mcl den ê̂ ewigts-dyiiamumeler van Wliiie. 
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as. Ten einde tleze veranderingen met 
bedaardheid le kunnen waarnemen is 
het noodig, ze lot buiten tle roml-
draaijentle deelen over te brengen. Dit 
gest!hiedt het eenvoutligst tloor hel mitl-
tlen tier tlraaijing-as. Te dien eintle is 
in tle hoofd-as eene kleine o\>enini; 
gemaakt, wtdke met de draaijing-as 
overeenkomt, en daarin een slaaf ge-
plaatst , die ligt er in en uitgeschoven 
tloch niet gedraaid kan w ortlen , hetzij 
door tlat men tle opening en de staaf 
vierkant maakt, heizij nog eenvoudiger 
door dat men de slaaf van eene stift 
voorziet, tlie in eene groeve beweegt, 
welke gespaartl is in tle tot voorbij het 
lapleger verlengde as. Omgeeft men nu 
deze verlenging der as met een cilinder, 
welke met zijn eene einde aan de spiraal-
of tlrijfr ol bevestigd, eene spiraalvor-
mige groeve heeft, in welke de stift 
insgelijks grijpt, dan moet dexe stift en 
m€t haar de slaaf voor- of achteruit 
bewege?!, zoodr-a eene verandering in 
de stclliirg der spiraalrol mei belr ekkiruf 
tot de as plaats heeft. Laat men het 
soitse of met een kleinen kt)gel voor-
ziene einde van de ingeschovene slaaf 
op den korten arm van een voelhefboom 
werken, die tloor zijn gewigt steetls 

. tegen het einde van tle staaf tirukt, of 
met haar door niidtlel van een holle-
kogel-gewricht verbonden is, zoo kan 
men elke verantlering in -ile slellirjg of 
spanning van de veer, op eene zoo 
groote schaal als men ver kiest, aan 
eenen graadboog van den vocl-hefboom 
waarnemen. 

Dt» spiraalvormige groeve in den ci-
linder moet niet van {gelijken gang zijn ; 
tot eene naauwkeurige waarneming van 
groote spanningen is bet veeleer beter, 
ilat de helling der groef tlaauw is wan-
ntfcr tle veer begint gespannen te wor-
den en voorts langzamerhand steiler 
wordt. 

Om de verdeebng op den graadboog 
van tien voelhefbotuu le maken, stelt 
men de hoofdas vast, hangt achtereen-
volgens eene reeks van gew igten aan 
den riem van de veerrol en maakt tlaar-
mede overeensleinmendc merkleekens op 
den boog. 

Na deze verklaring van het Ixigiusel 
is bet nog nt>otlig betrekkelijk tle t»p 
plaat T, lig. 1 —(5, voorkomende af 
i)eeltling van tien proefloeslel eenige 
ophelderingen le geven. 

Figg. l en 2 zijn de lengtedoorsnede 
en tle achleizijde van den krachtmeter 
op zich zelf. 

Figg. 3 en 4 stellen den gansclien 

proeftoestel ttit meting van dt» wrijvint; 
in tle lengte en van achteren voor. 

Fig. 5 is tle spiraalvei'r. 
Fig. (>. zijn de beide tappen tier assen 

van het proefwerktuig. 
lleetls in tien aanvang hebben wi j 

aangemerkt, tlat twee assen met tappen 
van versclnlleutle grotdte l)ij tle t>roeveu 
werden gebtizigd. Dit geschietltle f^elijk-
tijdig. Dier halve werilen t)i) eene as van 
een k»'achlmeler Iwee spiraalrollen an 
met graadbogen bb aan de beitle einden 
aangebragt. w aarvan de eene tle voorste 
de antlere de achterste as cc in bewe-
ging bragt. Door midtlel van tle vaste 
en holle rol d en c werd de beweging 
van een tus.schenrad oi) de as van tien 
krachtmeter overgebragt; f f zijn de 
beide hefboomen, tloor mitldel van welke 
de beitle proefassen gelijkmatig werden 
belast, zoo als later zal worden ver-
klaard. Iedere proefas had eigenlijk tlric 
legers; het leger bij den belastinghef-' 
boom f eii het naast daaraan liggende 
waren het inlus.schen die voor tle be-
rekening dientien , tiaar het derde slechts 
met eene betrekkelijk zeer oid)eduitlentle 
kracht gedrukt weid. 

W i j gaan nu over lot de opgave 
der afmetingen en votK'werpen van on-
derzoek. 

De beide belaste lappen der eene proef-
as, w elke w ij met K liebben aangeiluid, 
hatlden eene midtlellijn van 0.2t>7 eii 
van tien eenen rand lot den anderen 
eene lengte van 0,41*2 beijer.sche voet 
(0,0t>0 en 0,120 ned. el); de tappender 
antlere as, die wij G noemen, hadtien 
eerre mithlellijrr van 0,232 en eene lengte 
van t),5 beijer sche voet (0,0()7 en 0,140 
ned. el). De ta{)legers waren alle zoo 
gemaakt, dat zij niet de volle h(»lft van 
den tap of 180», maar slechts 120» om-
vatteden; men kan derhalve het vlak 
van het leger, dat in w rijvende aanraking 
komt, naar zijne projt^ctieo[> een vlak, 
dat regte hoekeu maakt met de rigling 
van tien druk , bij »Ie as Iv op 7,380 en 
bij tle as G op I0,04(i • heijerschc 
tieiideelijïe tluim (.'>5,5 en 75,5 j j ned, 
duim) stellen. 

I>t)vcn is aangemerkt, tlat l)ij ver-
vaartliging der verschillentle legers van 
metaal niet eene stelselmatige vt)i'(jt)rde 
van legeringen w ertl in acht genomen ; 
menigvuldige voorschriflen van men-
ging werden gevolgtl. De bieronder 
volgende opgaven zullen inlusschen aan-
toonen , dat het tin in het onderhavige 
vraagstuk eene belangrijke rol speelt. 
W ij zullen derhalve de legeringen naar 
bun tingehalte ordenen en berekenen. 
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De door Iiel sloonitnig gedrevene as, 
op welke tle spii aal-kraehlnielers be-
vestigd waren, maakle 153} onnvenle-
lingen in de niinnnl. De rollen der 
krachlnielers hadden 1,5 beijersche voet 
(0,44 ned. el) middellijn, die op de 
j»roefasscn 1,0 beijersche voet (o,2})2 
ned. el), zoodal deze bijna 230 maal in 
de minuut omwenlelden. Deze snelheid 
komt naar de algemeen gebruikelijke 
grooUc der raderen van spoorwagens 
met eene snelheid van II poslmijlen of 
.51- duitsche mijlen (40734 ned. el) in 
bel uur overeen, en derhalve met den 
gewonen gang van spoortreinen. 

De slerksle belasting, aan welke een 
tap is bloo({;es(eld, komt bij den vier-
radigen goederenwagen vooi*. / i j kan, 
wanneer men TV ongelijke 
verdeeling der lading er bij rekent, in 
het hoogste geval 33 cent^ (ongeveer 
]850 ned. pond) bedragen. De hefboo-
men van het proefwerktuig werden der-
halve zoo belast, dat op eiken tap een 
gewigt van 33 cent', drukte. 

Voor de insmering der tappen werd 
gewone machinen-olie genomen, len 
ei/nle de uilkomslen zooveel mo^jelijk 
voor de praktische toei»assing geschikt 
mogten zijn. 

\\ ij zuilen terstond zien , dal de 
schadelijke verhitting bij vete taplegers 
al vrij spoedig ontstond. Om overtuigd 
te z i jn , dal geenerlei fout in de zamen-
slelliïig er de oorzaak van was, wer-
den zulke taplegers op nieuw uitge-
slepen , eii de proef weder genomen, 
gelijk overigens de ganscbe reeks van 
]>roeven meermalen herhaald werd. Dij 
deze gelegenheden bleek , dat het tin 
zoo zuiver uuijjetijk zijn moet, en der-
halve voi>r de taplegers alleen best en-
gelsch bloklin kan aanbevolen worden. 
Hel ,'gewoonlijk in den handel voorko-
mende tin zal sleeds ongunstiger uil-
komslen opleveren. 

IVadat deze voorzorgsmaatregelen zoo 
veel doenlijk waren {ïenomen, kwam 
men tot de volgende uitkomsten: 
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I]ij de proeven O n". 2, 3, 4 en O werden de lappen 
en legers in het geheel niet warm, ofschoon zij 
gedurende I I uren In gang waren. 

Werdet! zeer heet en op de opi)ervlakte ingevreten. 
De tappen zeer heel en ruw. 
Nadat tle tappen in zeer weinige minuten waren 

heet geworden zijn de taplegers gesmollen. 
De taple{jers zijn wegens hunnii broosheid ligt breek-

baar en «laarom onzeker. 
Ta|)pen en legers stjerk ingevreten en verhit. 

Het is bekend, dat bij proeven op 
zoo groote schaal zelden vastheid in de 
uitkomsten der waarnen)ingen wordt 
verkregen, zcdfs wanneer in «Ie ver-
schijnselen eene mathematische wet kan 
worden aangew ezen. Hier bleek telkens 
aan den voelhelboom van den kracht-
metei', wa/nieer de olie niet in toerei-
kende hoeveelheid zich over de glijdende 
vlakken k«)n verspreiden; in bet bij-
zomler waren de afwijkingen van den 
krachtmeter-wijzer van de as Iv zeer 
aanmerkelijk, zoodat de opgegeven ge-
tallen slechts naar den geschalten mid-
del ban?n stand van den w ijzer zijn op-
gemaakt. 

IMcn kon , terwijl de toestel aan den 
gang was, zich stellig overtuigen, dat 
de grooleie w rijviïig bij de ta|)pen K 
enkel en alleen daaraan was toe te 
schrijven , dat de olie door de groote 
drukking van hel betrekkelijk kleine 
vlak van aatn aking w erd weggedrongen. 

Tot eene w etenschappelijke behan-
handeling van hel onderw erp , lol op-
lossing van alle vrag^en blijfl nog een 
uit (gebreid veld van onderzoek over. 
Want 

1. De afzonderlijke metalen len aan-
zien van hunne zuiverheid , en de lege-
ringen in haar geheel zijn scheikundig 
niet verder onderzocht geworden, terwijl 

het daarop intusschen veel schijnt aan 
te kouien. 

2. De prooven werden slechts met 
ééne drukking en ééne sneldheid ge-
nomen. 

3. Ter bepaling van de grenzen en 
gevolgelijk van de drukking op den 
vierk. duim lapleger-vlakte, bij welke 
het smeer niet meer voldoende of) het 
wrijvings-vlak kan blijven, ware het 
m»odig een groot er aantal assen met 
tappen van verscliillende grootte bij de 
l<roeven te bezigen. 

4. Hier wer<l slechts ée'n smeer 
middel gebruikt, namelijk olie: het is 
mogelijk dat andere reeds voorgestelde 
of gebezigde middelen geheel andere 
uilkomslen zouden opleveren. 

5. Om bij wisselende Irekkracht de 
ware middelbare kracht of den geza-
meulijken arln-id dien tle w ederslarnl in 
een gegeven lijtl wegneemt te bere-
kenen, moest de toestel eenigzins anders 
zijn ingerigt. 

Ofscluiou !ui deze proeven dienvol-
giMis zeer onvolledig zijn, zoo geven 
zij toch voor de pjaklijk nuUige wen-
ken. Hier vergenoegt rncïi zich in de 
meeste gevallen met de t)vertui{fing, 
dal onder de ongunstigste omslandig-
beden een zeker middel zich op hel 
voordecligst heeft doen kennen , en 
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t\vijfc!l »iel, elal ht^lzolfdn ook bij fjiin-
omslnnirijyhetlrn hel zal 

zi j i i , ofscliooti ooU (Uï jjraad van voor-
deel veraiulere. 

Om een veiT^elijkeiul overzijïl van de 
uil proeven verkre^ïen nilkoiiislen Ie 
tnakeii, is hel hel tloehnali{;s( zc; (jra-
}>hisch voor Ie slellen» zoo als in fi|j. 7 is 
(yesclïied. De waterpasse lijn nb is in 
KM) deeleii verdeeld en wordl in al die 
punlen door loodreijle lijnen doorsne-
den, welke het linijeliaUe der le^;eriii|;en 
in honderdste dcelen van hel gezamen-
lijke {;ewi{5t aanduiden. Up die loodlijnen 
zijn , naar voijjorde. de uitkomsten der 
proeven volgens eene willekeuri{;e schaal 
ull{[ezel, en wel hoven de waler passé 
lijn de (rekkraelilen op ilen krachlnie-
le r , {gelijk zij in f)ovenslaafnle lahel 
zijn o|)f;e/;evcn, en daaronder de he-
slanddeelen der )ef;erin(x in honderdsten, 
eerst tin , dan koper, dan anlinionium of 
zink. Verbindt men de l)ijeenhehoorende 
punlen der verschillende looiUijnen, zoo 
zal hel vlak onder de watei passé liji», 
alzoo dal der iegerinf^s-heslanddeelen, 
in 3 slrooken verdeeld zi jn: 

(Ie eersle, die van hel t in , neemt 
^elijkmalijj af , wijl ook de afstand der 
'loodlijnen in verlioiidin{; lot het lin-
;;ehaHe slaat ; 

de tweede en de derde slrooken ne-
men afwisselend in n^ootie toe en a f , 
wijl , zooals reeds in het hej^in is ver-
meld , [jeene naar een bepaalden rej^el 
veranderende verhoudinff, maar meer 
toevallii^e verhindini^en hij de men^injj 
ten f;rondsIa[; la/jen. 

Hel bovenvlak drnkl, wanneer de 
aan den /poolen lap hehoorende punten 
onder elkander verlxuulen zijn en even 
zoo die van den kleinen, wel is waar 
slechls in aflieeldinff hetzelfde ni l , wat 
op de laatst n^ede^^edeelde tabel in cijfers 
is le lezen; maar indien de t;etailen-
waardeu eenijje wet vo![jen, dan blijkt 
deze duidelijker eu levendii^er wil de 
fpai)hische vooislellini;, (n het onder-
havi(; geval ma;; niet worden voorbij-
gezien, dat, gelijk bij alle opgaven van 
uitkomsten van proeven, IVilen in de 
waartieming, die altijd mogelijk zijn, 
het beeld misvormen. Waar hel er niet 
op aankomt, de wel ten der uitkomsten 
inalhemalisch uil le (h ukken , vergenoegt 
men zich met tusschen de bij elkander be 
hoorende waarnemingspnnlen dour, eene 
zoo standvastig mogelijke gemiddelde 
lijn te trekken, gelijk wij dit door de 
ï ' j " UU voor de groote lappen en door 
kk voor (Ie kleine tappen hebben gedaan. 

Jiehalve de feilen in de waarneming 

kuimen hier nog andere omslandighedeii 
hebben nn^degewerkt om de afbeelding 
le misvormen. W i j hebben boven op-
gemerkt, dat b.et tin den meesten in-
vloed op de groolle van den weder-
stand schijnt gehad le hebben; wi j 
kunnen echter de overige bestanddeiden 
nit!l als le dien opzigle onzijdig be-
s<!houwen. Daar n u , gelijk uit het 
vlak der mengingen le zien is, de hoe-
veelheid van koper en antimonium of 
tin niet slechls in verhouding tol het 
geheel, n^aar ook in de onderlinge vî r-
houding der belde genoemde metaleji 
zeer afwisselend is, zoo kon ook deze 
omstandigheid lol misvorming van het 
beeld tiebhen bijgedragen. Of de metalen, 
waaruil de legeringen zijn zamengesteld, 
steeds even zuiver waren, moeien wij 
evenzeer onbeslist laten, daar zij niel 
scheikundig waren onderzocht. Kindelijk 
is het ook denkbaar, dat de gieter zich 
in de zamenstelling kan hebben vergist. 

laaien wij voorloopig de oorzaken der 
afzonderlijke afwijkingen daar, en vol-
gen wij de gemiddelde lijnen (jrj en A7r, 
zoo zullen wij als ontwijfelbare uit-
komsten verkrijgen: 

1. liij den kleinen tap had door-
gaande een sterkere wederstand van 
wrijving dan bij den groolen plaats. 

2. De geringste wederstand is bij 
ten honderd tingehalte; dat bewijzen 
de legeringen n^. 3 en 4. Is er meer 
tin dan ten honderd, zoo als bij de 
]>roef n°. l , dan schijnt het mefigsel 
le zacht le worden; naarmate het lin-
gehalte minder wordt dan neenit 
de wederstand toe. Dienvolgens bleef 
voor koper en nnlimonium l(l°/o over. 

3. Van koper en antimonium zou, 
volgens de legeringen n ». 3 en 4 , li en 
8 % moeten worden genomen. 

4. Veel antimonimn in het mengsel, 
zoo als in de legering n". 9 , waarin 
30®/o van dat nielaal is, vermeerdert 
den wedmland van wrijving aanmer-
kelijk , terw ijl eene overmaat van kopei^ 
zoo als in de U^gering n°. 7 met 
en 11". 8 met geen aanmerke-
lijke afwijkintjen veroorzaakt. 

5. Anlinionium en zink schijnen el-
kander te ktninen vervangen, zoodal, 
gelijk uit (Ie proeven n®. 2 en 8 bli jkt, 
hel eene metaal voor hel amleie kan 
worden genomen zonder wezenlijk na-
deel. 

(i. Builen de onder 4 reeds vermelde 
afw ijking der legering n®. 9 komen nog 
slechls twee gevallen voor, waarin de 
uil komsten der meting niet overeen-
komen met de schaal van de graphische 

OVEU UE w r . l J V l N O VAN ASSF^ , DOOH F . A. VON l ' A r f l . 
17 

voorstelling. De l(»gering n". T) doel zich 
zonwel ten aanzl(fn van den l i jd , die 
tot aan de schadelijke verhilting VIT-
l(»opl, als wal den wederstand van beide 
tappen aangaat , zeer ongunslig voor, 
AVelligl had men zich tnel «le menginjj 
vt^rgisl. Kven opmerkelijk is de weder-
stand van den kleinen lap bij de lejjering 
n". (i. Van de *10 vvaarneiniiii;en komen 
de 15 overige zoo {joed met de g(?tee-
kende schaal overeen, als men onder 
de gegeven ornslatrdigheden slechls 
verwachtefi kan. 

De op grond van deze n!lkofnsl(?n bij dti 
koninklijke waipMifaltriek aangenomen 
hïgering voor de tapU»gers beslaat uit 
UOVo l m , koj>er en Jndimo-

nimn, en heefl nu loe ten aan/ien 
van de duurzaamlietd, den {',emakk(?lij-
ken gang en de geringe verhitting aaf» 
alle verwachlin{ïen Ix'anlW(»oi(l. 

De derde vraa/j, welker beantwoor-
ding men met de proefnemingen be-
oogde, of nauuilijk door eent; vergrooling 
van den lap, en gevcdgelijk van de be-
laste elkander wrijvende vlakken, de 
waarscliijidijkheid van schadidijke ver-
hilling kan verminderd worden, is door 
hel reeils niedegedeelde volkomen be-
vestigend heanlwogrd. Voorts is uit deze 
pr(»even o|» liel overtiiifjendst gebleken , 
dal de wrijvings-wedersland niel ver-
andert alkM'U ais de d i uk , althans niet 
builen zekere gr('nzen. Want bij den 
grooten lap v. as de lasl geheel gelijk 
aan dien op den kleiinMi. Indien de 
wedcj sland , di(» door de j'lijdende wrij-
ving ontslaat, aÜeen van den druk af-
hankelijk ware, ilan had hij hier hij beide 
lappen dezelfde moeten z i jn , en door 
den langeren hefboom, op welken zij 
bij den grooti'u tap werkte, aan den 
krachtmeter moeien aanduiden dal er 
e(3ne groolere bewegende krac^hl weid 
gevorderd. Intussehen is juist hel Icrgen-
overgesleldc hel geval , en de tweede 
en derde kolom van de tweede label 
doen zien, dal er tol beweging van 
den grooten lap genrnUhdir27®/o minder 
kracht werd vereischl dan lol bewegii^g 
van den kleinen , en hij de legeringen , 
die w i j boven als de gunsti{;sle hebben 
doen kennen , zelfs slechls J-. 

De afmetiiitjen van den kiachlmeter 
en de betrekkelijke snelheden , die w ij 
boven hebben (•pgegeven , stellen ons 
in staat voor elke pro(»fneming den 
wrijvings-coéfiicient le bepalen. Daar de 
arbtdd (hel produkl van de kra(rhl en 
den afgelegden weg) der bew(Ogende 
krachl gelijk is aan den arbeid die door 
den wederstand wordl weggenou\en; 

(laar verder de riem Insschen den kracht-
meter en (h; pmefas in de S(;cnnd(? (müi 
weg alleifchï van 12,H>3 voel (3..">5 ned. 
el), de oppervlakte van den grooten lap 
echter een weg van 2,78 en die van 
den kleinen een weg van 2,48 voet (ruim 
0,81 en t),72 ned. el); daar eindelijk de we-
derstand hij iedere soort van lat» ontstaat 
door den tweemaal Vf)orkomenden druk 
van 33eenl'".,(ongev. 1850 ned. pd.) en men 
(h? geiinge wrijviuf; van den derden tap 
van iedere as builen rekening kan laten, 
zor) bekomt UKMI den wrijvings-c(ïtflicient. 
in honderdsK; deelen van den last voor 
den gr(K>l('n tap, w anneer uien de over-
eenkouïslige aanwijz/mgen des krachl-

meiers met ' — = (),or)(;2'J 
2,78 X 

vermenigvuldigt . en die voor den 
kleinen door vermenigvuldiging niel 

12,11)3 
l)p"\lie w ijze bekomt men do volgende 

tabel: 

Nommer 

van het 

la pleger. 

Wrijvings-coljRieienl in 
honderdsle deelen 

van den last. 

Tappen. 

G . 

'O 

8 
y 

10 

1.458 
0.331 
0.4(ï4 
0.404 
2.()52 
0.705 
1.458 
2.5l'J 
1).1)43 
7, li 55 

3..50r> 
3.343 
2 (lOO 
2.823 
5.572 
0.891 
4.234 
4.nor> 

13.000 
Ü.2S(> 

Deze uitkomsten leeren ons nog het 
volgende: 

1. Verstaat men omh'r draagvlak do 
projectie van hel werkelijk dragende, 
gebogen vlak op een plat vlak , dat 
regie hoeken maakt mei de rigtingvan 
den druk, dan koml oj) den vierk. lien-
deeligen duin^ draagvlak bij den groolen 
lap 328,(>, bi) den kleinen 440,80 ptmd 
(184,01—250,21 ned. pd-). Ten gevolge 
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van mol vernioonler den drnk, 
sh'cg (le wrijvings-c.oünicient gemidilcUl 
hij (h; v(»r.S(:hill(?n(le legtM ingcn 78 

'1, Ooor eene gesehikle verhonding 
Inssehen den drnk en de groolle der 
lappen laat zieh de wrijving /eer aan-
nierkdijU onder heigeen tut hiertoe aan-

genomen werd, verminderen. W i j her-
inneren te dezen aanzien, dal in het 
onlangs verschenen werk van Weishaeh, 
hl. 407 — 408(1) de wrijvings-coüflieient 
hij laplegers van brons, lappen van 
gesmeed ijzer en onaf/;ehroken smeren, 
<»l» 7o opgegeven. 
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(Mcchauics Magazine, Dec.. 1840, vol. LI. p. 533.) 

He gelnigeni.ssen nopens de veel ma als 
besproken vraag, ondient den vorrn 
van zeennuen en hreekwalers, zijn lot 
dns ver, zoo veel men weet, niet be-
knoi)t en bij wijze van overzigl bijeen 
gehragt geworden, zoodat ze geschikt 
zijn om alijemeen le wonlen geraad-
pleegd, vo(nal ten aanzien van de hel-
ling der zijden. IM(?n heefi getracht in 
de volfjernle meded(!elin,'v de merkwaar-
digste nangehaahle fcruen en (gedane 
veitoogeiï, voor en tegen dc steile, of 
loodr <»gle wanden (MI de llaauw e glo(Mjin-
gen korlelijk zamen le vatten, en ze tot 
algemeen ondei rigi met elkander le ver-
gelijken , ten einde minder arbeid be-
hoeve le w orden be.slci'd aan het raad-
plegen van uitgebreide en koslbare 
boekwerken. 

De bcriglen der kommissie over de 
noodhavens, in h<!t verslai; van Sir John 
lienniis over den Zeedam van Plymonlh-
diep , behelzen diJ belangMijksle inlich-
lingen. Uet volgende' is getrokken uit 
die geschriflen eji buitendien uit eeni,ge 
r(?gerings-bes(!h(?ideii, betrekking heb-
benchf iot den loodreglen zeenunir, welke 
niel aij'jemeen bekiMid zijn gemaakt. 

Kr is in het Mechanics Magazine 
vro(!ger reeds vermeld , dat de kom-
ïu'vssie voov ceuc uoodbaven le Dover 
{;unslig heriglte voor een loodreglen 
ninur als haven-wei in(f, en dat Sir 
l loward D(mglasenSir W illiam Symonds 
verloogen deden legen dien vorm voor 
hel breekwater. 

jNlcl o]>zigl lol de aanbeveling van 
een Umdii'glen u\mu- tloiu- tle kt>nimissie 
voor dc haven van Dover, schijnt eene 
hoogst belangrijke omstandigheid, die 
bij al de leden zwaar gewogen heeft , 
bij de behandeling der zaak uit /iel oog 
le zijn verloren; immers, g(?lijk de kom-
missie hel in haar verslag niulrnkl: «Dj) 
(he beide plaatsen ^Cherbourg en IMy-
moulh) zijn de breekwaters in diepe 

inspringende baaijen gebogen ; maar als 
men hel oog slaat op de kaart, zal 
men ontwaren dal de baai van Dover 
een slechls zeer geringen insprong.heeft, 
en dal lutt aldaar boiiwen van een dam 
niet lïaauwe glooij ing, door groote 
massa's steenen in zee le storten, bet-
zelfde zou zijn als het maken van een 
kunslrif van rotsen, waardoor eene 
aaticengeschahelde branding, reikende lot 
in het vaarwater, zou worden veroor-
zaakt. » 

De waarschijnlijkheid, dat bel vaar-
water'daardoor zou W(nden bedorven, 
schijnt op zich zelf en zonder (?enig(ï 
bijkomende o\erweging voldoende, om 
haar besluit no|>cns de haven van Dover 
le wettigen. 

I>ij de overweging der vraag of eene 
Haauw-glooijende zeewering duurzamer 
en steviger zou zijn dan eene loodregle, 
was de meerderheid der konimissari.ssen 
ze(?r bepaaldelijk voor den loodreglen 
muur gunstig gestemd; maar eenige 
der leden , die gezind waren voor do 
llaauw e glooij ing, zijn zoowel ten aan-
zien van hunne praktische bekwaam-
heid , als wal hunne welensc'happelijke 
kennis aangaat, als zoo uitstekend l)ekend, 
dat hun oordeel gewis van veel invloed 
moei zijn op de pnblit»ke meening. IVide 
partijen wijzen o]> de zeedam men le 
Cherh(un{; en in IMymoulh-Soiuid, lot 
slaving van hunne uiteenloopende ge-
voelens ; derhalve moeten die werken 
en de ilaarovcr afi;elegde geluigenis eene 
voorname plaats in dit overzigl iimemen. 

Sir r>yam lAlarlin uille zich , bij het 
ondervi'agen van den heer Cubil l , als 
v(dj;l: «U zijn de vre(»selijke ongeluk-
ken gewis wel bekend , waarmede het 
maken der llaauw hellende glooijing te 

( I ) .1. Wcisl»:uii, «tici liiiuMMPiir, fin» S:tiiiiiiluijg 
vuil 'I jifrlii, l'«iriiic'lii, flc. lm .Aiciliuiiikcr» u. $. w. 
lUaunscliNV. Itfii^, 

riymoulh gejiaard g i ng ; dal lol twee 
niaal loe de geheele bekleedinj; der 
glooijing als het ware onderste l>oven 
is {fcworpen; dal eens de bovenlaa;; van 
het voliooide i;edeelle Ier lengte van 
200 yard en hn^edte van :{0 
yard (27'',43) door de {;eweldii;e wer-
king van de zee verplaalsl, over het 
breekwater heen geschoven en aan dc 
binnenzijde van den dam neerg.eslort 
werd; dat zeven jaar later (1824) de 
groote rotsblokken dier bekleeding aan 
(Ie zeezijde geheel over hel opjiei vlak 
van hel breekwater 138 voel (42 ned.el) 
ver gevoerd , en aan de landzijde van 
dien dam, ter hoeveelheid van onge-
veer 200 duizend ton (203,200 ned. ton) 
opeengehoopt werden.A» 

1'. iM. Hendel zeide in zijn verhoor 
over bel IMyinoulh breekwater: «De 
glooijing ligt onder een hellend vlak, 
waart»p de zee de groote blokken steen, 
die lieigeen men di'ii vooroever noemt 
uitmaken, kan rollen om ze vcrvolg^ens 
01» de landzijde le werpen.» — «L>ij 
alle llaauw hellende breekwalers, die 
ik heb nagegaan , is hel niel alleen de 
werking der g<dven naar b(»ven , die 
de glooijing beschadigt, maar is haar 
terugslag bijna even nadeelig.» 

liet is hier de plaats aan le merken, 
dat de terugslag den loodreglen muur 
niet zou kunnen beschadigen. 

De kapitein iler mililaiivj genie James 
Vetch zeiile hij zijn vei hoor: «Sinls 
ik verleden jaar de eer had voor u le 
komen , heb ik den IMyinouth zeedam 
dikwerf gezien; ik heb.de zee bij hoog 
water er over heen zien rollen vjui hel 
eene <;inde lol hel andere, en den lü" 
Januarij 11. zag i k , hij laag waler , 
eenige golven over het breekwater 
slaan, ^'aar mijne overtuiging , zou 
een derg^elijke zeedam uiterst ongescliikt 
zijn voor een stand als die van Dover. 
Ook vernam ik (en dit was algemeen 
\)ekmu\) dal een schip vau 200 lou 
werkelijk ihior eene golf over dc kruin 
van den zeedam geworpen is. Die kruin 
ligt slechts 18 Kni;. duim (0'^^40) boven 
hoog waler, en het breekwaler is niel 
alleen over zijne geheele uilgeslreklheid 
zonder beschnliing, maar is zoo glad 
gemaakt als mogelijk, zo(» dal de gtdven 
o'nbelemmerd er op kunnen vt)orlbe-
wegen, en hel is door d(?ze inrigiing 
dal de dam als glooijend breekwater 
stand houdt en stevig blijft. Alle po-
gingen om een breekwaler o() de kruin 
der zeeglooijing op le riglen zijn nris-
b ik l ; omzeilend {jroole blokken steen , 
bevestigd met banden en boulcn van 

gesmeed ij/er , wertlen weggeslin-
gerd , en h(»t zou nu onvergeellijk 
zijn , indien men nogmaals zulke proe-
ven nam. 

De kapitein Washington zeide in 
zijiHï gelul,';enis betrekkelijk de haven 
bij Cherbourg . dat de werking der 
golven langs d«» llaauw hellende glooijing 
aldaar vn;eselijk is, en hel water 
eng. voet (27'',43) hoog opwerpt ; doch 
dal die werking niet verder dan 18 tot 
20 voet (5«>,40 lol O-Mti) onder laag-
waler schijnt te reiken, vermils de 
kleine sleenljes op die diepte onhewe-
geliik blijven lig{;en. 

Den heer liendel werd gevraagd : 
»(.Aleent gij dal de w(ïrken van Cher-

bourg en IMyinouth kunnen geacht 
worden wel geslaagde proeven le zijn?» 
Waaroj) hij antwoordde: «Zi j heïdieu 
eene zeer nultige ondervindinij ver-
schaft, maar ik hcischouw ze als ^aAc/i.» 
eer dan als vo(»rbeelden » ; bakens als 
aanwijzende wat vermeden moet wor-
den. 

De kommissie haalt in haar verslag 
aan , als behelzende louter voorheelden 
van het mislukken der llaauwe glooijin-
gen , «eene mededeeling onlangs do«)r 
(ie lords koinmissarissen van dc admi-
raliteit aan haar gedaan,» en merkt 
daarbij aan, dal zij eene lecnrijke aan-
wijzing oplevert, belrekkelijk den le-
genwoordigen slaat der havens met 
llaauw hellende glooijingen op de lersclie 
kuslen. 

De lords konunissarissen zeggen riief 
door w ie die havens onlworpen zijn ; 
doch daar de kapitein Washington 
daaromtrent de vereischle inlichlingen 
gegeven heeft, hi'efi men de namen der 
onlwer()er3 uil hel berig't over de 
haven van Dover hierbij gevoegd. 

«Te Kingslown heeft de vooro(;ver 
van het oostelijk hoofd gesladige eu 
zeer belangrijke hersleUlngeu vereischl, 
ev\ ÎS uog niel verzekerd,» — Ingenieur 
de hcicr llennic. 

«Ardglass hoofd, {yebouwd in lS2ï> 
van groolen ruwen breuksleen (rubble) 
onder eene llaauwe glooijing, ligt nu 
niel zijn vuurtoren als een puinhoo]> 
in zee.» — Ingenieur de heer lUMuiie, 

«Van het zeehoofd van Donaghadei», 
gebouwd in 1820, van ruw en breuk-
steen , onder eene llaauwe zeeglooijin|r^ 
is het glacis opgescheiir<l door de zuid-
wester stormen, en een gedeelte der 
iKMiwstollen is tol dwars voor den 
havenmond geschoven.» — Ingenieur 
de heer llennie. 

« Dc zeedam van Tortrush, gel)0uwd 
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'in van rn\von brmkslccn , onrlcr 
eenii tlaanwc jjlnoijing , werd in 1844 
dcrinale hesciiadigd bevonden , dal de 
Ingenieur, wien was o|)|;ed?'agen hel 
wei'k le onderzoeken, berigUe, dal 
4001) Ion (40r»4 ned. Ion) dier houw-
.sloü'en van hel builerjeifide tier gloojing 
o!n den kop <les dacns waien w<'gg(;-
spoehl, en daar een kunslriF fiachii-n 
gevormd 70 eng. voel lang en 
<hic V(ïet ((r',ïn) lïoven laag waler uil-
komemle.» — Ingeniem* de heer Uennie. 

«Te Dminune weid de zeedam ge-
bouwd in 1815 van groolen ruwen 
breuksteen, onder eene glooijing , ge-
middeld van 3 op l. In 1832 wa/en de 
werken zoodanig bouwvallig, dal de 
Ingenieur mousl beriglen, dal de zee-
fjlu(»ijing was opgebrokeri, dat de dam 
bijna over zijne geheele lengte bressen 
had bekomen, en <lat deze hij eiken slorm 
wijder werden, en het damhoofd meer 
nadc'rden.» 

«Toen men dien zeedam in 1845 on-
derzoeln, bevoiul UUMI dal eene menigte 
zware sleenen le voren van de gUioijing 
w aren afgespoeld , en dal zij eene ver-
takking van hel damlmofd hadden ge-
vormd lang 112 voel (34'M4), in eene 
schuine rigting, dwars over den mond 
van de haven uilslekende, en dïoo{y 
vallende bij laa/f wale/\w — 1/igenieur 
de l)(?er Alexander ?vin/mo. 

In zijn werk over den zeedam van 
JMymoulh , geefl Sir John liennie niet 
toe dat die vtiorlurelden kunnen worden 
aangemei kt als genoegzaam bewijs legen 
de llaauwe glooijing. Hij schrijft liet 
mislukken te Donagliadee loe aan het 
loodregte damhoofd en voegt er bij , 
ilat eiMi groot deel van de «llaauwe 
j;looijing in bijzonder goeden slaat is.» 
Wa l 'Porlrush 'betreft , bij zegt dal het 
w erk onvoltooid is gelalen; dat de 
hoeveelheid op den dam geworpen 
breuksteen niet voldoetide was, daar 
loch u hel beginsel waarop de zameu-
.slellin(f van der{felijke werken berust, 
is, dat men sleenen moet toevoeren, 
naar mate ile golven er naar beneden 
trekken, lot dal zij de glooijing of den 
hoek van rust vormen , waaronder de 
breuksleenen , zonder aaiunerkelijke 
v<n'mveratnlering kunnen blijven li/fgen.» 
jM(!t betrekking tol Dunmorc z<'gl h i j , 
«dal hel werk gebouwd is van ligten 
zachlen steen, e/i dal gebrekkige he-
werkin/;, .slechte boiiivstofieii en eene 
le steile ghndjing oorzaak geweest zijn 
van hel n:islukken van het werk.» 

In deze verilediging van de llaauwe 
glooijing wordt geen acht geslagen op 
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het mislukken van Ardglass zeelioofcJ 
n)el zijn vuurtoriju, hoezeer in het 
rapport met zooveel natiruk gezegd is, 
dit hel «nu ligt,» als een «puiidioop 
in zee.» 

Dti ongelukken aan den l^lymoulh-
zeedatn worden , èn dtxn* Sir »l(»hn 
r.ennie, in zijn werk daarover, èn 
door (hm heer (ieiu'ge liennie in zijne 
getuigenis, hieraan loeg<.*sclneven , dat 
(le glooijing daaraan door den heer 
\\ hidby gegeven niel liaanw geno(^[f 
was, sleehls 3 op I , 'm sUjde van 5 
op 1 , gelijk de h(»er rKffinie zou lieh-
ben verlangd. IMeti vroeg den heer 
(ieorge Jlennie bij zijn verhoor : 

f< Is het niel gedurende den bouw van 
den riymouUi zeedam, in 34 jaren tijds, 
zoo da.'uniede gesteld geweest, dat er 
naauwelijks een winler voorbij is ge-
gaan , Z(mder dal gedeelten van den 
(lam beschadigd zijn?» liuschatUfjd wilde 
hij niel toegeven; zijn antwoord was : 
« Niet beschadigd, maar verschoven. Ik 
geloof dat onze dwaling is geweest, 
dal wij le vroeg n)el afwerken ee/i 
begin hebben gemaakl.» Dal afwerken 
inlpsschen kon gee/j uitslel lijden, gelijk 
klaar b!(3ek uil dc aanbeveling door de 
kommissie van ingenieurs , in 1825 
(waarvan leden waren Sir John Keimie 
en de heer (Ie(n{;e llennie); «het be-
ginsel zelf van hel toevoeren van breuk-
steenen , naarn»ate ze ouïlaag gevoerd 
werden , was mislukt; de kommi.ssie 
moest derhalve aanbevelen den bouw 
van eene bekleeding en dekking in 
melselwerk vau graniet , zameng'esleld 
uil groote blokken steen , w el behou-' 
wen en slevjg wale/pas ingewerkt en 
bevesligd mei zwaluwstaarten, bouten 
en krammen van ijzer in lood vast-
geg'oten.» 

Daar dit niet eens genoegzame be-
scherming verschafte , is men van Z(̂ lf 
er toe overgegaan om hel geheel met 
groote steenblokken zoo glad mogelijk 
le maken. 

De kapitein Yelch zeidc bij zijn ver-
ho(M' , dal op den IMymoulh-zeedam 
veiligheid was verkregen , «door den 
loodreglen nnnir, die den vmntoren 
bescheruil.» Naar het vei melde echter 
op bladzijde 59 van het verhaat oia-
tïcnt dal hreekv\ater, heeft de heer 
Stewarl, in zijn verhoor gevraagd 
ztpuie: « ïs eenig deel er van (IMymoulh 
breekwater) imnuir le lood gemaakt ?u 
geaniwooid «Nooit;» — «Zoodal de lood-
fe{jle bouw nooit beproefd is?» — 
«N(»oil. » Dezt; schijnbare legensliij-
diglu'id in de geluijenis van die heeren 

\ » 

h 

schijnt te zijn gerezen uil eene ver-
k(»erde opvalling van de t;eluigenis van 
den kapitein Velch. De vraag van de 
kommissie (84(>j werd door den ka-
pitein beantwoord als volgt : «De meer-
dere of mindere sterkte van den slag 
der zee is een gevolg van den vorm 
van hel breekwater, dat de zee slechls 
voor een gedeelte tegenhoudt : het 
overige stort of rolt over de kruin , 
en tol in hel binnenwater. Ik /jeloof 
dat een loodregte muur , o|>{f(ïrigl aan 
den voet van de steeidx'kh^eding der 
l)uilenglooijin{ï van Plynnniih breek-
water, het breken van de golf zou 
beletten of letfenwerken ; en dat is na-
yanoetj het plan aangenomen aan iiet 
wesleindetot beschern>ing van den vuur-
toren. Daar heeft men een loodret;len 
muur [jebouwd, van twee voel (O ^til) 
beneden laa/? waler a f , en ik ben hei 
met den torenwachter eens , dat het 
daar, zonder die bescherming , niet 

veilig zou zijn.» 
De voornaamste der voormelde be-

weringen van den kapitein Vetch legen 
de llaauwe {jlooijing^ le l^lymoulh zou-
den gewis zijn legen gesproken (piwor-
den, als ze niet juist waren, en wel 
bepaaldelijk in hel verhaal van Sir John 
Ueimie., hetwelk met het later door 
hem uilg(»geven aanhanifsel daarop, 
bestemd schijnt le zijn tol wederletjgiug 
van de vele ongunstige over het breek-
water gedane oordeelvellin{;en. Zulks 
heeft echter geen plaats gevonden. Die 
lie weringen rnoelen derhalve voor op 
feiten berustend worden gehouden, en 
zij pleiten dan ook zeer tegen de llaauwe 
glooijingen. 

Dc geluigenisseti V(i(ir de llaauwe 
glooijing bestaan, behalve het re(*ds 
aant;ehaalde, hoofdzakelijk uit die van 
Sir Howard Douglas, Sir William Sy-
monds en den heer Alan Slephenson. 
Sir Howard Douglas ze};l (zie bladz. 47 
van hel verslag over hel lHym\)U\l\ \>ree.U-
water), dal loodregte rotsen , bhuitgesleld 
aan de werking der gt)lven , besvlicnud 
wonlen door llaauwe gMooijingen, ge-
vormd uit slaUUen^ voortkomende van 
de slijting dier rotsen; dal op steile 
klippen zeer groole inbreuken do<n' de 
zee worden gemaakt lot «zij bescliernid 
zijn door llaauw hellende vooroe.vers, 
gevormd uit de stukken die van de rot-
sen geslagen zijn. » 

De heer Alan Slephenson is niet ge-
slaagd in het bouwen van eenen lood-
reglen njuur. Zijne meening betrekkelijk 
de groole krachl van den golfslag Ix;-
ruslle op proeven , die hij genomen had 

met een toef»lel, \vaar]»ij een oj>pervlak 
van (Mfii voel (O-',305) vierkant aan de 
zee was blootgesteld. Deze proev(»ii wer-
den op zeer verschillende .slandi>laal,>en 
(genomen, doch alle nabij de kust, en 
niels duidt aan of brekers al dan niel 
waren Ie w eeg gehragt, door het rolh^n 
der golven over hellende vlakken, al-
V(U'ens zij het inslrument aanraakten. 

Sir NVilliam Syimmds zeide in zijne 
tegenverklaring : « De t;eluip,enis nopens 
de wijze van zamensUdlinjj is t(*gen-
slrijdig f-n niet genoegzaan» zakelijk; 
de ïneerderheid der Iheorislen is voor 
(l<Mi h»odregten imnir; daar hun ge-
voelen (échter door geen enkele werke-
lijke proef in diep waler en in een 
t>lootgestelden stand , waar de grondslai; 
nnx'ijelijk en onzeker is, geslaafd wordt, 
beef ik vocn- de gevolgen. » 

« Ik wil slechls als voorbeeld aanhalen 
de haven van N'alelta oj) Malta, zoo als 
ik ze gezien heb. Haar ingang is wijd 
12Ü0 voet (3()5-^50) in diep waler, en 
de wederzijdsche oevers zijn lood-
l egle rolsen , die reglstreeks aan de 
zee weerstan«l bieden. Um dit le be-
oordeelen bel)oefl men shndils ieuKunl 
le ondervragen, die de uilwerking van 
een fioüvd-tve.slcr storm oj> dien ingang 
heeft waartjenomen, die het sonis voor 
hel grootste schi[» gevaarlijk inaakl de 
haven l)innen le vallen, uith<»(»fde van 
de buitengewone beweging of scluun-
meling, in het waler le weeg gehragt 
door de sleile klit»wanden in een st(u iu 
nn-t wind op den wal. » Dit voorbeeld 
doet niels af tot aanwijzing van de tje-
rimje stevi(jheid\"iX\\ (^enjoodregleu wand; 
en wal belrefl de beroering door de 
rotsen te W(?eg {jehragt » zoo is niet le 
veronderstellen , dal eenstorm,die bijna 
«200 duizend ton (203,200 ned. ton) 
sleen» op de (glooijing van den IMyim>ulh 
zeedam verplaatste, en daarvan g'roole 
blokken « 138 voet (42 ned. el) ov(?r 
\u*l geheeUï oppervlak des dams heen-
slingerde,» eene andere dan eene g(;-
vaarlijke w erking voor schepen bij den 
ingang van fle liaven van IMymoulh-
Sound zou hebben kunnen le weet;-
brengen. 

1/ij Innjne aajjbeveling nn van den 
loodn^gten muur, zeggen de kommis-
sariss(!n, na b(»v(Mivermel(le opgaven 
betrekkelijk het mislukken der llaauwe 
glooijing: « In tegenstelling n)et de voor * 
melde feilen , ontleenen wij aan dezelfde 
mededeelingen van de regering, h(t-
Irekkelijk Kilrnsh hoofd , tegenover den 
Atlanlischen oc(;aan, nabij den mond 
van de rivier Shaimon , het volgende : 
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«Torn )ïpl lioofil in SrpIcïnlxM' P. 
omlerznclit werd , was licl in do liosle 
<irdc, en lirt heeft geen enkelen sehel-
ling aan herslelling {jekost, sedert 
zijne opriglin{j. Kilrush hoofd is (e 
lood aan zee.» (Dit hoofd is ontwor-
pen door tien luitenant-kolonel Jlarry 
Jones.) 

«Deze praktische toelichtingen,» wordt 
al verder in het rapport (gezegd, «en 
het overwigt van de ge.luigenis nopens 
tlil onderwer]>, hebben ons er toe ge-
leid. o?n zonder schroom een nagenoeg 
loodregten miujr aan te bevelen voor 
dc inslniling van de haven, tlie men 
in de baai van Dover wil maken.» 

l)o(U" tle uittliukking nagcnong lood-
rciji, tloelde men op de bekentle nootl-
zakelijkheitl om aan nuuen van j^rotdc 
lioogle of diepte een breeden iaanleg le 
geven, en op dc besparing, die votnl-
vlt)eit uit het vermiiuleren van de tlikle 
des muurs, naarmate hij hooger t)p-
gelroklteri wordt. Overigens naar de 
getuigenis kon men aannenu'u dat het 
muurvlak eenigzins uit het Ijod zou 
kunnen zi jn, zonder dat de golfslager 
iiatleelig op zou werken. 

Uit tle geheele tegenverklaring van 
Sir llowartl Douglas bli jkt, dat zijn 
hoofdbezwaar tegen een loodregten muur 
voor tle baai van Dover is, «lat er geen 
voorbeeld bestaat van (;en dergelijken 
bouw in tliep water. Hij zegt daarom; 
«De ht)ogleeraar Aiiy iieaamt al het-
geen waarvoor ik pleit, namelijk tlat 
ile zauienslellint^, die door tle mt erder-
heid tier kommissie is aanbevtden , zal 
zijn ccne proef, moeijelijk «n uilvtiering, 
inisschien geheel onuitvoerbaar, waail)ij 
Iiij nt)g voegt «schatlelijk in tic gevolgen.» 

Maar tlat hel *< schudelijh'n zou zijn 
naar de meening van tien hot>gleeraar, 
blijkt niet uit tle dooi* hem afgeh^gde 
getuigenis. Sir lloward Dtuiglis zegt 
laler in zijne It^'ienverklariug : «Ik be-
ken, tlat ik ijeen bet minsle vertrt)uwen 
Jieb in , en bezwaar heb tegen eenige 

'jjroefiicntinfj tun zeetlamnuMi of breek-
waters van thui bodem af in tliep water 
met lootlregte zijden te bouwen; maar 
ik geef U)e, tlal het overwt»ging kan 
vertlieuen t)f eene vereeniging van tien 
steilen wand met de Ilaauwa» helling 
niet met voortleel zou kunnen worden 
aangewetul. De dtioibut-de van tU;n tlam 
of muur, en bijgt^vtdg zijne nuKssa zou 
veel mintler grtiol zijn, tlan als hij van 
tien bodem lot de kruin ouder eeue 
jjlooijing g<-'legtl werd.» Daarna geeft 
hij den raad, «dat men niets bij uijze 
van procfncmiiig cu bespicjcleud uil-

voere, ht)e hoog tic autoriteit, — hoe 
verrniftig het mitltlel, — en Ime aan-
lokkelijk uit een oeco!H>misch oogpunt 
hel vtxu'stel moge wezen.» 

Kr waren nog verscheitlene andere 
mannen van het vak, die inslenulen met 
tle int?ening tlat het bouwen van een 
loodregten nuuir in diep water, geheel 
en al als proef le beschouwen was, en 
tlie daarom aarzeltlen zniks aan le be-
velen. Maar met allen eerbied voor het 
gevoelen van eene zoo hot)ï;e ault)rileit 
als Sir lloward Douglas, het {;ezegtl, 
wij hebben ons hooge standpunt in het 
bt)uwvak en in werktuigknndige be-
kwaamheid erlan{;tl, juist tlot)r bij proef-
neming^ te hantleh?n naar theoretische 
voorslagen , namelijk in die gevallen , 
waarin het middel bij onderztiek bhick 
eener beproeving waartlig le zijn. 

IMaar bovendien ten tijdeder werkzaam-
heitl van tle Dover-ktnnmissie was eei» zee 
muur met lootlrt?gte zijtle in tliep water 
oi) een slechten grondslag, V4)lstrekt 
niet meer als eene proefneming le be-
schouwen , tiaar een dergelijke nuiur 
onbtïschatiigd le Sheerness had geslaan 
sedert 1812 en 1813. 

Deze numr te Sheerness werti gebouwd 
in tle tirijvemie niassa's van Sir Samuel 
Bentham, liet is bel gedeelle van den 
nujur', dat tegenover het artillerie-dt)k 
of tien kaainnmr ligt, waarop nu tle vunr-
uumden gtjplaalsl zi jn; en boe stevig 
en vast bet werk is blijven staan , zoo 
heeft men tlien bouw sltttjds als eeiuï 
mislukte proef voorgesteld, lüj vot>rbeebl 
George l'iennie door de letlen der kom-
missie gevraagtl zijntle : u Is u eenig voor-
bfield bekend van een lootlreglen muur, 
in latei en tijtl op{;erigl, in even tliep water 
als tlal, w aarin men voorntiinens is tlt^zeii 
zeeilam le maken?» anlwot>rili\e: «Mi j 
is het vt>orbeelil van Shî ernt?ss bekend, 
waar tle massa's gijzunken zijn ter ver-
k'Oirinir van een loodreg'len muur.» — 
«Hoe tliep is het water?» — «Onjjevt^er 
30 voet en diezelftle heer 
zeide in zijnberigt: « De vernieling van 
tle kegels le Cherbourg , en ketviisluk' 
ken van dc baksteen-ynassa's te Skeer^ 
ness, leveren gMtmtlen genot»g tegen 
tle aaiuieming van kaissons of andere 
hulpmitldelen. » 

Wat tle kegels van Cherbourg be-
treft , zt)0 geeft bet berigt van de 
f/ansche iiiijenieurs over tle haven tlier 
plaats een geheel ander denkbeeld van 
de t>orzaak van bet uVislukkeu van bet 
weik , tlan tot dus verre is aangeno-
liien. Keu storm , zegt het berigi, t)nt-
siuiid eer dc Uvccdc kegel mcl slecnen 
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gcvultl was, zootlat hij weggespoeltl 
wertI tot t»p het peil van laag water, 
liet verslag vervolgt; « Dt̂ ze {gebeurtenis 
was tle oorzaak van, of UqI voorwend-
sel tot de groote veranderingen, welke 
lt>en in het eerst aangentnnen ontwerp 
gemaakt zi jn.» Men bepaalde dat de 
kegels vertier van elkamler geplaatst 
en de lusscbeuruimlen met groote hartl-
steen-blokken aang'evuld zoutlcn wor-
den, J^ater werden tlie tusschenruimlen 
nog grooter en wel op 3110 el bepaald. 
«Maar nailat men 18 zulke kegels, met 
verschillentle tusst:henruimlt;n, tlt»rlialve 
afgezonderd, cn niet voUedig aangevuld 
had titien zinken, w ertlen zij al sptuülig 
herhaaltlelijk btfschatligtl, en deze wijze 
van zamenslelling werd tlaartun 
geven.» De kegels wertlen in I781i lot 
laagwaler afgebroken en intui nam zijne 
toevhigt lot sleenslt>rtingeu {pierrea 
perdues,) Vertier zt̂ gtyen tle fransche in-
(;enieurs in hun rapport, tlat een on-
doelmatige vorm voor bet breekwater 
werd aangenomen, tumlat de militaire 
ingenieurs een plan van vertlt»tliging 
dotirdreven , voor welks uilvt)ering het 
breekwater, als het behoorlijk ware ge-
plaatst , hiutlerlijk zou {geweest zijn. 
Jlet mislukken tier kegels schijnt naar 
tlit rapport hieraan le moeten wor-
den loegeschrcven, tlal zij niet afge-
maakt werden en le afijtv.omlerd wa-
ren; maar het rappent tloel uitkomen, 
dat zij niet weggelaten zijn t»m eenige 
werkelijke onvolmaaklhe.id in hel i)lan, 
maar wijl men de schatte , die zij ge-
Ictlen hadtleii, tot een voorwtuitlsel 
maakte om van plan te veranderen ; 
men moet t>ok niet ont)pgemerkl laten, 
dat ze slechls tot laag water afgent)men 
zi jn, en tlal de lager gebogen gedt:ellen 
m>g bestaan, zoodat dc kegels van 
Cherbourg niet geacht kunnen wt)rden 
te pleiten «lt»gen de aanwentling van 
kaissons of andere ludpmidtlelen.» 

Bij den bouw van den zeeuunu' te 
Sheerness tlotu* Sir Saumel nentham, 
beeft men met bij uitstek ou};uusli[je 
omstaiulighedeu le kampen gehatl. In 
aanmerking nemeiule tle sltudilheid van 
den grontlslag le Sheerness, den groo-
ten omvanjj tier werken, tlie men er 
wilde maken, en titj buitengewone 
inidtlclen die vereischt zoutlen wortltMi, 
om dit; wei'ken met spaarzaamheitl uit 
te voeien, verzocht hi j , om de mede-
werking van den aanwezigen ingenieur. 
Dc kommissie voor zeezaken , tlat ver-
zoek billijk achtende, ticeltle het aan 
de admiraliteit mede, met de aanmer-
king , dat «zij het van overwegend 

belang achtle, tlat aan den kommissaris 
lienlham de hulp wiertl verschaft, welke 
hij mogt beht)even voor tle uilvtiering 
thfr werken.» De atlmiralileil weigertle. 
iVij eeue volgentle gclej;enheitl verzocht 
hij verlof om vier metselaars in dienst 
te mogen nemen, te(jen betaling van 
zes stuivers (30 cent) daags boven het 
gewoon dagloon op tle werf; ontler 
voorvvaartle echter tlat hunne maaltijden 
en wtM'kuren naar tij zoutlen wtutlen 
{jeregtJltl, en dat tle w erktlag zt)u zijn 
van tien uren. Men weigertle de 30 
cent daags, cn de uilslekentlc ar-
beiders, tlie men btMioeltle, werden 
niet {{[tïbruikl. Men kt)n aan tle werf , 
uilgenoim'ii tiénen rnnu)tM'Uum lot vtuu -
man, gt;en enkelen timmerman voor 
het werk missen, zot)tlat tle botlems 
tier diijfrnassa's gtïbouwd werden dot>r 
eene plt)eg van twaalf vt?rt>t)rtleelden. 
Voor hunne tlienslen ,gaf Sir Samuel 
lU'ntham eene guinje {f 12,(iO) s weeks 
graliticatie, oiuler allen verdeehl naar 
vlijt en bekwaamheid in het werken , 
en men maakte zelfs eenige zwarigbtiitl 
tlit tt»e te staan. Ontler zulke omstan-
dighetlen, imiien dc tirijvcntic vlt)l-
massa's mislukt waren, indien de lootl-
regte uuuu' was wegges\M>eld, zt)u tit; 
zaak van tien nmur te Sheerness get^ii 
bewijs hebben kunnen t»pleveren van 
eenige tmvolmaaklheitl in bet plan , 
hetzij met t)f)zigt tt)t tle gemetselde 
drijfiiakken, hetzij wat aangaat dc lood-
rejïlc zijde van deu uuuu*. 

Nieltegrnstaantle dat alles, staal er 
dc muur nog. Hij is /jtilegen nabij het 
gedeelte van he.l tuighuis, dat hel intrest 
aan zware zeeen is blt)ot;;esleltl; en 
het is tle vraag t)f bij onstuimig wetler 
de w erken le Sheerue.ss niet evenveel aan 
beschatliging tiiulcrhevig zijn als tjcnige 
antlere haven, welke tlan t»ok; tbr zee slt)rt 
daar in korte golven u\et grtu)l gew ebl. 

Dtïzc loodregte nmur heeft zeer zware 
\>roeven doorgestaan. De laatste der 
massa's voor het ftmtlan^cnt wertl ge-
zonken in tien zomer van 1812. Sir 
Samuel hatl vot)r{;esteltl tuu aan tic 
lantlzijde tlit̂ r massa's eenige kelders 
tot mai^azijnen en voor antlere bein>t)-
tli(ftle lokalen te tloen bouwen , wtdkc 
tien muur versterkt zomlen hebben; 
maar een ander t^ntwtüp tlan het zijntï 
werd aangentnnen, ten g<'Volge waar-
van zijn muur tinvnltooid bleef van 
1H13 lot 1825. Dertitfii jaren lang was 
hij blootgesteld niet alleen aan den 
golfslag maar ook aan geweltlige wer-
kingen door hel achlerheen vloeijen 
van de zee. Had men met dezen muur 
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enkel voor geh/nl om proefondervindelijk 
na Ie gaan of melselwerk , aan heide 
zijden looilregl, weersland zon kiinnen 
bieden aan de woede <ler {ffdven hij 
slornnvciler, dan zon men een derge-
lijk proefgehonw niel in meer bezwa-
rende omslandighede/i hebben kunnen 
plaalsen. 

Nadat dan <le muur van Deniham 
verscheiden jaren stand gehouden had , 
lerwijl me/i evenwel heriglle dat het 
werk mislukt was» werd in 1824—1825, 
toen het nieuwe gedeelle van de werf-
inriglin(? vollooicl was, besloten om 
den ouden muur we(f te luiinen , en 
een nieuwen voor het geheele front 
tier werf te bouwen , en een kontrakt 
\ an aanneming van dat werk werd ge-
.slolen ; maar (oen men begon te wer-
ken , werden de massa's volkomen 
v/fj en vast bevonden , en men kwam 
lot het besluit dat het verkieslijk zou 
zijn slechts eene nieuwe bekleeding <»f 
beklamping, sluilemle aan de Noor-
zijde van den afgebouwden nieuwtm 
muur voor de massa's van Deniham np 
te metselen. 

l^e bouw van deze nieuwe beklam-
ping ging gepaard met bescliadiging 
van den massa-muur, welke, indien 
ileze zwak jjctweesl ware, zijne slevig-
heid aanmerkelijk zou hebben kunnen 
do(Mi verminderen. Dij hel beklampen 
werden kassen in hel oude melselwerk 
gekapt, len einde verband en steun v«)()r 
!iel nieuwe verkrijgen. Daar , waar 
het nieuwe metselwerk voor de oude 
nuissa's moest uitspringen , werden w el 
is waar , palen geheid, maar verreweg 
hel grootste gedeelte van het nieuwe 
werk rustte en rusl nog op tiet oude 
metsel werk. 

\ ân ilil werk wordl in de getui/;e-
nis, afgelegd voor de kommissie vo(U' 
de haven Dviver, zeer dikwetl melding 
ge.maakt, en daardoor is hel zeer al-
i'.emeen bekend gewordt'U i n van gro(d 
belang in «len strijd tussciien de llaauwe 
{jbioijiuj; en den loodregien zeemuur; 
w anl daaruit blijkt dal zeer sleile w an-
ih»n voor ztuMiiuren verkieslijk zijn. In 
dit tijdschrift U vroeger menigw erf van 
tle stevigheid van den loodregien n)unr 
Ie Sheerness gewaagd. 

De kommissie riglle onder ande?c;i 
de. volgende vraag aan den heer Jo.hn 
Tiendel: «De beer (ieorge Tiennie zegt 
in zijn berigt , dat het mislukken van 
tli; blok massa's Ie Slieerness genoegzaam 
bewijst tegt'u de aanwending van <.'en 
den?(dijk niiddel; is u ix'kend w elk 
mi:>luJiiieiJ hij i>odfjclt?;> i>c heer llc-

tlel : «Volstrekt niet; als het is , waf 
ik vermoed , dan wordt gedoeld op een 
zeer t»pmerkelijk geval, want als ik mij 
wel herinner was hel ongeluk te Sheer-
ness etMi gevolg hiervan, dal men geene 
damplanken had doen slaan langs de 
voorzijde van de bekleedingsmuren van 
het dok, zoodal het water den gehee-
len grondslag opwoelde en tien muur 
onilermijnde ; en hel merkwaardigste 
van die zaak was, ilal iliezelfde bak-
steenmuren goed bleven slaan toen de 
arbeiders er onder gingenen ze onder-
stopten.» 

Naar dit antwoord in verband be-
schouwd met hel berigt van tien beer 
riennie, zou men moeten opmaken, dat 
hel ongeluk aan een gedeelte van den 
blok-muur van Sir Sammd IJenlbain was 
gebeurd. Zulks was echler geenszins lu^t 
i;ev;d; h»;l w aler is nooit onder de 
massa's van den {jeneraal l>enlham ge-
komen ; zij slaan tuigeveer 3(M) yard 
(274'^^30) ten nooi den van hel t)ngeluk, 
waarvan de heer lieiidel in zijne {jetui-
genis melding maakt. Dal on(;eluk batl 
plaats vroeg in Maart 1820, niel we-
gens bel ontbreken van damplanken , 
maar ten gevolge van een buitengewoon 
hoogtij met storm uil hel noord-westen, 
w elke een tier blokschepen votu* veroor-
tleelden leigen tien koH'erilam deed drijven, 
wa-Ji iloor bel paalwerk beschadigd werd. 
Daar nu hel wtirk niel voltooid was , 
geraakte het water onder den muur en 
bohte den grondslag in tle lengtci O tot 
7 voel (18 lol 21 neil. palm) diep uil, zoo-
dat het melselwerk enkel o)> tle palen 
bleef steunen. Nadal eene genoegzame 
bt>eveelheid motUler, Ueizel en wel/and 
van ontler hel omgekeertle wulf tusschen 
de bekleedingsmuren weilerzijtls den in-
gang , was weggeruiuul, wertl hel ge-
heel b(dioorlijk ontlerslopl en met met-
selwerk van baksteen vei sterkt. 

Later stiMUl de heer Geor/je Dennie 
in zijne geluigenis toe dal loodregle 
muren in de Aliddellandsche zee meer 
dan 18 eeuwen lang hebben 

In het werk van Sir John l lennie, 
bladzijde zegt h i j : «Als wij de 

wt?rkin/;r nagaan van de golven tegen 
lootlregle muren , en <)p kunstwerken 
als te i*oït Patrick, Donaghadee zee-
tlamhoofd, W'hitehaven, Derwick, Scar-
borough , Whithy, llamsgate, de bin-
/lenmuren van Ivingslow n , de batterijen 
van liiuilogne, de hoofden der haven-
dammen van Galais en Doulogne, llavre, 
<]her!)ourg en verschillende andere voor-
beeltleii, en tlie w erkingen vergelijken, 
dan vinden wij dut de schok tegen den 
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loodregien wand sterker, en bijgevolg 
gevaarlijker moet wezen.» Daar echler 
geene voorbeeltlcn tot staving tlt»zer 
stelling wortlen aangehaaltl , mtiet men 
deze bewering van de minderheiil van 
loodregle muren slechts als tle bijzonilere 
meening van den schrijver beschouwen. 
Slechts eens geeft Sir .lohn bepaalde 
inlichtingen nopens de bescbatliging van 
een lootlregten muur ; hij zegt name-
l i jk : « In den gedenkwaardigen storm, 
of liever orkaan , van <len Januarij 
1830, .sloegen de golven volkomen brt^s 
in den lootlregten binnenmuur van het 
damhoofd der haven vun Port Patrick ; 
' iwe lk massief metselwerk was , 13V 
voel (4<^',ll) tlik en aangelegd 24 voet 
(7''',32) beneden laa,g w ater, op d«Mi 
vasten bodem bevesligtl mirt alle tlenk-
bare mithlelen , die geschikt waren om 
de slevigheitl van melselwerk te verze-
keren ; — dit werk is later vervangen 
dt»or een massieven mmn*, nagenoeg 
drie maal zt)o dik als tle eerste.» « l iet 
is echter zeer opmerkelijk , tial terwijl 
de lootlregle muur zot> beschadigtl wertl, 
de vlakke ruwe breuksleen-glooijing 
achter bel tlamhoofd eene betrekkelijk 
slechts geringe schade h»etl , w elke 
tegen een vijfliende tier ktisten en in 
een vijftieiule des lijtls wertl hersleltl.» 

Dit is hel eenige bepaaldelijk aange-
wezen geval van hel mislukken van 
een loodregien muur. De hoogte van 
den hoofdmuur w ortU niel opgegevtm ; 
daar hij echter in hel water 24 voel 
(7•^^32) tliep w erd aangttlegd, is hel 
twijfelachtig of eene tlikte van 4''',ll 
eene tegen orkanen vcdtloende steviglieiil 
kon ve/zekc?j en; — waarschijnlijk is 
hel bezwijkiMi van den muur een ge-
volg geweest van onvoltloenden aan-
leg; niet van het lü«)dregt zijn van de 
voorzijde. 

^\'anneer zij, die bekend zijn met 
werken als die, welke boven tluor Sir 
John Ilennie zijn aangewezen , aan 
het publiek bekend wilden maken in hoe 
verre die met lootlregle muren mislukt 
zijn , en of het misinkkefi een g»"» volff is 
geweest van dien vorm dor inureiï, dan 
wel van ongenoegzann? massa of van 
bijzomlerheden van zamenstelling, zou-
tten zij eene groote dienst bew ijzen aan 
de ingenieurs, die later zeemuren zullen 
moeten t)ntwer[ien. 

Daar tle nieertlerheid der kommissie 
uit wetenschaj»pelijke grontlen {jestemd 
was voor loodrttgle nuiren , zullen w ij 
t;eene antlere geluigenis meer aanhalen 
dan tlitï van tien hot)gfeeraar Airy en 
van den kapitein Vctch, 31cn vroeg den 

hoogleeraar: rr/ijt gij niet van gevoelen 
tial gtdven, bij storm, bewe^jendc met 
aanmei kelijke snelheid, op een lootlreg-
ten muur zullen werken met dt? btU-
seutle kraclit, tlie eijjen is aan het ge-
w igt en de snelheiil tier {^cdven, en eene 
gevaarlijker uitwerking zullen hebben, 
dan als die botsiiijf op eene (jlooijin(; 
werkte?» Antwoortl: «De {jcdven zullen 
in het geheel niet botsen (»f breken. Kr 
zal eene grt»t)te rijzing en daling van 
hel w ater zijn ; er zal zich {jeen ver-
schijnsel van beweging in eene water-
passe rigling vt>i»rtlt)en.» Vraag: «Is 
tle {;t)lf vot)rtgaainle?» —<t Zij w orcll eene 
staande gtdf , eene verbintling van eene 
regtslreeksche met eene wetlerkeerende 
gt)lf. Zij rijst en ilaalt zonder te breken 
en openbaart zich slechts tloor eene ver-
hetling van hel tippervlak. Ik hen in 
omstandigheden geweest, waarin ik zeer 
{joede gelt^geiiheitl had , tlil versidujnsel 
praktisch na te gaan, en ik weet dat 
zulks ht»i (jeval is.» Vraag: « (Üj zegt 
tial, daar eene g<dt legen een loodreijten 
iiHiur niet breekt, ze geene botsentle 
w erking oj> tien muur zal uitoefenen?» — 
«Neen, zij zal etMi tlruk uitoefenen als 
die tegen eene sluisdeur; dal is een hydro-
statischen tlruk.» Vraag: «lieli jk aan 
eene kolom water, waarvan het {pond-
vlak is het gedrukte oppervlak en de 
hoogte dtï tlit^plt? van ln'l zw aartepunt van 
dat t)pj>ervlak ?» — « J a . » 

De kapitein Vetch had geze(pl , tlat 
tle golven tegen eenen h)fnlreglen muur 
rijzen imi tlalen t n er van afdeinzen; — 
men vroe;; hem nogmaals t)f zulks zijne 
meening was? ili j anlwoortlde: «Dat 
is mijne meening. Dij bi;i uitzeilen van 
tle kleine haven van Sc.arnish t)p het 
eilantl Tyree (1 ) , in een vaailuig van 
25 lonnenlast (25,4 netl. ton) , wer-
den wij lol diiemaal loe ^oj) en neer 
gevoerd langs een rolswand , hellende 
ongeveei' 01) gratiën tol tien horizon, 
n)el tien wind op den wa l , zonder de 
i'ols aan Ie raken , ofschotin hel boortl 
van hel schip /jeen el van tle rt»ls was. 
llel waaide eene stijve koelie.» 

De kon)missie heeft ook in overweging 
genon}en eene vereeniging van eene 
ilaainve glooijing met eenen lootlregten 
muur. 'J'en gnnsie van dezen vorm wa-
ren de ga'tuigenissen nienigvuhlig , tlie 
zoowel o|» praktijk als op wetenschap 
}ferustlpn f tni het bewijs opleverden , 
dat, Z(»o als de generaal Paisley zich 
uittirnki , «de werking der gtilven op-
pervlakkig is.» In zijn verhoor zeide 

t) Y.it IV .TOI •LIUIV.KSCIÉ', 'JÖ. 
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Ilij: « lïcC is allijd inijiie iiuMMiiii;; gc-
wei.'sl , i?n <lic is zwr onl.iiigs iMivesligil 
gfwordni door de waanieiiiingen der 
duil^ers, onder niijtie leidiiij;^ i;ebe-
zijjd lot Wegruiming van het wrak van 
den Hoyal George le SpiJhead . dat de 
w erking iler golven sleehls oppervlakkig 
i s , en zich niel ver uilslrekt onder of 
hoven den stand , dien het waler zou 
h(;hhen als hel slil was. Hiervan dat . 
als de horsllijnen en luchlhuizen van dc 
iluikers zoo ver gevierd waren, dat zij 
niel {felrokken konden worden door het 
slingi^ren en stoolen van de/i iiijter, van 
welketi zij omlaag daalden, zij in de 
onsluimigsle zee even {ji'makkelijk kon-
den werken als hij stil water, en zij 
slaagtlen dikwerf hel hesl als hel hard 
woei ; maar zij konden niel worstelen 
legen sterke springtijen ; want de lijcMi 
werkten te Spilhead evefi sterk hij den 
bodem als bij het oppervlak, en ik ge-
loof dat zulks w el overal het geval uïoet 
zijn. Zij merkten ook op , dal bij den 
bodem de lijstroom een weifiig vroeger 
kenterde dan bij het oppervlak.» « üe 
lijslroomcn zijn echter niet vernn)gend 
om groote steenhlokken weg le slepen.» 
« l iet walcj' te Spilhead is nage-
noeg twee maal zeven vailem 
diep.» 

Daadzakcfu, op die wijze bekend jje-
w orden en veihaald door een zoo 
naauwkeurijgen waarnemer, moeten van 
jjrool praklisch nul zijn voor tle za-
?neï:slellin/j vari werken onder waler. 

NV ij verwijzen nog op hel hiervoor 
aangehaalde , uit de geluigenis van den 
kapitein Washington en van Sir lloward 
IJouglas. 

Sir John P»ennie zegt in zijn verslag 
omtrent hel IMymoulh breek waler : « l.)e 
stormen hadden geen invloed (»p de be-
neden laag water gelegen gedeelten van 
hel werk.» 

De heer Uendel zeide in zijne gelui-
genis : « Alaar men moet niet vergelen 
dal wij onze loevlngl nemen lol tlaauw 
glooijemlc breekwalers» ten einde goed-
koope bouwstoH'en in de plaats le kun-
nen stellen van zeer kostbaren arbeid.» 
In overecjistemming mei dit middel tot 
besi>aring, zeide h i j : « Ik zou eerst be-
ginnen die goeilkoope materialen le 
storten, ten einde eene ruwe grond-
massa le verkrijgen lol o(» eene matige 
diepte onder laag water, en als ik chen 
had o|»gevocrd lot het peil , w aarop dc 
zee mij zou i>eginncn aan le lasten , 
zou ik beginnen de zee aa/i te grijpen, 
door te bouwen mei eene sooil van 
materialen, die er legca.:oudcn kunnen. 

Dan geloof ik dal een loodregle nmur 
wensehelijk z<m zijn.» 

IVaai' hel voorgaande schijnt het, dat 
voor dal gedeelte van een breekwater, 
w aarop de zee hel grootste gew eld uil-
oefent, zelfs Sir lloward Douglas loc-
geeft, dat het overweging zou kunnen 
verdienen, of de loodre|;le wan<l niet 
verkieslijk zoude zijn ; en de heer Uendel 
stelt . voor de meest blootgestelde ge-
deelten , be|»aaldelijk meer vertrouwen 
in eenen verlikalen muur, dan in eene 
llaauwe glooijinij. 

Onder d<? plans, die der kommissie 
zijn vor>rgelegd , was er een van den 
beer <2ubill, voor den bouw van kof-
fers van hout, die aangevuld zouden 
worden met nu^tselwerk. Deze massa 
van hout en sleen zou men oj» (uidcr-
linge afstanden van 20 tol 'M) voet (O-^ ÎO 
lol O'-^U) hebben doen zinken, en «dit 
zou ,» gelijk de heer Cuhill zeide, «deze 
haven liet groote voorregt doen genielefi 
van steeds, wat men noemt, levend 
water le bevallen.» 

Voor den aanleg van de haven van 
Dover, had de kommissie le kampcffi 
met twee groote moeijelijkhedeii; voor-
eei'St de groote hoeveelheid modder, 
slib en ander vuihiis, drijvende in het 
waler, en dan de ontzaggelijke massa 
slrandkeijcii, die soms langs dal ge-
deelte der kust voorlkruil. liet behouden 
van levend waler zou wel het bezinken 
van modder cn slib belet hebben, maar 
het nog veel grootere kwaad, eene be-
stendige vermeerdering van slrandkeijen 
lusschen en binnen zijne kottermassa's 
was le duchten geweest, als men dit 
plan had {gevolgd. 

De kapitein Washington was belast 
geworden nu^t het «loen van waarne-
mingen tot het bepalen van ilc hoe-
veelheid slib in de baai van Dover. Vol-
gens zijne proeven zou de slib beilragen 
1200 ion (1210 ))ederl. Ion) de acre 
(0,40407 nederl. bunder) (1). De lui-
lenant kt)lonel Coh|uhoun zegt dat de 
hoeveelheid slijk cn bezinksel, gebag-
gerd uil de dokken van l/ivcr{)00l, wordt 
geschal te bedi agen meer dan 1000 ton 
(lOKiO nederl. ton) de acre jaarlijks, o 
l)e konnnissie, verlangende de koslen 
van bagger-arbeiil le vernemen, vroeg 
den heer Uennie «vooi* hoeveel men dien 
zou kunnen bekomen.» Hij gaf op voor 
het baggeren alleen tot op eene diepte 
van 30 voet (O«',14) 3 lol 4 sluivcr 
(15 lol 20 cent) de teerling yard (0,705 
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lecrl, el) ( I ) ; doch met inbegrip van 
bel wegruimen O stuiver (4ó cenl) «le 
leerling yard (58^ cenl de leerling el). 
Deze uilgaaf zou veel hooger loopen 
dan wat het baggeren aan de regering 
kost, dat in het eene geval minder 
bedroeg dan 5 cent de ton (1010 pond); 
in het andere, waarbij strandkei iiKïest 
worden 0)>gehaald, 27 voet {8«',23) 
<liep, minder dan 10 cenl de ton; en 
in beide gevallen waren de slijting der 
werktuigen en het kapitaal, henoodigd 
om ze aan te schallen, in de koslen 
begrepen, maar er was geen aanne-
mers winst, waarvoor waarschijnlijk 
gerekend was bij de prijs-opgaven van 
den heer lieimie. Schoon nu hel be-
zinksel in de Dover-baai veel g(?ringer 
is dan in dc dokken van Liverpool, zoo 
is echter, zoo hel schijnt, uil aanmer-
king van de groote uilgeslreklheid der 
haven, in betrekking lot die der dok-
ken , het denkbeeld om ze door bag-
geren op de diepte le houden genoeg-
zaam opgegeven. Kr is echter een middel 
in overweging gebragl, waardoor de 
koslen van het baggeren minder zou-
den worden, namelijk hel bezigen van 
de sloomslepei s, gedurende den lijd dal 
ze geen ander werk zouden te verriglen 
hebhen, oin te baggeren lol schoon-
houden van de haven. 

Dal hel gevaar eener opslibbing van 
de haven niet denkbeeldig is , bewees 
de heer Uennie, door de mededeeling 
dat de havens van Valencia en r»arce-
lona en verschillende andere havens van 
de IVliddellaiidsche zee met massieve 
hoofden en dammen, minder briiikhnar 
zijn geworden iloor hel aanzaimden van 
hel zand daarle{;en; en dal de haven 
van Civila Vecchia (gevormd door eeri 
dam met llaauwe glooijing) nu geheel 
aangevuld is met slibstollen die door 
de i'ivier zijn afgevoerd. 

De biitenant kolonel Cohpihoun heeft 
een ander j)lan voorgesteld , om dat 
bederf van de haven van Dover te be-
letten, namelijk fun hel westelijk hoofd 
op bogen le bouwen, zoo <lal het l i j 
de slib zou kunnen doorvoeren, in de 
onderstelling namelijk , dal het oostelijk 
hoofd de slrandkeijen zou tegenhouden. 

Naar het schijnt zijn de slrandkeijen 
dc gevaarlijksle vijand, waarlegen ge-
waakt moet worden en er zijn veel 
belangrijke getuigenissen daaroinlrenl 
ingew<mn<a]. liet schijnt, dat harde 
winden de slrandkeijen langs de kust 

l i tf»} i"t Jtj ctni de ä. 

doen voorlschuiven , maar dal zij niet 
door lij in beweging worden gebragl ; 
dal in de baai van Dover de straml-
keijeri zicli naar builen niet lol de laag-
walerlijn uilslreklen, tiaar er allijd eene 
zaïulslrook is voorbij de keijen bij laag 
waler; dat de slrandkeijen niet verder 
noordwaarts kiuijen dan Shingle-end 
(slrandkei-end) ; dat er geene slrand-
keijen zouden zijn op de fransche, bel-
gische en hollandsche kuslen (usscheii 
kaap Grinez en hel eiland Texel; daar 
is louter zand. 

IMeni[fvuldig zijn de verschillende 
vormen, standen en aantallen zeedam-
men, welke door verschillende uitste-
kende burgerlijke en militaire ingenieurs 
zijn voorgesteld lot het legeiihouden 
van de onlzagijelijke hoeveelheid strand-
kei, welke legenwoordig langs de kust 
kruit, tot in de haai v;in Dovt^r , elk 
plan, geslaafd niet ftïilen en reihmeii 
door den ontwerper aangev<»erd; doch 
aangezien zij maar oj) den bijzoiuleren 
stand en vorm van tle baai betrekke-
lijk waren , schijnt hel niel van een 
genoegzaam algemeen belang le zijn 
daaromtrent hier in bijzonderheden le 
treden. 

Kenigc beeren hebben van tirijveinie 
breekwaters gesproken, maar liei is 
tluidelijk, dat wanneer hel te tloen is 
o!n de invallen eener zoo ontzaggelijke 
massa slrandkeijen le wtïren t»p eene 
plaals, waar /jimmi liMiigsfroom is om 
ze weg te vt)ei en , een ili ijvend breek-
waler niel zou voldoen. 

Verschillende plans van vasie zee-
breekwalers, bidialve de bovenvermelde 
zijn nog voorjïesleld ge.wonlen , me.t 
sleile en met llaauwe glooijingen. De 
kapitein Veich stelde vfMu* ijzeren kais-
sons, welkt? vtdgemelseld zomlen wor-
den. Het plan van den lu;er Walker 
was om bij Porlland-eiland muren it» 
bouwen in vaartuig<»n , lang 3 lot 400 
eng. voel (1)1 tol 122 el), tïu ze naar 
D(»ver te slepen. De kapitein Denison 
stelde voor een looilreglefi muur zamen 
te stellen met z(^shoeki{;e prisma's, welke 
le Dungeness zonden wt)rden gemaakt; 
deze prisma's, als zij {genoeg versteend 
zouden zi jn, zouden lusschen twee ci-
lindrische (H)ïilofis naar Dover worden 
gesleept; maar boven laag water moest 
yrmuet worden g(d)ruikl, 

Kr werd onderzoek gedaan , betrek-
kelijk de genoegzaamlieid van verschil-
lende houwstoti'en voor zeemuren. Men 
vt)nd over het algemeen bezwaar in 
hot gebruik van beton voor l>uiten-
werk ; zija sooj lehjke gevvi^U ii bijna 
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gelijk aan dal van baksfernfneLsr-lwcrk. 
IVIen heefl le Algiers di* {>roef gernnnen 
niel die l)on\v.«lof, maar / i j is, zegt 
nuMi, inisinki leii gevt/lge van (leonllnn-
dnigvan den kalk door hel sul|»f)as-niag-
nesiae, lietwelk het zeewaler in!n>ndt. 
INIen zegl dal hel waler van de Mid-
dellandsehe zee 7,02 len luniderd van 
dit zwavelz(uit heval , maar liet waler 
van den Oceaan sleehts 2,20 len hon-
th'rd. l)o(!h voor fondan\enten , voegt 
men daarbij , is »le waarde van den 
beOui niel le bel wij feien. 

Tegen baksleenen voor builen werk 

woorden door sommigen bezwaren ge-
tnaakl, «lewijl zij V(kh' afschuring 
vatbaar zijn ; door anderen , uit vrees 
dat zij geen grooten <iruk zouden ktm-
nen lerdragen De ongetfrcunlheid van 
dit laatste bezwaar bewees de heer 
Hendel door den schoorsteen aan le 
halen van den heer Tenant te Olasgow, 
welke :V>0 voet hoog is , en 
waarbij echter in de ornlersle lagen 
nooit eenige schijn van verbrijzeling is 
waargenonn'u , ofschooti zij slechls met 
gewonen baksteen gemetseld zijti. 
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{Annales des Ponts ci Chaussées. Mei en Junij 184U, bladz. 334.) 

(Plaat IF, fig. 1 — 13.) 

Ilelhavenlïoofdder Noires is, tusschen 
de reede en de voorhaven van Si IMalo, 
geh(mwd «ip een rolsgruml, waarvan 
een gedeelte bij ie/Ier {;etij, en een 
ander deel slechls bij zeer laag waler, 
boven koml. 

Dit haveidioofd begint bij den scher-
pen kant van het bolwerk St. JMjilippe 
en loopl in de rigting west-zuid-west. 
PI. 11, fig. l . 

Aan de zijde van de voorhaven, fig. 
I en 2 , is de voor- of dagzijde ov(;r 
eene lengte van 270 ned. el le rekenen 
van de peilschaal, slaande tegenover 
den hoek van hel bolwerk, gebogen 
vo!{;ens een cirkelboog getrokken met 
een straal van 212 ned. el , die zich 
door eene andere kromme lijn ver-
eenigt met den kaainumr van de voor-
haven. Deze voorzijde eindit;l in de zui-
delijke ri{ïtin{j in eene regie lijïi van 
30 ned. el lenivle , welke ile kromme lijn 
aanraakl. Van den kant iler reede is de 
bekleeding conc(Mitrisch met die, welke 
zoo eve/i beschreven is, en is vereenigd 
met hel bolwerk Sl. Philippe door 
eenen cirkelboog van 40 ned. el straal, 
ontwikkeld lan(j 55 ned. el. De beide 
vooïzijden hebl)en eene valling van een 
liende der hoogte. 

Het haveidïoofd heeft eene kruin van 
5*^^80, en eindigt ni/ït een kop ilie veel 
breeder is, waarop in tijd van oorlog 
eene batterij mei borstwering geplaatst 
wordl. 

%Vaimeer men den sland en vorm van 
dit weik (fjg. 1) in aaimKTkii2g neeait, 

dan kan men hegrijpen , dat hel vol-
komen vohloel aan hel doel , waartoe 
het is aangelejyd , namelijk, dc voor-
haven te bescliermen tet;en de winden 
ttissclien het noorden en zuid-westen, 
en de nadering tot de sluizen van het 
dok gemakkelijker le maken. 

De cirkelvormitje gedaante , die door 
de litrging d<!r rotsen werd aangewe-
zen, en aarigenornefi was om de uitge-
slreklheid der voorhaven te vergroolen, 
zonder i]navom de bescherfuing tegen 
de nadeelige winden te heriadeelen , 
.«ichijnl in vele gevallen de (jeschiktste te 
zijn welke aaji de werken kan worden 
gegeven. 

De geringe uitwerking , die de be-
weginj; der zee oj» dit werk uiluefenl, 
heeft ilen schrijver dezer aanleekenin-
gen bewogen dit onderwerp oplettend 
na le gaan , en de oorzaken van het 
verschijnsel oj» le spoieu. Hel zijn de 
vruchten van dezen aibeid, die hier 
worJen medegedeeld. 

AN anneer de zee bewogen wordl door 
winden uit de ruimte komende in 
de rigting AH, fig. 2 , merkt men dc 
volgende werking op tegen hel haven-
hoofd : 

De oppervlakte van hel waler is min-
der bewogen legen de uitgestrekte {;e-
bogen lijn , dan gewoonlijk legen een 
regtlijnig, loodregt op de rigting van 
den wind liggend liavenhoofd. De gol-
ven breken zelden wanneer zij legen de 
vootzijde van de krouunelijn aanko-
men , en dan iiog slechts iu het gedeelte 

vlak tegenover de rigting vnn d(!ti wiml. 
Zij slaan intcgcinleel mei fjeweld in <hf 
hol ,';eho;»efi lijn van den kop. llr is een 
aantuerkclijke /^olfülag in de knnnine-
lijn van vereeniging met het bolwerk 

' Sl. Philipi^e, maar de golven breken 
f daar in den vorm eener schoof, op een 

zekeren afsland van de voorzijde, en 
nimmer Itrgen dien voorkant zelf. Van 
iedere zij<Ie van de rigting des winds, 
fig. 1 en 2 , ontwikkelen zich golven, 
die voorlloopen , de eene riaar den in-
gang der haven , waar / i j eene (»ver-
dwarsche bran<ling veroorzaken , de 
andere naar het bolwerk Holland , waar-
legen zij met kracht aan slaan , terwijl 
hel b(dwerk Sl. IMiilippe waar de zee 
vroeger uu»t tjeweld overstortle lot in 
de sta»l, voor iederen schok beveiligd is. 

- Deze uilwerkingen zijn opgemerkt door 
f de zeelieden, die ze op hunne wijze 

uitleggen zfggende: dat de zee over 
'i de groole krommelijn heenglijdt , dat 
; zij aan de eene zijde wordt letjenge-

houden door den uitstekenden kant vafi 
. den kop, en aan de andere zijde door 

de vereenigings krommelijn van hel Ixd-
werk St. Philippe, naar liet bolwerk 

' —' Holland geworpen wordl. 
De/e uitlegging zou schijn wni) waar-

heid hebben, indien de voortbrentïing 
der golven veioorzaakl werd dj)oi eene 
verplaatsend»; beweg'ing. Men zou dan 
kuimen beg'i ijpen dat de vloeibare deellj<»s 
door eene liindernis van hunne oorspron-
kelijke rigling afgevoeril of opgehoiulen 
konden worden , even als bij cmi slroo-
inend water. iManr de beweging van ver-
plaatsing der golven is sh'chls schijn-
i)aar; hunne vorminj; en V()orli)lanling 
wordt vei'ooj zaakt door de o\>eenvol-
gende slingeringen der ih'elljes, even 
als de op- en nedergaande bewejjingen, 
die zouden plaats vinden in een hevel 
waarin men toevalligerwijze een ver-
schil van waterpas in de beid(» armen 
bad doen onlslaan, zoodal de bovenge-
noemde feiten nergens anders aan kun-
nen worilen toegeschreven , dan aan 
eene bijzondere terugwerking van de 
voorzijde op de slintjerende waterstralen 
die daartegen slooten, en aan den vorm 
der teruggekaatste golven die daarvan 
hel gevolg is. 

Stellen wij ons dan voor eene reeks 
van golven uit de ruimte komende, even 
of ze waren voortgehragt door den wind, 
waaijende in d(? rigting AO, fig. 2. 
l>e to(»(»en S. S' enz. en de hollen C. 
C' enz. worden duiilelijk in platten 
grond voorges!(?ld door «le regie lijm'u 
VI lig. 2 , regie hoeken n)akende mei 

de ri{fOng der voortplanting AO en 
op gelijk<'ii at'sïand /felegen. wanin er 
men de verandering in de oi)peivlakle 
dei' golven di^ door diî om»|diondelijke 
werking van den wind veroorzaakt 
wordt builen rekening laai. 

Wanneer men dan de. g<dven be-
schouwt (»p hel ooijenblik dat de lijn 
<lie de holle van eene van haar C . 
fig. 3, voorstelt, raaklijn wordt aan tle 
krommelijn van het havenhoofd op het 
j)unt en onderslelt tial de vtiorlbren-
gintï voortjtaal , dan zullen ile slinp.e-
rende afsnijdingen a , , c , d , enz. , 
o\>volgend dalen lol aan den waieii>assen 
stand c r' als ze de afsnijdingen d', // 
c', d', enz. van de amhïie armen der 
hevels doen rij/en tut aan den water-
passen sland S S'. 

iMaar wanneer de afsnijtlingen ri', 6', 
c\ d', enz. , op hare hem t moeten 
dalen om vervolgens in de andere armen 
der m gedachte buiten den voorkant 

IÎ aangenomen hevels , nieuwe nn^l 
iedere van haar overeenstemmende en op 
eene stan<lvaslige hMigle S C daaraf 
gelegene afsnij<lingen le do4'n rijzen, 
zu'len zij drukkingen uiloefenen legi»n 
de voorzijde 01», welke in eene zekere 
niate de geineenscliap belet lirsschen «le 
beide armen van iederen hevel ; en deze 
drukkingen zullen terugwerkingen in 
eenen legMMiovergestelden zin vert)or-
zakiMï, waardoor de uilslorling, die over 
d(i bekleeding lî O zou moeten plaats 
hebben , er vóór ,'jesehiedl , in e<Mi te-
gengestelden zin van «le riglin{ï tier 
eiirsle golven , en dezelfde wellen als 
deze volgende. 

Kigeidijk zullen de terugkaatsingen 
niett;elijk zijn aan de werkingen; maar, 
aangezien zij elkander zullen oi>volt;en 
in tfclijk aantal als de werkingen en 
bij ijelijke ' lusschenp»>ozingen en de-
zelfde afwisselintven doorloopen van 
gioolslen en kleinsten, zoo zal de terug-
geworpen golf even lang zijn als de 
invallende golf. Wat meer is, wan-
neer men de onmiddellijke 
werkiïig aanneemt ( I ) , hetwelk de wet 
van voorlplantijig der teruggekaatste 
golven niet verandert, <nndal de ver-
tratjingen opvolgend dezelfde moeien 
zijn v(mr <le drnkkingen <lie door de-
z<dfde slingerende afsnijdingen worden 
uitgeoefend; kan men i>e5luiten dat de 

(1) Dtxe oiuUTslelliuf? vau onmitMellijkfi lonip-
werkiuK lieell alleen ten ilocl om tle verklarinpf 
»Ier s; lH'lf {TtniakkflijkcT tc ujakcn , dt.' volleen r.:il. 
7\\ lu-rfl trot'ii zwaiifrbeiii i n , \N»jl zij ilt» wel van 
ViMiiMjilaiUiuiJ niel \oi;uulcrl. 
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krommcrijn <Vio do opvol<ilng der- nnn 
deze zijtle van den vtvorkanl li I» lerng-
i;e\vof iHii gtdveji zal vtuuslellen , gtï-
lijkvornng zat zijn aan tlii.*, welke tle 
opvtdginf; zou vtKustellen van tle aan 
gene zijtle van tien vtKukanl invalleiule 
gt)lven en gevtdgtrlijk, tlat tle luilte 
van de leruggew orpen ijolf, zit^li zal 
vtïi loouen op hel piuil C legen de voor-
zijtie Ji r», wanneer tlie van tle inval-
lentle golf ludzelftle lunit hereiken zal, 
en tlal, wanneer tle beweging vt)ort-
fjing, de holten en toppen der lerug-
gewoïpen en invallenile (jtilven gelijk-
tijtlig zovulen gaan door de punlen CC ' 
enz. S S' enz. 

Dit gestelil zijnde, iiulien deinvallentle 
golven aangetiuid tloor tle lijnen V I , 
fig. 2 , eene regllijnige bintlernis onl-
ujoetten, lootlrtïgl staande o|> hare 
rigling A T», even als die, voorgesteld 
door de raaklijn aan hel bavenhooftl 
tier iNoires bij het punt 1», dan zou 
tle lei iiffwerkiuff plaats hebben te ge-
lijktïr lijtl en t)p tiezelfde wijze aan alle 
plinten tier bintlernis, en de terug-
gewt)r])en /;t)lveu zttnden door regie 
lijnen vot>rgesleld worden , evenwijilig 
aan tle lijnen VI en in eene ri|;ling , 
reg'sireeks Uigen^.esteld aan die der 
invallende gtilven, voorllotipentle. 

Indien, intt'gendeel, tle. hindernis een 
gebogen vorm had zoo als hel haven-
boofil tier Noires, dan zou. zoodra tle 
ludte eener invallende golf hel \»iinl 1> 
voorbij zt)u zijn, en naar mate zij op-
volgend tie punten D , D ' , D ", zou ont-
moeten, tle tt»p van tle vorige terii/f-
geworpen /ftdf zich nt)g op den stantl-
vasligen afslantl C S van elk [>unl tiei' 
bi'.kleeding staantie bo\jden, maar in 
eene rigling <lie mei de tloor ieder van 
tlie punten gaande in>rinaal eenen ht)ek 
van terngwtrking zou maken gelijk 
aan tlien, welken tiezelfde normaal zou 
maken met de rigling der invallende 
g oh-en. 

Hieruit zou vtdgen. dat , lerwijl de 
ttippen en de Indien tier invallende 
golven vooruit kw\ainen , als voorgesteld 
tloor tle even wijvlige lijnen V I , de tt)[>pen 
en Imlten der teruggeworpen golven 
zieh zoutlen verwijderen, als vot)rgestelti 
tloor tle op g»dijken afslantl loo])ende. en 
overeenstemmende krtuumebjnen V'l\,' 
tlie meer en mt.'er zoutlen wijken vt>or 
tle bolle bekleetling, t;n zt)utlen inkrim-
pen voor de holhï bekleetling. 

Indien eintlelijk de hintlernis regt-
lijiiig Avas , maar sehiiin len opzi{;tc 
van tle r i l l ing Alî tltM- invallende 
golven , zou men op dezelfde wijze 

]>evinden dat de toppen en holli'»n iler 
leruggt^kaalsle jyolvt-n tloor regie even-
wijdige en t»p gelijke at'slauden Itiopentle 
lijnen kontlen w orden votu gesteld , en 
zich van tien voorkant ztmden vervvij-
tleren in (HMIC riifting, wttlke met tic 
bekleeding tier hindernis tuuien hoek 
inaakle, {felijk aan tlien, welken tle-
zelftlc voorkant maakt met de rigling 
der invallentle golven. 

Vtdj;t?ns het vot)rgaande zal eene 
binilernis, die tien vtirm heeft van het 
liavtMihooftl tU;r Noires, tle volgende 
btjzcuitlerht'tlen opleveren : 

1". Wanneer nuui hel bolle gedeelte 
vergelijkt met eene rtijjllijnige bindernis 
lootlrt?gt geplaatst t>p tle rijjling A 1» , 
fig. 2 , waarin tle golven, aangeduiti 
tloor de lijnen V I , elkantler opvtd|[en , 
ziet men tlat dc toj) van iedere 
{;idf, in plaats van gelijkt ijtlig tc 
w erken t)ver de geheele oppervlakte der 
bekletHliug , tlit achtereenvolgeiul doet 
over de verscliillentle tleelen er van , 
zoodat dit bolle gtuleelle van tien ha-
vcntlam, dat tlot)r zijn gewelfdtïu 
vorm ecu gelijktijdig op alle pun-
ten werkend geweld zou kunnen ver-
dragen , veel aauu\erUelijker dan tle 
rt»gHijnige hindernis, waarmede het ver-
/jeleken wordt, tiaarenboven het voor-
tleel heeft van ietier oogenblik niet 

, antlers belast le wortlen , tlan op van 
elkander verwijderde punten, die over-
eenkomen met de toppen tier golven , 
en dan no{j maar door tlrukkingen , 
waarvan de uitwerking gelempertl wordt 
in retle van tle sehuinte tier rii[tingeu 
met betrekkin/; tot tle voorzijtle. 

2°. NVanneer men heizelfde bolle ge-
deelle vergelijkt met dezelftle regllijnige 
hiiulernis, zoo ziel nu'u dal deze terug-
gekaatste gt)lven zou vt)ortbrengen , 
vt»orgcsteld tlot)r regie lijnen , welke 
zich vtM'wijtleren in eeii aan de rigling 
A 1) tier invallentle gtdven VI reglstreeks 
U^gtmovergestelden zin , zoodal telkens 
wanneer tle top\>en en bollen van twee 
golven, die aan ieder van tleze reek-
sen lt)ebehoorilen, zamenvielen, hunne 
hoogten zich in hare geheele uilgt^slrekl-
heitl tiaarbij zt)uden vt)egen , en altlus 
zaniengcstehlc gt)lven vornuMi, tlie zeer 
kort zouden zijn met betrekking lot 
hunne ot^genblikkelijke geluM l̂e hoogte; 
in plaats dat het bidlc gedeelle van het 
havenhoofd de teruggekaatste golven 
terugzeiiilt . welke voorgeslehl worden 
tloor de kromme lijnen V' K ' , waar-
van de Itippen en holten niet kunnen 
zamenvnilen mtH tlie tU r̂ invallentle 
golven V I , dan alleen v>p afgezonderde 
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en van elkander verwijdertle j)unlen, 
zoodat tle lijtltdijkt; vermtMïrdering van 
bot>gle t>f tlieple van de zamtMigesteUle 
[ïtdf niel plaats heeft, dan op van el-
kantler verwijdertle punten. 

3'». Wanneer men tlalzelfdf bolle ge-
<lt?(»lte vergelijkt met eene regllijnige 
bindernis, welke schuin is in bttlrtrkking 
tol tle rigling A T», in welke tle golven 
Vi vt^orlbmpen . dan ziet men dat tleze 
get̂ iu» stjortgelijke uitwerking(?n als tle 
liovtMi bij tien gebtigen vorm vermehle 
zou voortbrengen , tlan in retlen tier 
stthuinle met betrekking tot tle lijn 
A l » , t>f met betrekking lol ile rigling 
van tltMi wind , die gewotudijk tle Uv-
weging der gtdven bepaalt , maar dat 
liet bolle getltïclte van het bavenhooftl 
deze uitwerkingen voortbrengt h»)etlanig 
ook tle rigling is van tien wind of van 
de golven die er ttïgen sloot en. 

4®. De vergelijking van helzelftle bolle 
gedeelle van het haveuhtjofd met eene 
zekere regtlijnf{fe hintlernis, ttmnt aan, 
naar aanleitling van tle getlaanle der 
};olven V U ' , lerugi;eworpen tltxu* de 
bt>lle kromlijnige voorlzijtle, tlal de uil-
werkingen tier terugwerking niet slechls 
vermiiuleren in rtnlen van tUü» afstand, 
zt)t) als zij zoutlen dt>en wannet.'r zij 
zich verwijtlertlen van eene voorzijtle 
rtgllijnig tip de golven voorgesteld tloor 
evenwijtlige regale lijnen, maar dal zij 
daarenboven verminderen op eene andere 
wijze, naarmate zij zich van het haven-
hoofd verwijderen, omtlat zij zich ver-
tleelen over kromme lijnen . tlie zit:h 
naarmate van hunne verwijtlcring nu^er 
en m(?er uitbreiden. 

Dtvc Iwcetle vermindering moet ver-
anderen in een omgekeerden zin van 
de opvoh'ende vergrooling tier stralen 
van buiging; waaruit het besluit kan 
vtilgen, tlat tic bewt?ging' vertiorzaakt 
door tle teru,';werking van eene biille 
bekleetling veel sneller vermindert naar-
mate ze zich tlaarvan verwijdtirl, wan-
neer tic krt>mming van deze voorzijtle 
zeer slcrk is, zoo als die van het uil-
eintle van tien kop van het havenht>t)fd tier 
INoires, tlan intlien tleze krommin/f zeer 
gering was , zoo als tlie van hel ge-
tleelle van het havenhocdM waarvan bier 
boven sprake is gewtvsl. Want voor 
eene zelfde verwijdering van de be-
kleetling, neemt dc straal van tien boo{f 
eener teruggekaatste jpdf in het eerste 
geval met betrekking tot hetgeen hij 
was bij het begin der terugwerking in 
eene veel grootere evenredigheid toe, 
dan in het iweedc. 

5''. Eindelijk, waimccr de top van 

eene dtior de hevigheid des winds naar 
voren omgekrulde j'.tdf. \ I , stoot teg,en 
eeue tiindernis, » «'{ïtlijnig en nt)rmaal 
met zijne rigling A l ï , wtu'dl tle lucht 
tlie in het schuim beval is, zaïnenge-
tlrukt lusselitüi tle vtmrzijtlt^ en tlti massa 
water, welktï tloor tien wiml tlaarlegeu 
giMln»ven wtirdl; en tlewijl ilezelfde uit-
werking op eene {jrtiote uitgeslrektheitl 
le zelfder tijd plaats heeft , kan tleze 
hicht niet t>ntsnapp(M), tlan natlal zij 
cent* zeer grtioli? v<»erkracht verkregen 
heeft, welke tiailtilijk thnkkingen vot)rl-
brengl , tlie tle bmtlernis en vervolgens 
tien waterstraal metor.lplolling trachten 
omver te wer|Mrn, en tle uitwerking 
tier terugkaalsin(|^ vermeertleren. 

Daarenttfgen . waniuMfr de hintlernis 
bol g<»bogen is , woi tll ze maar op 
et?n pmit te gtdijk ontmoet, en de 
l\u:hl t>nlsn:ipl aan tle zijtlen, zonder 
eeuigt». pogin{j le riotüi, noch tuu tle 
hiutleriMs omver ItMverpen , noch om tic 
beweging van tle zee It; vermeerderen. 
Deze nitw erkin/j^ is meer merkbaar naar 
mate de vtiorzijde meer gebogen is. 

De VLM sehijnseleu , tloor ludte krom-
lijnige hindernissen votu tgebragt , zoo 
als tlie , welkt? plaats hebben bij 
tic ven:(fni{;ings!iogt van hel bavenhooftl 
der IVt)ires met het bolwerk St. IMii-
lijipe, zijn niel volkomen tiezelfde als 
tlie, welke hitMboven ontlcrzticlil zijn 
voor tle bolle hiiuteruisseu , vergeleken 
met tle regllijnige. 

Echter wtu-dt tle eerste der o|»ge-
fl̂ cven bijzoiitlerheilen van tle bolle 
krtimmelijn inetle waargenomen bij tle 
ht)lle , mei uilzontlei ing van tle tegen-
drukking zoo als bij ecu gewelf. 

2". en 3". De tweede en tierde 
wortlen er mede bij waar'jeiituneu. 

4®. De \iertle veraiitlerl niel met be-
trekking; lot tle thetirie, maar tic uit-
komst is verstrhillend , omdat de uil-
w erkstden van tle terugwerking verdeeUl 
zijn over bogen , die at uatler cn natler 
bij elkander ktunen , naarmate zij zich 
van tie bekleeding verwijtleren, ztiotlat 
zij te meer verjpooltin , tiaar tie stralen 
der bogen vermiiitleren op krtuume lij-
nen v' r ' . welke de lernggekaalsle gtd-
ven voorstellen , en zij zich vereeuigen 
t>iigevetM' iti hc( midden r(in den straat 
van den cirhcl, evenwijdig aan tle rig-
ling AI» der invallentle gtdven VI . 

TtH'wijl tle lengte van tic golving; der 
teruggekaatste, golven alsdan slamlvaslig, 
bli jft, en hare boogie toeneeuU naar 
mate zij zich van de bekleetling ver-
wijtleren, wortlen zij zoo stdicrp tlat zij 
bei niel meer kunnen houden tegen de 
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woiking vnii ilon wiiul , op do pinden 
van onlnioeling (larer (oppen ine( die 
der invallende golven , en in selmini 
lerngvallen. Wanneer eene van ileze 
ternggekaalsie golven zeer digi hij het 
pnnl van ct>ncen!ra(ie genaderd is, 
zonder dal de wet hater beweging 
vernietigd is door hare hreking of dié 
der naastgelegene |[olv(;n. is er o|) dit 
l)nnt eene aanujerkelijke nits|>reiding 
of schoof. 

De terngkaatsing der golven, die wij 
zoo even hescliKjveii hehhen, hr(;ngt in 
de geheele holle kroininelijn eene zeer 
sterke klotsing te weeg, maar de votn t-
durende hreking der teriij;gekaalsle gol-
ven slo(nt de wet van voortplanting 
der invallende golven, en helet deze 
eenige werking; legen de voorzijde nit 
Ie oefenen, 

5". De wind wordl op heide zijden 
van <le holle kroinmelijn zoodani,*; nit 
zijne rigling dat de heide Inehl-
stroomen die elkander in het midden 
er van onlinoett-n, om zich zarnen op 
te liefTen en de horstwering te ovcr-
schrijde n , onder ilie hoi'stwerinj^ ih* 
werking van den heerschenden wind 
vernietijgen , die den top eener-golving, 
^velke dekhdsiiii; en bi anding niet reeils 
van gedaante moglen hehhen doen vei-
anderen voor dat ze hij de heklee-
ding aankwam , naar voren zou om-
buigen. 

De invallende golven die lot in het 
«liejKste der holle kronimelijir konjen, 
bre/fgen <lan ook noch hevigen sch<»k , 
noch aanmt'fkelijken waterstraal V(»ort 
tegen de hindernis, langs welker 0[»per-
vlakte zij slechts heenglijilen. 

U anneer echter de luille lijn met een 
kleinen straal be.schreven wordt, zooals 
<lie van den kop van het havenhot)td 
der Noires, lerw ijl het iiunt van lezamen-
koming der teruggekaatsle golven zeer 
nabij de bekleeding is, brengt de hier-
V(»or bedoehle schoof door den heer-
schenden wind f)mgnd>ogen dezelfde 
uitwerkinif voort, als eene slerke golf, 
<lie lot in het die[isle der knunmelijn 
zou zijn vooHgestooten. Alsdan ver-
oorzaakt de overal zamengedrukte lucht 
een vreeselijken schok, en een aan-
Tnerkelijken waterstraal. 

De terugwerking, die door den kop 
van het havenhoofd der Noires wonl l 
veroorzaakt , is nog belangrijk om te 
onderzoeken , ten einde te zien hoe de 
teruggekaatste golven zich binnen de 
havens ontw ikkelen en voortplanten, 
j],r '» 

Al dc theoretische gevoljirekkingen 

der terugkaatsing die wij hebben op-
gejgeven worden bevesti{;d chmr de 
waarneming. De verschillende verschijn-
selen vert«>onen zich niet altijd even 
duitlelijk te gelijker lijtl , omdat eene 
gebroken golf , een rukwind, de in-
vl(»ed van den bodem op zekere uren 
van het getij, voldoende zijn om de 
regehnatige bewe/;ing van het waler 
Ie sloren ; maar wanneer meu de 
gunstige omstandigheden kiest, kan 
men ze afzonderlijk onderzoeken , en 
hare algemeene uitwerking heeft altijd 
jdaats , zelfs wanneer men ze niet meer 
onderscheiden' kan, zoo als bij slor inen. 

Naar aanleiding van hetgeen er bij 
den havendam tier Noirt^s plaats heeft, 
bt^ijrijpl men , ht»e (jew igiig tle keuze 
is van tien vorm, di(i aan de zeewerken 
moet wortlen gegeven. 

Zoo he(?ft jnen , door mithlel van het 
bolle gtitleelle van het havenhoofd , tle 
t(?ruggekaalste golven gerigt legen het 
bolwerk Holland, waart)p zij met ties 
(e meer kracht wei ken, <laar dc hotlem 
zich verheft bij tle natlering van het 
bolwerk St. Philippe. 

Ingeval er in plaats van dit op tle 
rots t)pgetrokken metselwerk eene steen-
st(u ling beslaan had , zot) als men tlie 
tot bescherming van sommige kusten 
maakt, ztm men er misscliien de ver-
nieling van hebben vtnoorzaakl. 

Door tien hollen botig van vereeniging 
mei den wal btjefl men tle uitwerking 
vernietigt! van tle zee teijen het bol-
werk St. Philippe, waar ze te voren 
bij tle hooge springtijen tot U el hotigle 
over sloeg, terw ijl zij naauwelijks over 
tle borstwtM'ing slaat, die slechts 
bovt Ml htdzelftle wau^rpas ligt. 

De verbreetling van den ko^), w elke 
bij het eigenlijk gezegtle havenhot»fil 
uilstetïkt , is van {joetle uitwerking, 
ouitlal zij teruggekaatsle tïolven ontwik-
keil, die bij tle ontmoeting der golven, 
welke de groote kromming naar den 
ingan(f der haven r ig l , waar zij tlwars 
tegen de schepen aankomen, er een 
gedtfelte van verbreken. 

De afgeronde vorm van tien kop doet 
terug}',ekaatste j;olven in tle voorhaven 
binnenkomen, tlie er niet zontlen tloor-
dring^en , wanneer zij uitliet) in eenen 
regUijnigen vtiorkanl, loodregt t)p hare 
as. 

Dij de ontwerpen , tlie havens aan-
gaan , moesl men tleihalve, voor ietier 
werk dat gebouwtl of veramlertl moet 
w oi tlen , eene algemeene kaart opma-
ken van tle anthire heslaanthi werken 
cn van de kusten tot oj) zekeicn af-
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stand, waarop men tle uitwerking koti 
schallen van tle verschillentle tieelen 
van het geheel, het eene in betrekking 
lol de anderen. 

Fig. 1. Wanneer men bij voorbeeld 
de voorhaven van Sl. Servan beschouwt, 
dan ziel men tial zij blooîtjesteld is aan 
de n^*'rdwpsttfn- en beschut is tegen 
<le zuitlweslen-winden. Intusschen is 
er tle zee even slecht bij beitle. Dit 
komt tlaarvan, tlat de golven, tlie <loor 
tle nt)ordwesten-winden wortlen voort-
gebragt , zich niet in groote afmetin-
gen ontwikkelen kunnen in de ruimte 
tusschen St. IVIalo en Sl. Servan, ter-
wijl die, welke van de reede komen , 
veel krachtiger zijnde, door tle zuid-
westen-w intlen votvrlgetlreven, tloor tic 
kaai van de vt)orhaven van St. IMalt» 
lernggekaaUl worilen in die van St. 
Servan. De branding is er zoo aan-
merkelijk dat geen vaarlu'g er verblijft, 
en dat de herstellings-helling, tlie men 
cr bij het werk aan het tlok gebragl 
heeft , uitgenomen vt)or eenige kleine 
kustvaarders, • die 's mor(jens met fi'aai 
weder op slrantl loopen, om 's avonds 
weder te vertrekken , niet tol kalfalering 
van eenig vaartuig dienstig Is. 

Fig. 1. Wanneer hel dt)k gesloten 
zal zijn, zal een gedeelte der terugge-
kaatste golven, die zich rigten in tle 
bres van den vereenigings-slraalweg 
lusschen ile twee sluizen, op nieuw 
/loor dezen straatweg naar de voor-
haven van St. Servan lerugg'ekaalst wor-
den , alwaar de brandirrg ties itï sterker 
zal worden, tiaar de vlakke bodem zich 
met eene helling van (^',(>178 verheft, 
en Ie gevaarlijker tlewijl de bodem uil 
rotsgrond bestaat ( I ) . 

Wanneer er in de rigling west-
noortl-wesl een sterke wind waai t , 
echler geen slorm, merkt men bij 
den iuffang van de haven van llon-
lleur het vt)lgende op: De golven slaan 
sciiuins legen bel westelijk hoofd, zoo 
dal ze niet met hevigheid tiaar legen 
breken, tig. 4. In de bogt van ver-
eeniging met den oever beslaat eene 
steike klotsing, even als hij de bogt 
die het havenhoofd tier Noires met het 
l)olwerk St. Philippe te St. iVlalo ver-
eenigl. Dit geklols wordt veroorzaakt 
door hel kruisen der invallende golven 
\l en der teruggekaatsle golven r ' r ' , 
die elkantler onderling vernietigen door 

(1) llelpïen liicr ouitrem dn vomhaven van S l . 
SeiTan vsiirdl prezepit lieell (»cirekking »»j» luft <vrsl<? 
oniwrrp , dal na liel ojistelleii «ierer nuiHwUt'u'm-
gittt tjewijziKtl i?,. 

de concenli'alie tier uitwerkingen van 
de terugkaatsing en tloor eene te groote 
verhetiing in hare ontmoetingspunten» 
In het diepste getleelle van dezelfde 
bogt werpt tle zee zich op de kaai, o(» 
tlezelfde wij/e als te St. iMalt), dat is 
te zeggen, tial tle gt)lven eer strijkelings 
langs de btdvleeding glijden dan met 
lievigheitl daar lej^en slooten. 

INlaar de golven \"\V die door het 
westelijke hot)fd van de haven van 
llonlleur teruggekaatst en naar den 
oever gerigt worden, slaan legen de 
werken die legen over tlil hoofd gele-
jgpu zijn. Deze uitwerking van bet terng-
kaa{sen of (erugvallen tier golven , die 
daarenboven hevortlerti wordt door tle 
verhooging van den bodem, bespeurt 
men reeds bij den aanvang; K van tle 
vereenigingsbogt. Zij neemt toe naar-
mate zij zich van deze bogt verw ijtlert, 
waar tle golfslag tle leruggtjkaalste 
golven belet zich voort te planten zon-
der te breken. Zij bereikt haar hoogste 
lt)ppuntin F, ahvaarde lerugwerkinj;en, 
voortgebragt door de holle van het 
westelijke booftl, zich vereenigen, en 
vermindert veryt)lgens naarmate zij 
zich meer van het begin verwijtlert. 
Dit bewijst dat de hevi[;heid >an de 
zee legen tle werken , tlitj larrgs tien 
oever ligfjen , de uitwerkinj; is van tle 
terugvaltin{j iler golven, tlat is, tlat tle 
golven , tlie tegen tle werken breken , 
vt)t)rl{;aan in eene aan iTie van den wiiid 
tegengestelde rigling, en tial men bui-
ten tien kop van het havenhot)ftl niet 
meer tlezell^de nilwerking oj) tle kust 
opn)erkt. 

llel is raatlzaam om op de zeer aan 
den wiiïtl en den st'hok tier opene ze« 
blootgt stehle plaatsen tle inspnngende 
regte hoeken te vermijden; wanl welke 
ook de rigling Al», fig. 5 , van den 
winti en van de daartloor vot)rtgehragte 
golven zij , tle teruggekaatste (golven 
zullen na twee achlereenvolgeude (e-
rugkaalsinjven in l> en li' in een juist 
legenovergeslelden zin van dien der 
eerste golven voorlloopen ; en na eene 
teiugkaalsing op ietlere der zijden van 
den boek in li en li' zontlen zij ook in 
eene onderling legengesleltle rigling 
voortbewegen. Men zou dan twee reek-
sen hebben van zamengestelde en in 
betrekking tot hare hoo{(le kt)rte gol-
ven en eene aanmerkelijke brantling. 
llel ware beter stompe (loekeii aan (e 
nemen, ten t;inde de hiervot)r aange-
duide uilwerking niet wiertl voortge-
bragt , dan alleen in bel geval tial <le 
rigling van den wind evenwijdig was 

3 
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aan (Ie lijn die den hoek in twiïe ge-
lijke deden venhudl. Kene holle kromme 
lijn zon helzellde dnel hereiken , wan-
n(f(.T de hni/;ing zoodanig hepaald werd, 
dal hel niiddeniuinl der lerngkaalsing 
zich hevond hniien de ligplaaUen der 
scliejien en de pnnlen, waar de kleine 
vaarinii;en zich hitvinden. 

W anne(M- de ,'golfslag niel zeer slerk 
is. heell hij niel veel uilwerking op <le 
groole schepen, maar hij is gevaarlijk 
vocn- de kleine vaarluiger.», die in alh; 
riglingen heen en weder geslingerd 
w orden, w eiker rieaien aan de eene 
zi jde le diep in hel waler tnslon, lerwijl 
ze aan de andere zijde er geheel huilen 
zijn , en waarvan de werking; van hel 
roer zonder ophouden wordl Ujgen-
gewerkl. 

Aan den iïigang der havens verecnigt 
men somlijds de hoofden mei de bin-
nenmuren door kKunme lijnen van 
een grooum slraal, fig. (i. Jndien men 
door alzoo de opening le verwijchMi 
al eenig gemak aan de binnenvallende 
vaarlni/;en ga'efl, verminden njen dik-
wijls de veiligheid van die welke aan 
(Ie kaai h'ifgen, uithoofde van de 
branding, die deze kromme lijnen in 
alle riglingen veroorzaken, zoodal er bij 
sonnnige wimlen nergens stille hestaat, 
In de vomhaven voor den handel le 
i^herburg is de zee; slecht wanut'er de 
wi/nlen lussciien hel noorde/j en noord-
westen heerschen. Dit komt in de eersle 
plaats, dewijl de {jolven die eerst van 
hel oostelijk hoofil woiden terugge-
kaatst, dil voor de tweede maal van hel 
westelijk hoofd worden gedaan, om 
dan voort le looi)en in dezelfde rigting 
als de uil de l uimle inkomende (folven. 
Dil v(>rschijnsel dal allijd plaals heeft 
lusschen twee evenwijdige hoofden, die 
lang gen(»eg zijn oni eene dubbele 
lerogkaatsing le veroorzaken , moei 
noodwendig eene veel aanmerkelijker 
beweging voortbrenijen in hel gedeelte 
van de nabijzijnde voorhaven naai' hel-
welk de jfolven g<!rigl zijn. Maar daaren-
boven veroorzaakt de tweede terug-
kaalsiiii; oj) de vereenigingsbogl van 
hel westelijke hoofd eene reeks van 
gebogen golven , die zich oplossen en 
de bewe{;ing in alle ligliiigen versprei-
nen. Men ziet. volgens tig. (i, dal. w an-
deer de wind In noordelijke rigling 
waait , de golven VU ' die eene eeiste 
maal nj» hel westeh'jk lioofd terugge-
kaalsl worden, en de golven V i r ' d i e 
hel eene tweede maal gedaan worden 
up de w estelijke vereen{gingsln»gt, zicli 
le zamen rigllen naar hel achlersle deel 

van de voorhaven aan de zijde van die 
bogl, 

iJe zee werd werkelijk zoo slecht na 
hel maken van deze bogt, dat men het 
noodzakelijk heeft geoordeeld, ten einde 
de kalmte te hei stellen, om eene krib 
le maken loodregl op de kaai over eene 
lengte van ned. el. Indien integendeel 
de wind naar hel Ufiordwesten loopt, 
riglen de golven zich naar de herstel-
lings-helling, alwaar hel van belang is 
dat de zee stil is. Wanneer men een-
voudig de voorzijde van hel hoofd en 
die van de helling verlengd had lol dat 
ze elkander onlmoellen, zou men bin-
nen in de voorhaven, aan de weslzijde, 
alleen gehad hebben de op het weste-
lijke hoofd eens lernggi.'kaalsle golven 
V'U\ en geen van haar zou lol de her-
sleltings-helling gekonnm zijn, omdat zij 
door de verlenging der voorzijde van 
hel westelijke hoofd zouden zijn terug-
gehouden geworden. 

JVij de tegenwoordige plaalselijke ge-
steldheid worden de golven VIV" , die 
\oor de tweede uïaal lernggekaalst zijn 
op het westelijke hoofd en in dezelfde 
rigting voorlloopeii als de uil de ruimte 
invallende i;olven, gebroken bij hel begin 
van hel weylelijke hoofd door eene oude 
vrij hooge rolsslorting, die al de werking 
volgens de wellen van voortplaiiling belet. 
Indien men daarvoor eene nieuwe helling 
en eene bogl gelijk aan die w(?Ike daar-
tegen over slaat in de plaals stelde, 
zou de zee w aarschijnlijk bij de nieuwe 
helling slecht zi jn, en n)en zou eene 
lw(^Mle krib moeten maken op gelijke 
wijze geplaatst als de andere , om de 
oostelijke kaai le beschermen. 

I)e cirkelvormige koppen gelrokken 
met een groolen slraal bij (le builen-
sle opening van den ingang naar het 
binnenste i;e(leelle van eene haven zijn 
ook van slechte uitwerking, wanneer 
de leuifle van dien ingang klein is met 
belrekkiiig lot de breedte, fig. 7. Die 
bijvoorbeeld welke gelegen zijn bij den 
ingang van de militaire haven van 

-Xlherburg doen iweederUi gebog,en le-
rugg;ekaalsle golven onlslaan , die zich 
naar alle rigtingen over de geheele op-
pervlakte van de voorhaven vooilplan-
ten, hoe de wind ook zij. 

Ilel is le vreezen, dal de gebogen en 
b/dle vorm, dien men aa/i de binnen-
zijde voor hel noorder havenhoofd van 
Algiers heeft aangenomen, de oorzaak 
zal Worden van eene werking van den-
zelftlen aard door de weslen- en nooid-
weslen winden. 

Indien hel de bescherming van eene 

roede door een afzonderlijken dam jfohl, 
zou de {jeschiktsie vorm zijn eene reeks 
van afwisselend holle en bolle bogen. 
Hel aannemen van zoodanigen vorm voor 
den dijk van Cherhin'g zon waar.schijn-
lijk de werking van de zee mindiM-
sterk en minder vernielend gemaakt 
hebben, tig. 8. Wanneer men een be-
veiligend werk van dien aard maakt in 
de nabijheid van een bevaarbaren door-
togl moet men zorgen hel diglsl nabij 
den dt»orlogl gelegen uileinde van dat 
werk tegen den lieerschenden wind le 
keeren, len einde de golven , die door 
de bolle bogen worden lernggekaalst , 
le beletten zich in de voorhasen voort 
le planten, alwaar zij de schepen over-
dwars zouden aantasten. Het ware ook 
voorzigliir te denken aan reddinijsmid-
delen in de holle bogen ; want een klein 
vaartuig, dat daarin gedreven werd, 
zou al de ongemakken ondervinden van 
hel geklots, waarvan hiervoor g(^spro-
ken is, en zou zelfs geen gebruik kun-
nen maken van zijne zeilen om le wij-
ken , omdat de door de voorzijden uit 
zijne rigtin/f gebragte wind allijd zou 
trachten hel achter in de krouimelijii 
teiug te werpen. 

Wi j hebben hierboven, sprekende over 
de haven van Cherburg , de uit w erking 
beschreven van de zee lusschen iwee 
evenwijdige hoofden. In zulk een geval 
is het {geklots, >eroorzaakl door de ui 
verschillende riglingen ontstane bewe-
ging der inkomende en teruggekaatste 
golven , zeer lastig voor de sloepen ; 
maar wanneer de zee ligt bewogen is, 
belet de voortdurende breking der beide 
golven-reeksen op hare ontmoetings-
punten de beweging, om zich naar het 
binnenste deel van de haven met eene 
voor de schepen schadelijke hevigheid 
voort le planten. Hel is er anders mede 
gelegen, waiuieer de zee hevig door 
den wind bewogen wordl, onulal dan, 
alzoo iedere golf op zich zelve een 
groot (;edeetle der engte inneemt, de 
kruisingen der toppen van de invallende 
en van de leruggekaalsle golven zeld-
zamer zijn , en de brekingen niet nu^er 
voldoende zijn om de golvingen le be-
let ten , zich gedurende de stormen op 
een groolen afstand voort le planten , 
waarlegen men zich vooral moet trach-
ten te vrijwaren; eene enkele golf 
neemt zelfs de geheele voorhaven lus-
schen de hoofden in , zoodal men in 
plaals van klolsinjv e\\ kruising der in-
vallende en teruggekaatste golven, niet 
meer ziet dan étine aanmerkelijke gol-
ving , die zicli van de eene naar dc 

andere zijde beweegt , van gedaanle 
veranderende, door de uilw ei king va/i 
iedere terugkaatsing legen de voorzijde 
der hoofden. Hel gebeurt zelfs meer-
malen, dal deze golving aan den top 
te zeer afgerond is om hij eene beklee-
ding door de over-verho<)ging, die het 
gev(dg is van de lerngkaalsing, gebro-
ken le wordiMi, omdul «le zeer groole 
haren, die met hevighe^ legen de kop-
pen der hoofden slaan , onder de w er-
king van den wind en van de verhooging 
van den bodem aan de boorden der 
kust, alleen onder de gedaanle eener 
branding met verlengde krouuning in 
di'i) doorlogt komen. 

Deze verschilbtnde uilwerkingen van 
de zee zijn zeer merkbaar le Cher-
burg, Havre, l'iicamp en Dieppe, al-
waar zij , naar omslandigheden . meer 
of minder afmattend <»f (jevaailijk zijn 
voor de kleine vaarluigeii en de sche-
pen , zoowel in de voorhavens lusschen 
de hoofden, als in de havens zelve. Oni 
ze le maligen, heeft men, dwars door 
de hoofden van vele havens,in het noor-
den van l'rankrijk, oj)eningen gemaakt, 
zorg dragende «nn bouten voelbruggeii 
te maken voor de trekpaden, en oi/i ach-
ter deze voeinruggen afgeslolene konuneii 
le maken , waarin de golven huilen deii 
havenmond worden gelrokken , om ze 
te verzwakken. De bodem van deze af-
geslolene kommen is volgens een hel-
lend vlak gemaakt. 

Gew(umlijk slaan de openingen iii 
het eene hoofd nagenoeg tegenover de 
gedeelten van hel andere; eene ver-
(ItH'ling, die overeenkomt mei de ver-
schijnselen, die wij lot hier toe hebben 
aangewezen, en die wij getracht hebben 
le verklaren ; wanl hel doel der dwars-
ope/iingen is, om de golven , die dooi' de 
eene zijde van den liavenmond wmden 
teruggekaatst, dwars door de andere 
zijde le doen doorgaan, tig. U. Maar 
om de plaals eener dwaisopening en 
den vorm der daarbij behoorende afge-
slolene kom behoorlijk le bepalen, is 
hel noodzakelijk , vooraf zich door de 
hiervoor aangeduide graphische bewer-
king rekenschap le geven van de uit-
werkselen der lerui^kaalsing. 

De haven van Dieppe levert hiervan 
een voorbeeld, tig. 10 en II ( l ) . «De 
ingenieurs en de zeelieden waren het 
eens over hel maken van dwarsopeningen 

{\) liet lussolu'n i » {rejilaatsle is ontietMul aan 
(le lessen . die door den lit-er Ti issard a:tn »le sclittol 
der IJnijigen en W«'gei» rijn gefçeviMi > l ï < i i — , 
hii 50. 
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i'M ovo!' (l(ï waaiscïiijfilijke voordc.ck'fi 
dier inri/[ling. Ontierlusschen is de nit-
Averkiiig aanvankelijk geheel anders ge-
weest dan heigeen men verwaehl had. 
l)or»r »Ie mKM'd-westen-windefi werd de 
golf in het open gcch'elle gedreven, rn 
in den havenmond lernggekaalsl. Oin 
ze legen le honilen heelt nn n eenen 
irnnn* gemaakt, die hij A terjigliep. De 
haveiunond en de haven zijn daardoor 
kalmer geworden , doch is hun toestand 
nog niet voldoende. » 

Om deze feilen te doen uitkomen is 
het toereikend, om de golven, die ihnn-
den noord-wesleuwind w(»rtlen voort-
gehragt, nadat ze door de achterste zijde 
van de achter de opening geujaakle af-
gesloten kom zijn teruggekaatst, op het 
papier te teekenen. liet is klaar, dat 
door de ii{jting der voorzijde, deze 
ifolvcn i)aar den havenmond moesten 
Avorden l(;rn{;gewoi pen , en zich daarin 
zooveel te verder nn)eslen voorlplanlen , 
daar zij na hnmie eersle tertr(;̂ kaatsi{r{; 
legen de holle hekleeding van het weste-
lijk hoofd aansloegen. 

Indien de afslnitingsmunr gemaakt 
ware v(dgens eene h(dle kromfnelijn , 
op de wijze als door de geslipte lijn 
DE is aangeduid, om de teruywer/iiiHj 
der (jolven in het binnenste der afsfniting 
te concentreren, is het waarschijnlijk 
dat de «Iwarsopeningen het doel heler 
zouden hehhen hereikl. 

Te dezen aanzien moeten wij op-
merken, dat <le doors/iede der afgesloten 
kom , achter de dwarsopening volgens 
dü lijn l ïC, fijj. 11, niel voordeelig is, 
om de beweging der zee le vernietigen. 

i". De dwarsopening gaal niel door 
lol den bodem van den havenmoml, 
maai' alleen een weinig omler gewoon 
volzee, zoodat de openint; geeuerlei 
uitwerking^ doet, wannet»r ile zee deze 
hoo{ït(ï nog niet beieikt heeft. 

2". anneer de zee hoog genoeg is 
om den berm van de openirif^ te be-
dekken , behoudt de verlikale onder 
watei' zijnde zijde van dien onderkant 
nog invloed om de golven op le li,glen, 
die zich op het hellend vlak uilsfrekken. 
Va^o lang deze golven op het hellend vlak 
bif'keri, heeft dit geen bezwaar, indien 
nanudijk de verlikale zijde omler waler 
geene terugwerking vo<ntlne(»gt, <lie 
zich in den havenmond vooilplant; 
maar bij hooge vloeden , wanm'er de 
golven , die eeisl tloor den berm en 
daarna door het hellend vlak u <n-den 
opgeheven , legen den achlermmu' van 
de afgesloten kom aanslaan, is tle terug-
werking naar den havenmond even 

groot als of er geen opening liestoric?. 
Ten eimle aan eene opening de best 

mogelijke uilwerkinp, te geven, 
1°. zou hel hellend vlak van de afge-

sloten k<nn, die er bij behoort. nwaieti 

aanvangen op den bodem van den ha-
venmond . of ten minste op de water-
hoogte die geschikt is voor de kleinste 
vaart ing'en ; 

zouden de golven vrij moeten 
kinmen voortbewegen op het hellend 
vlak zonder hindernissen le ontmoeten , 
welke eene tern/fkaatsin/f konden ver-
oorzaken, Cl! zulks bij eiken stand van 
den vloed. 

WaruHfcr de plaatselijke gesteldheid 
niel toeliet, om aan het hellend vlak 
gelijklijdig eene zachte helling en eene 
vo(n' de vrije oidwikkeling der golven 
voldoende ojipervlakle te (jeven , moest 
men een middel zoeken om daarin tc 
voorzien. 

INlen zou kunnen beproeven om hel fc 
doen uillo(»|»en in ee/i overlaat D D , 
fig 1'i en 9, die door de golven zou 
worden oviMSchreden , terwijl ze zich 
ontbiiulen en nedervallen zouden in eene 
kom, die met de haven gemeenschaf) had. 

Alen kon de zijden van dc afgesloten 
kom doen zamenloopen naar den over-
laat , ten einde de over-verheflifig der 
golven le vergroolen en hunne breking 
te bevorderen. 

iMen kon in plaats van het hellend 
vlak ook eene helicoldische ot>pcrvlakte 
11 11, lig. 9, maken, begrepen tusschen 
twee te zamenloopendezijwanden, waar-
op de t;o!ven klimmen en op zich zelve 
omwentelende zich ontbimlen zouden. 

anneer de zee zeer hoog w as, zou 
men ze in de afsluiting zelve over de 
uiterste hoogte K van de helicoïdische 
oppervlakte kunnen doen nedervallen. 

Indien de ruimte ontbrak om dit mid-
del te bezigen, en de uilgeslreklheid 
van de hellende oppervlakte beperkt was, 
rnoesl men de lijn der zij wanden van liet 
binnendeid der afgeslolen kom , volgens 
eene holle kroimne lijn C C , fig. Ü , 
l)uigen , len einde de terugwerkingen in 
deze kom te concentreren, en de eene 
door de anderen zoo veel mogelijk le 
vernietigen , vóór dal ze zich in den 
havenmond hadden voortgeplant. 

Indien men vreesde dal eene gebogen 
lijn voor de voorzijde wel goed zou 
zijn voor éêne rigling van den w ind , 
maar niet voor alle gevaarlijke win-
den , uf dal de val van eene water-
schoi>f die b iak , in de omringende 
massa w aler eene beroering zou le weeg 
brengen, krachlig genoeg om tot in 

den havenmond door le dringen, zou 
men nog bet hulpmiddel le baat kun-
nen nemen, om op het hellend vlak 
rijen van palen VV te zetten, zoodanig 
gesteld, dat de palen van iedere rij de 
openingen van de andere rij bedekten. 

Deze rijen, twee aan twee, of drie 
aan drie vereenigd , en voor <le voor-
zijilen gesteld om den schok der door 
het hellend vlak hooger opgeheven t;ol-
ven le ontvangen, zonden deze golven 
verdeelen en breken op het oogenblik 
van haren doorgang, en den schok en 
de lerugwerkinjv aanmerkelijk ;nati{fen. 

AVij hebben de {foede uitwerkselen 
van deze inrit;ling tjezien le Sl. IMalo, 
waar zij gebezit^d is om den schok der 
zee tegen den straatweg van Sillon le 
verminderen. 

W i j meenen dat zij ook ouiangs is 
toegepast om de werking der zee te 
matigen op de hellende vlakken van 
de haven van i'écamp, achler de dwars-
openingen in de hoofden. 

Eindelijk meenen wij dal het voor-
deelig zou zijn om binnen in de afge-
.sloleii konnnen, die bij de dw arso))e-
ningen zijn, de voorzijden met gladde 
oppervlakten te vervangen door voor-
üf dagzijden met ruwe oppervlakten, 
even als of alle sleenen in diamant-
punten gehouwen waren. 

De zee zou legen deze punten gebro-
ken worden en mindere terugwerking 
voorlbrengen. Dit schijnt ons le blijken 
uit de werking der zee legen de rots-
slorlingen, alwaar altijd mindere op-
liefiing en terugslag is, dan bij goed 
gemaakte sleenglooijingen en kaaimuren. 

In het algemeen, dewijl men de wer-
king der zee niel kan wegnemen, vóór 
de werken die den eerslen schok ont-
vangen , moet men alle middeten aan-
wenden am de teniQicerliiny te rieten 
naar eene plaats waar ze onschadelijk 
is: en wanneer dat niet moyetijk is ^ 
Vïoet men trachten diize terufjwerkirtij op 
de plaats zelve tc vernietigen voor dat 
zij zich kan voortplanten naar plaatsen 
tcaar zij gevaarlijk zou zijn. 

Wij zullen deze memorie eindigen met 
eenige aanmerkingen over den vereenitj-
den invloed van de winden en van de 
gedaante der kuslen op de beroering 
der zee. 

Wanneer de wind eene bindernis ont-
nioel, zoo als een regtlijnigen muur , 
meer of minder hellende op de rigling 
in welke hij waait, fijj. 13, dan volgen 
de luchlslroomen, meer moeijelijkheden 
ondervindende om legen dezen muur op 
te klimmen, dan daaraan evenwijdig 

uit le wijken, dezen laalstgemelden loop, 
zoodat de vereeniging van den uit zij-
nen weg gevoerden luchlstroon] met den 
heerschenden wind aan hel einde van 
de hindernis beneden den wind een 
zamengeslelden luchtstroom voortbrengt, 
waarvan de krachl verschilt naarmate 
van de helling van de hindernis in be-
trekking lot den heersehenden wind. 

INIen kan dit bewezen zien , wanneer 
men opmerkt dal de kracht van den 
wind minder sterk is bij het uiteinde 
van eenen muur , die bijna loodregt 
staat op dc rigting waarin hij waait , 
.dan hij is aan het uiteinde van eenen 
muur , welke een scherpen hoek met 
deze rigting maakt. 

W anneer eene hindernis een gehogeti 
vorm heeft en hare bolle zijde gekeerd 
is naar den kant van waar de wind 
komt, leeren theorie en ondervinding 
dat de kracht van den zamengeslelden 
stroom aan ieder uileinde van tle hin-
dernis des le t;rooler is, naarmate de 
raaklijnen van die uileinden eene rigling 
hebben die meer nabij kon)l aan «lie van 
den heerschenden wind. liet is {jenoeg 
een cirkelvormig gebouw rtmd le gaan 
zoo als de kop van een havenhoofd, om 
te erkennen dat de w ind eene veel groo-
lere kracht heeft dan elders bij dal punt 
der constructie, waarvan de raaklijn 
evenwijriig is aan de rigting van den 
lieerschenden wind. 

Eindelijk, wanneer de holle zijde van 
eene gebogen hindernis naar den wind 
gekeerd is, worden de luchlslroomen, 
die door de beide armen van de hin-
dernis van hunnen w eg zijn af{;ebragt, 
gerigt naar dat gedeelte, waarop de 
rigting van den heerschenden w ind lood-
regt slaat, waarvoor zij met legenije-
slelde snelheden aankomen, en waar zij, 
niel terug kunnende keeren , noch den 
heerschenden wind kunnende terug-
dringen, die ze legen de zeewering 
dringt, opstijgen in eene loodrej',le ko-
lom, lol dal zij de kruin overschrijden. 
Dan worden zij tern([gebogen door den 
bovensten luchlslroom van den heer-
schemlen wind en met dezen medetje-
voerd naar den waarnemer, die een 
schok ontvangt, shMker n.iarmale de 
massa lucht grooler is die zich legen 
hem werpt. 

Dit verschijnsel is zeer merkbaar te 
Sl. iMalo op de kaai achler den boojf 
van veieenigini; van Ind hoofd der Noires 
met het bolwerk Sl. Philippe, fi|;. *2, 
waar men te zelfder tijd ile luchtslrooinen 
ontvangt, die van bunnen weg zijn af-
gebragl door dit bolwerk, cn die welke 
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door de groole bogi vnn bet boofd eene 
Jïfwijking bebben bekomen. IVlen is in 
bet algemeen verwonderd, wanneer men 
i)\i bet boof<l gaat , dal men bij den 
aanvang en regts van den vereenigifigs-
I)uog somlijds met moeite den wind 
kan weilerstaan en plotseling stilte vindt, 
wanneer men deze bogt voorbij is, en 
zicb begeeft naar die welke zijne bolle 
zijde naar den witrd, die uit de ruimte 
komi , gekeerd beeft. 

Deze verscbillemle opmerkingen om-
trent de terugkaatsing der golven en de 
afwijking van den wind, op eene {groo-
tere schaal beschouwd, komen ons voor 
f)p eene rationnele wijze le verklaren, 
Jmedanig in s»>mmige liaaijen , daarge-
laten de gedaante van den bodem , de 
terugslag meer of miiuler aamerkelijk 
is , naarmate van den vorm der oevers 

en de rigting van den wind, boe het 
komt, dat die terugslag sterker en in 
zekere mate geeonceidreerd is, op het 
eene punt meer dan op het antlere, en 
waart)m tlit punt soms op een groolen 
afstand der kuiten geb»gen is. 

Zij zullen tip tlezelftle wijze, ten 
minsle gedeeltelijk, verklaren, waarom 
de wiiulen heviger en de golven zwaar-
der zijrj aarr het eirul tier rorule voor-
geber gter] , ztitiw el dotir de vermeei -
tlering van tle kracht tier eer ste als tlot)r 
den zamerdoop van tle invallentle en de 
teruggekaatste golven, in tle l igting van 
de raaklijn aan tle kust tlie evenwijdig 
is aan tien wind , fig. t i , en waartim 
op een zekeren afslaml van het laml , 
de kruising van de invallemle en tle 
teruggekaatste golven de zee zoo sb^cht 
maakt. 

V . AANMEUKlNr.EN OMTllENT DE INUIOTING VAN KAZEUXEN EN DEN ZEnEbt.lKEN 

TOESTAND VAN DEN SOLDAAT IN ENOEbAND , DOOK SIR WILLIAM DENlSON, 

Kapilcin der Cenie. 

(Uit de.Cor/;5 papers and memoirs on military subjects ^ Vol. I, 
184Ü-50. bladz. 247 en volgg. 

(Plaat 111—V.) 

Bij het ontwerpen van kazernen moet 
men voor al letten op: 

1° Slarul en ligging; 
2° Algemeene i iuigl ing; en 

Bijzonderheden van zamenstelling. 
De plaats zou zorgvuhlig g^ekozen 

moeten worden, ten aanzien van: 
1° DeretleiuMi, w aar om het wenschelijk 

was in tle nabijheid troepen te leggen ; 
2 ' Hare {jezorulheiil; 
3" De mitltlel en tol vrije en gemak-

kelijke gemeenschap met de te slichlen 
gebouwen ; 

4® De middelen lot vertlediging der 
kazeriuï, voor ztio veel de terieins-ge-
sleltlheitl tlaaro[) van invloeti kan zijrr; en 

5'J Den toevoer van water. 
Van eenige tlezer zaken behtieft slechts 

w einig le wortlen gezegd. De ver tlediging 
en tle gemeenschap moeten van zelf 
grootelijks afharrgen van hel ter r ein ; 
tbich er mtiet bij het bepalen van de 
plaatsing tier kazerne daaroii worden 
acht geslagen ; men zal tichler bijzomler 
lellen o î tbr {jtrzontlheid van tle ligging 
€11 of een ruime toevoer varr water kan 
würdetï verkregen. NopetJS hel eersle 

punt is men dikwerf onachtzaam ge-
weest, en de gevolgen tlaarvan waren 
in vele gevallen not)db)lllg. In de kt)-
Itinien , voor al in die klimaten , waar 
tle Kirropeaan aan aanvallen van koorts 
onder hevig is, gelijk in Oosl- en West-
Indien en op de kust van Afrika, kan 
num niet le veel zorgen voor eene go«'de 
plaatsing tier kazei'uen ; men moet 
votiral de nabijheid van lage moer'assige 
gronden vermijden. Hel is echter niet 
aan le nenu'n , dal eeiui ligging |;ezond 
zal zijn . alleen omtlal zij lumg is; al 
tlie invbieilen van plaatselijken aard , 
welke van belang zijn voor de gezontl-
lu'id van den stihlaal , zouden zorg-
vuldig overwogen moeten worden en 
men zal tlaarover bel gevtielen moeten 
inwiinuMi van tlie officieien van ge-
zomlheitl, welke met het kliriiaat ht?t 
best beketïtl zijn. IMcn zal hun 'A el niet 
imielen afvragen , waar tle kazerne 
tlitjiule j'jtïplaatsl le woi'deo; maar- hel noo-
dige igt mtielen hechten aan luume 
bezwaren legen t.'eiu.' ligtjing, tlie het 
best aan tle t)ogmerken, waarom de ka-
zerne zou w orden ojigei igt, mögt beant-
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woorden. Ken overvloed van water is 
not)dzakelijk ; in die landen , waar 
gt*en bronnen zijn, gebruikt men het 
luMnelwater, en daar moeten dan de 
legenbakken groot genoeg weztui om al 
den regen, die op tle gebt>uwen valt 
le bevatten , en geen deel tier bedekking 
moet daartoe onbenut worden jjelalen. 
Daar, waar welwater is, is bet raatl-
zaam pulten te zinken ; maar ook tip 
zulke plaatsen zal men wel tltien tun 
regenwater op te vangen , aangezien 
bet tot koken en wasschen en ook legen 
braml nuttig zal wezen. 

Men moet voor tle bezorging van tlie 
eerste belmefte niet van walermaat-
schappijen afhangen; ongelukken kunnen 
onverwachts voorkomen; de hooftlwa-
terleiding kan, bij ojiroer, afgesneden 
en tle stelling van tle bewoners der ka-
zerne daardoor hoogst bt^zwaarlijk wtir-
den. Door rejjenbakken zal daarin in 
zekei e mate worden voorzien ; zij nuieten 
dus altijd bij kazernen worden gebouwtl. 

Als de stand tier kazerne bepaabl is, 
moet men haar algemeen plan ^over-
wegen ten aanzijn van : 

lo. Het aantal menschen, dat de ge-
bouwen moeten kunnen bevatten; 

2®. De verdediging der kazerjie met 
het kleinst mogelijk aanlal manschappen; 

3o. De gemakkelijke verrigling der 
onderscheitiene diensten , en tle moge-
lijkheid oui een behoorlijk stelsel van 
tucht te hantlhaven; en 

4*». De geriefelijkheden en gemakken 
van den sobiaat. 

l®. De grootte der kazerne zal bepaald 
worden, naar het aantal der te huisvesten 
raanschapiien; maar het zal wenschelijk 
zijn op een grooler aanlal te rekenen, 
en zoo mogelijk het plan in te rigten 
in dier voege, dat het gemakkelijk 
zal wezen, het gebouw te vergrotilcrr, 
zonder le moeten afwijken van de al-
gemeene beginselen , naar welke het 
aangelegd is. 

2 ' . Voor de verdediging, zullen de 
gebouwen zootlanig moeten wortlen in-
gerigl, dat eeenige weinigemanschapjien 
doelmatig geplaatst, zulk een krachtig 
vuur op alle genaakbare \iunten kunnen 
onderhoutlen , dat een aanval op tle ka-
zerne, tïok zelfs, wanneer slechts tren 
klein gedeelte der Irtieperr tiaarin mogt 
zi jn, Iioogsi gevaarlijk zal wezen ; daar 
inlusschen een aanval op tle kazerne zou 
kunnen slagen,moet een veilig lerugltigls-
oord voor de vertledigers, waar zij zich 
slaantle kunnen houtlen, verzekertl zijn. 
Voor het geval, tlat dc kazerne over-
weldigd wiei d , zou dal reduit den meest 

kostbaren voorraatl moeten bevallen , 
inztinderbeid datgene, om helwtdk de 
aanval waarschijnlijk zou geschietlen, 
namelijk: wafiens , krrj/;slnig enz. enz. 

.3®. en 4". Kr moet. hetzij binnen den 
omtrek der kazerne, hetzij in bare na-
bijheid , luimle genoeg zijn votir alle 
exercitien en oefeningen . the in verbant! 
staan met tle tucht »Ier ujanschafifien ; 
eveneens zou er in of nabij tle gebouwen 
ruimte en gele,genheid moeien wezen , 
voor alle soorten van vermaak , tlie 
kunnen slrekkt^n , om den soldaat in tle 
kazerne te houden , en tle neiging tegen 
te gaan, om ilaarbuiten in kroegtn en 
lajiperijen in tle stad ojiwekking te zoe-
ken. waartoe hij tlikwerf gedreven w ordt, 
tloordien hij zich te buis niet verstrooijen 
noch U(*/}ir tiouden kan. 

De geboiiwtïu , die vereischt worden 
om een regiment te bevatten , kan men 
aanmerken als eene soort van maatstaf, 
naar welken wat nootlig is voor een 
kleiner k<ir|is zal wtotltfu berekend. 

Die gelmuweu zijn : 
a. \Vtinirigen voor officieren, bevat-

tende : 
vertrekken votir boofd-oflicieren ; 
itlem voor kapiteins ; 
idem voor mindere oflicieren ; 
eet- en w acht-zalen ; 
leeskamers en boekerij ; 
ofliciers-keuken en bureaux ; 
stallen ; 
biirtjaux voor den kommandercndeu 

ofiicier ; 
itlem voor den atljudant; 
itlem voor den kwartiermeester ; 
itlem voor den belaalmeesler ; 
idem voor den kazerne-meester ; 
voorraadkamers voor den kwartier-

met^sler; 
idem voor den kazerne-meester. 
b. Kazerne votir manscha[ipen cn 

ontlerofiicieren , bevaltenile : 
lokalen voor sert;eanl-majoors (staf-

sergeant) ; 
itlem voor sergeanten, afgezonderd 

van tle manschappen; 
idem voor de u)anschappen; 
keukens; 
waschplaatsen voor tle manschappen; 
badplaatsen ; 
privaten en pisplaatsen ; 
schoonmakin(;-b)otlsen ; 
werkplaatsen voorden wapiuismid; 
itlem votir tien limmermau ; 
itlem voor den kleermaker ; 
itlem voor den schoenmaker; 
rtltmi voor tien barbier ; 
idem voor tien slagler; 
idem voor den bakker (met ovens) ; 
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loods voor den inelselaar; 
waselduiis; 
leeskamer en boekerij voordeonder-

oflieieren ; 
idem idem voor de manschappen; 
zoelelaars-wiidcel ; 
canline ; 

riaalsen voor vermaak : 
kaals-baan ; 
klool-baan ; 

SlraHokalen : 
cellen voor eenzame opsluiting; 
wacht- en policie-kamers t 

Ook: 
scholen, met alle vereischte gemakken 

voor den schoolmeester. 
Kr zon f>ok nj)g eene regiments-zie-

kenzaal bij de kazerne moeten zijn. 
Dit z i jn , naar hel tegenwoordig 

stelsel , de benoodigde lokalen; maar 
het zou zeer wenscheiijk zijn bij tle 
kazerne te hebben een at'zimderlijk 
gebouw voor tle (gehuwde sohlaten en 
imnne gezinnen. Thans mtieleen gehuwd 
soldaat, wien hel vergund is buiten de 
kazerne te wonen, kamers huren voor 
zijn gezin en tluur betalen vt>ür slechte 
waar. Te W ooiwich verschilt tle huur-
prijs eener enkele kamer, die klein, laag 
en gebrekkig verlicht is, tusschen/'».90 
en f 1.30 in de w eek, en in zidk een hok 
worden man, vrouw en kiïuleren, tot 
groot nadeel voor de gezondheid , bijeen-
gepakt. Als de regering op zich nam de 
gehuwden zoowel als tle ongehuvvden 
te huisvesten, zou zulks, en voor den 
staat en vt)or den soldaat vt)ortleelig 
zijn. De gehuwden zouden huur betalen 
voor de kamers in evenreiligheitl van 
iiet gerief, en de/e rerite zou vol-
doende moeten zijn om de interessen 
van hel bestede geld en buitendien nog 
eene zekere som voor jaarlijksch onder-
houd tlaaruit te betalen; 4^ ten hon-
tlerd zou wel genoeg zijn. Üe soltlaal 
zou bevoortleeld worden , want hij zt)U 
ruime , luchlijfe en goed gevenlileerde 
kamers bekomen , in stede van tle ellen-
dige kelders waarin hij nu n)oel huizen. 
Hij zou allijd in staat zi jn, hel bediag 
van zijne huur juist op te maken, en 
zoo tle tering naar tle nering te zetten , 
en hij zou g'een /[evaar lof)pen zijne w ei-
nige goederen vt)t»r rente., die weliigt 
door een aniler veischultligtl is, in beslag 
te zien nemen, liij tle t)prigting van het 
gebi)u\v kon voor verwarmiuif en luchl-
ververst:hing gezorgd zijn, en de kt»slen 
biervan znutlen o[» tle renten gevonden 
kunnen w tutlen, zot)tla( voor biamistof 
slechts geringe nil/faven zoudejï belioe-
veu Ie wol den (;edaun. Ken wasch-hui" 

en alle andere gemakken zonden in het 
plan opgenomen kunnen wt>rden. Dan 
zouden zulke lokalen bij de kazerne voor 
onjjehuwden niet nootlig zijn. 

Zou deze schikking voordeelig zijn 
voor den soltlaal, ze waie het voorde 
regering nt)g veel meer. De gebuwdeii 
zouden beter ontler het bereik zijn van 
hunne meerderen, als zij in kazernen 
gehuisvest waren , dan hier en daar 
op kamers in de slatl verspreid, en er 
zou een veel strenger toezigt over hun 
gedrag worden uitgeoefend. Hunne 
gezondheid zou beter zijn , daar men 
meer op de zimlelijkheid zou letten, 
de kamers zouden beter verlucht, en 
dc toevoer van water ruimer wezen. 
(jezt)ndheid bij tien soltlaal is eene 
winst voor tle re{;erin{j , tiaar oi> de 
ht)spitaal-uitgaven bespaard woi d l , en 
de leeftijd langer is, zoodat er minder 
rekruten noodig zijn ( l ) . 

Deze schikking zou nog in een ander 
opzigt weldadig zijn; zij zou veroor-
loven tlat meer gelet wierd oj) de zede-
lijke verbeleiing van den soldaat en van 
zijn gezin, door ze meer onder het 
onmititlellijk toezigt der leeraren te plaat-
sen; de kinderen zomlen njeer verwij-
derd geht)uden worden van slechte 
voorbeelden , en er zou eene verbelering 
van het zedelijk gevoel te w eeg gebragt 
w 01 den (li). 

Is de algemeene inrigting der ge-
bouwen bepaaltl, dan moet men tle 
bijzonderhetlen van elk gedeelte of ge-
bouw overwegen, en bij hel bepalen 
hiervan zal men moeten letten : 

1®. Op het gerief en het gemak van 
de ollicieren en manschappen. 

2". Op den zuinigen aanleg en het 
gemakkelijke tmtlerhoud der gebouwen. 

Ten aanzien van de kazerne der ofli-
cieren behoLll hier weinig te wortlen 
gezegd. Kr is voorgeschreven welke 
kamers de otticieren van verschilleiule 
rangen mogen hebben. Kapiteins en lui-
tenants hebben aanspraak op ééne kamer; 
ik zou echler in het belang tier otli-
cieren verlangen, tlat de schei<lin»ien 
zot) ingerigt mogten wortlen, dat er iii 
elk.i kajner tïene alkoof w ierd gevt)f mil, 
waarin hel betl en tle w aschu»estel kt)n-
den wortlen jjeplaatsl, tru welktt tloor 
eene gortliju, schuivende op eene ijzeren 

(1) Mc'iï zou tu l ook wt'l lo duur l;«iunt;u l»e 
tjl«'u. 

IJ»?! is al» üf ijjfl> ic \fel /i»u kiinneii xijii 
oui l»el It»! v.iii die wi'iniju' kiudcifi» l«* vrrhfle-
r-jn , altc^ i-eii i:«.'Votir vau dvii l a i i f u ditrnMdjiJ. 

iTicd.) 
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roede verborgen kon worden. Tol luchl-
verversching zou men de roetle tuige-
veer 22 palm boven tien vlotir kunnen 
plaatsen, en de ruimte tusschen haar 
en het plaft)nd kunnen t)pen laten. 

Men zou wateri;emakken in tle ofli-
ciers-kazerne moeten plaatsen in sletle 
van privaten op tle achterplaatsen ; men 
moet echter vt>oral /.or{;tn , tial tlie zoo 
geplaatst zijn , tial ze gt)ed kunnen wor-
den geventileerd; en ter vermijtling 
van ongelukken door zorgelotisheitl , 
moet hun zamenstel zoo eenvomlig 
mogelijk en zelf-vverkentl zijn. De eet-
kamer en de tlaaraan verbomlen voor-
kamers moeten zeer ruim wezen. De 
keuken en de bureanx moeten ruim en 
gemakkelijk zijn, en de gemeenschap-
pen kort en regtstreeksch ; de keuken 
moet goed gevtmlileerd zijn, zoodanig 
dat de reuk van het eten niel in de 
eetkamer kan doortlringen. (ioeile kel-
ders zijn nootlig; woning voorden be-
dientle van de eetkamer en zijn gezin; 
eene provisiekamer en eene kamer voor 
zilveren lafelgereetlsebap zouden bij de 
eetkamer gevoegd moeten wezen, als 
ook eene waschkamer en watergemak-
ken. De eetkamer moei hoog en goed 
geventileerd zijn ; hel zou waarschijn-
lijk verkieselijk zijn, zulks door mecha-
nische middelen te bewerken , w ant In 
deze als in alle kamers mei gewtme 
luchtverversching, zou de hitte, als zij 
vol menschen waren, onvertlragelijk 
wordefï. Kene kamtu' naast d<? eetkamer 
kon tol leeskamer en boekerij ingerigt 
wortlen. 

Voor de hoofd-officieren en den staf 
van het regiment zijn stallen noodig. 
Zij moeten hot>g en van geschikte mitl-
delen lol luchtverversching zijn voor-
zien ; de paarden-slandeii mttelen met 
smalle graniethlokken, tlie niet breed<?r 
zijn tlan hot)gslens «luim. bevlt)ertl 
wezen , en er moeten gt)len {jemaakt zijn 
lot afleiding van de pis van de standen. 

De hureatix van tien stut' moeten ten 
op/igte van tle vertrekken van tle ofü-
cieren van den staf, in een geschikten 
stamt gei)laalst zijn. leder officier (van 
den staf van het regiment) tnoel een 
klein bureau vt)i»r zich en eene kamer 
voor zijnen sclu ijver enz. hebben. Kr 
nit>et een voor- of wachtkamer zijn bij 
het bureau van tien kommantlerentlen 
olUcier en hel zt)U goeil uezen, tial er 
in hetzelftle gebouw eene sotnl van 
oitlt)nnans- of krijj;sraatl-kamer vtM)r-
handerrware. IJuitemlien mtieten tiaar, 
mt;t inae.btnen)ing van tle bovenvermehle 
voorzorgen ten aanzien van luchtver-

versching, waschhuizen en walerge-
makken wortlen gemaakt. 

Matjazijnen, Vt)t)r tien kwartiermees-
ter is ntiotlig een magazijn voor wapens, 
kleetling enz., votir tien kazerneermees-
Ier een lt)kaal voor nachtlegers, bethlen-
gt)etl, kazerne - meubels , gereetlschap 
enz.; deze moeten zot) nabij de bureaux 
geplaatst zijn als iimgt lijk is. Kr moet 
t)ok een kt)lenma{;azijn wezen, welks 
grootte zal afhangen van het aantal 
manschapfien , tlie tle kazerne kan be-
vatten; een drooge zolder voor slroo 
zou ook nuttig wezen. 

De versctiillemle gel)Ouwen voor tle 
onder-oflicieren en manschappen ver-
eischen eene meer aautlachlige t)verwe-
ging en eene meer in hijzoiulerhetlen 
tredende beschrijving, dan die der offi-
cieren. 

De sergeant-majoors zijn de eeiste 
die in aanmerking kt)men. INlen kan hen 
logeren, óf in kamers, eene voor lede-
ren onder-orticier in tle kazerne; óf, en 
dil is verkieselijk, daar zij tloorgaans 
gehuwtl zijn, en kinderen hebben, in 
een afzoiuterlijk gebouw, zoodat hunne 
familien builen gestadige aanraking met 
de scdilaten kunnen blijven. 

Wat de sergeanten betreft, het is 
tegenwoordig veelal tle gewoonte, ge-
deelten van de sohlalenkamers af te 
zontleren door schermen t)f bescholten, 
en tlie ontler-oflicieren daarin Ie plaat-
sen, om tle manschappen gade te slaan. 
In vele gevallen is tle sergeant g^ehuwd 
en zijne vrt)uw en zijn kintl wonen 
nn»t hem in tle sohlalenkamer, waar zij 
gewis veel moeien zien en hooren , dat 
niet VT>or de oogen IMI ooren van viou-
wen en kinderen geschikt kan zijn; 
buitendien daar er slechts één vuurhaard 
in tle kamer is, moet de sergeants-
vrouw daarvan voor een getleelle tot 
klaarmakinj; van spijs vot>r haar gezin 
gebruik maken, zotulal de manschap-
pen niet van den h;iard dat votudeel 
kunnen trekken , waart)p zij aanspraak 
hebben. 

De sergeant behoort tlaarom in alle 
gevallen in een afztïiiderlijk vertrek ge-
plaatst te zijn, zot> nabij mogelijk aan 
de kamer, waarover hij het toezigt beeft, 
doch geheel daarvan afgescheiden en 
dus met een bijzomleren ingang. Ilij 
zal tiaartloor meer van de manschappen 
ontlei scheiden zijn ; men zal hem meer 
eerbied bewijzen ; tMi als bij vrouw en 
kintleren beeft, zulten zij buiten die 
naauwe loenatlerinjf lol de soldalen , 
welke tot kwaad moet leiden, gehouden 
wortlen. 
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IVij het ontwerpen van de ka/ernen 
voor de inanscfiappen is het aanlal 
manschappen, dal in elke kamer moet 
worden gelegd de hoofdzaak , wijl het 
daarvan afhaiigl, (»f «le kazerne enkel 
of duhhel zal wezen, dat wil zeggen, 
of er in elke kamer voor en achler , 
dan wel slechls in éeue rigting venslers 
zullen zijn. In hel algemeen moet men 
aan de enkelvnudhjc kazerin» de voor-
keur geven, wijl hij die inrigiing. meer 
dan hij de andere, licht en lucht in de 
kamers kunnen worden gehiagt; licht 
bevorderi de zindelijkheid en heide zijn 
voordeelig voor de gezomlheid. Als in-
tusschen mechanische middelen worden 
aangewend, om eene goede luchtver-
verschirijj le verzekeren, hehoeft men 
om de lucht geen voordeel op te olfe-
ren ; doch vermils er niel te veel licht 
in de kamers kan zijn, moet de enkel-
voudige kazerne als rejjel genomen 
worden. Deze inrigiing hrengl de nood-
zakelijkheid mede, oni 18 lol '20 man 
in eene kamer le plaatsen, daar ariders 
de kazerne zeer smal zou wezen , en 
dus een grooler oppervlak heslaan en 
kostbaarder zijn zou. 

liet aanlal in eene kamer moet zoo 
zijn , dat een veelvoud er van gelijk is 
aan de slerkle der kompagnie, opdat 
men de regelmatige regimenls-verdee-
ïing niet heliocve te verbreken door de 
eene kompagnie met de andere le ver-
mengen. 

De grootte der kamers hepaald heh-
hende. zal men cle inrigiing der toe-
gangen daartoe overw egen , of men ze 
zal doen hestaan uit gangen en trappen 
in de kazernen zelf, of uil hnilentrapjien 
en galerijen, waarop de kamers uil-
komen. In warme klimaten is eene hui-
fen-galerij of verandah noodzakelijk, en 
in andere luchlgeslellen slrekl zulk eene 
inrigiing lol grooi gemak en gerief; 
in regenachtig weder kan men onder 
<lak de manschappen in oogenschouw 
nemen , hij w arm weder zijn zij legen 
de zon heschul. De koslen van den houw 
voor hel /;eval dal de kamers op de 
galerijen nilkoinen zullen weinig meer 
l)edra/[en dan die van hinnengangen 
met trappen; in sommige gevallen zelfs 
kunnen zij geringer zijn. De trappen 
moeten Ineed en talrijk wezen ; zoodat 
<le manscha(i[)en uit «Ie kazerne kunnen 
gaan en door de parade in het gelid 
Ireden met het minste oponthoud. 

De verwarming en luchlverversching 
der soldaten-kamers is eene zeer gewig-
tige aangelegenheid. Men is thans ge-
woon één vuurhaard in iedere kamer 

le plaatsen, en, daar het ration hranil-
slof voor de soldaten hepaald is, hangen 
zij van dezen eenigen haard af voor de 
verwarming der kamer ; de luchlver-
versching hangt ook af van den schoor-
sleen. Van het vuur wordl in vele ge-
vallen lot koken gehruik gemaakt. Tot 
de verwarming alleen kan een enkele 
vuurhaard misschien voldoende z i jn , 
zelfs in eene kamer voor 20 nachtlegers, 
als de 20 man allen in het verlrek zijn; 
maar zoodra eene behoorlijke luchlver-
versching plaats heeft, en de bedorven 
verhitte lucht van de longen dezer 20 
menschen schielijk uil de kamer gevoerd 
word l , dan is de warmte van één vuur 
niet meer toereikend; buitendien slechls 
weinigen van de 20 man kunnen zich 
onmiddellijk aan het vuur verwarmen, 
en als manschappen, die van dienst 
komen in natie kleùren , deze aan het 
vuur wilden droogen, zouden waar-
schijnlijk daartegen bezwaren gemaakt 
worden door anderen, die le lijden 
zouden hebben van het ophangen der 
natte kleeding lussciien hen en het vuur. 
Klke inrigiing derhalve, waarbij besten-
dig eene gelijkmatige warmte door <le 
kamer zou worden verspreid , ware le 
verkiezen boven die w elke thans wordt 
gevolgd. 

Aan de luchlverversching denkt le-
genwoordig niemand, gelijk iedereen 
kan getuigen, die eene soldalen-kamer 
bezocht heeft, als de manschappen in 
bed zi jn, of zich gereed maken naar 
bed le gaan. De vensiers zijn ,gesloten; 
bel vuur, waardoor alleen iets, dat naar 
lucht-verversching geli jkt, verkregen 
word l , is u i l , an de bille en slank zijn 
onverdragelijk ; deze staal van zaken 
moet zeer nadeelig zijn voor de gezond-
heid van den soldaat, en reeds daarom 
alleen is het wenschelijk, dat een jilan 
aangenomen worde, waardoor voldoende 
luchlverversching kan worden verkre-
gen. Intlien door eenig middel een stelsel 
van verwarming kon worden ingevoerd, 
waardoor levens eene behoorlijke luchl-
verversching wierd verzekerd, zou het 
verreweg ile voorkeur verdienen boven 
hel thans gevolgde slelsel. Dil kan zeer 
goed op minstens drie verschillende 
wijzen worden gedaan , en hel is der-
halve aan te raden , de bijzonderheden 
van eene dier wijzen aan le nemen en 
ze bij hel ontwerpen van kazernen toe 
le passen. De genoegens en de gezond-
heid fier manschappen zullen bevorderci 
worden door de aanneming van zulk 
een plan , en de koslen zullen over-
vloedig gedekt worden door de winst 

aan ruimte, welke door bet afschaffen 
van vuurhaarden zal w orden verkregen. 
]Men moei bedenken , dal de vuurhaard 
de plaats van twee nachtlegers beslaat; 
zoodat in eene ka mei', die met een 
haard 18 man kan bevallen , er zonder 

/ liaard 20 zullen kimnefi gehnisvesl wor-
den ; de winst zal in dit geval 10 len 
honderd , en hij kamers, gebouwd voor 
een geringer aantal manschappen, nog 
grooler zijn. 

De kanalen en werktuigen voor de 
luchtverversching zidlen zeker een ge-
deelte van die ruimte beslaan , maar er 
zal toch nog een groot batig slot overig 
wezen. 

Ik zal niet treden in de bijzonder-
heden van hel aan te nemen slelsel van 
luchlverversching, maar mij slechls be-
palen tol hel aanduiden van eenige al-
gemeenheden, die lol {jrondslag kunnen 
dienen voor de notxlige, daarop betrek-
kelijke berekeningen. De ruimte voor 
iederen man is de leerling inhoud van 
bet verlrek, gedeeld door hel aanlal 
der manschappen. Tegenwoordig wordl, 
ingevolge voorschrift van den ins|)ecleur. 

i generaal der forlificalien, aan ieder 
I man in Grool-nrillanje, of in matige 

luchtgestellen 450 lol 500 leerling eng. 
voet (12,74 lol 14,10 leerling elj toe-
gekend ; lerwijl op den heel en aard-
gordel de hoeveelheid vermeerderd wordt 
lot die voor hospilalen of 050 tol 700 
leerling eng. voel ( lS,4l tol 10,82 leer-
ling el) ( I ) . 

Werd een goed stelsel van luchtver-
versching aangenomen, dan zon men 
welligl wat op die hoeveelheden kunnen 
verminderen, en daardoor kosten van 
eersten aanleg besparen. Dil moei echter 
in geen gevat geschieden, ten-'ij eene 
afzonderlijke dagkamer Ier beschikking 
van de manscliappen gesteld worile, 
alw aar zij kunnen eten , als w anneer 
de antlere vertrekken slechts als slaap-
kamers worden jiebruikl, in w elk jï̂ '̂ 'ï̂ U 
alzoo hel niel noodig zou zijn , de bed-
den op le rollen , «leze geilurende den 

i ganschen dag aan den doorlogt der 

versehe lucht zomlen zijn blootgesteld , 
en de lucht in de kamers dus minder 
bedorven zou zijn dan thans, nu het 
beddegoed veelal onmiihlellijk nadat de 
soldaat is o]>geslaan w ordl oj>gerold, 

(1) In <le , in de laalsle jaren, in Reijeren pe-
luiuwde militaire hospitalen is , naar de zuiirhstlic 
cn münchrnsohe hü-spilalm, gerekend oj. j.lus minus 
51 leerlinj; el ruimte voor ie«leren lijd«T. 

De cer.-te l.ei»aiinp voor de engelsehe ka/.crn«'n is 
ruim. (lied.) 

en uitgespreid eerst dan als hij gaat 

slapen. 
leder man verleert gemiddeld 4^ eng. 

teerlini; voel (0,127 leerling el) lucht 
elke minuut; maar hij berekeningen tol 
bepaling van de hoeveelheid «Ier door 
nn^chanische middelen loe te voeren 
Inchl, zou men 10 leerling voet (0,283 
leerling el) als een behoorlijk ralion 
moeten aannemen , en de kanalen voor 
die hoeveelheid moeien groot genoeg 
zijn om den aanvoer loe te laten , zonder 
dat de lucht met eene grootere snelheid 
d'in van \\ lot 2 eng. voel (O«»,40 lot 
th^OI) in de secunde behoeft le be-
wegen. 

De alleidingen voor de bedorven lucht 
zouden naar dezelfde beginselen ingerigt 
moeien wezen; daarbij moei men in-
dachtig zijn , dal hel gemakkelijk is een 
kanaal le vernaauwen als het le groot 
bevonden wordl , maar volstrekt ni(?t 
om eene leiding in liel metselwerk , die 
le klein wordt bevonden, te vergroolen. 

Keukens of kookhuizen. Volgens het 
stelsel, dal legenwoordig gevolgd wordl, 
zijn de keukens of kookhuizen over het 
al(jenuien in afzonderlijke gebouwen en 
d«*ze bevallen een zeker aantal koperen 
ketels of paimen , waarin het vleesch 
en de groenlen gestoofd worden , en de 
koffij voor het ontbijt en hel avondeten 
gekookt wordt. Daar ieder soldaat op 
zijm? beurt kok is , leert hij slechls 
weinig van <le kookkunst, en toch zou 
hel zeer wensehelijk zijn dat manschap-
pen in dienst hun ralion met de beschik-
bare mitldelen op de t)esle wijze moglen 
kuimen klaar maken. Hel leven van den 
soldaat in de kazerne moet zoo veel 
mogelijk eene voorbereiding wezen , 
waarin hij alles aanleere. wal hem in 
dienst nuitig kan zijn. Men heefl ffe-

over de hnl(>eIoosheid van den 
engelschen soldaat bij hel begin van een 
veldlogi; deze hulpeloosheid is niel al-
leen (ien (»ngemak, maar in vele gevallen 
eene (»orzaak van ziekle, waardoor de 
troepen belrekkelijk onnut worden, lot 
zoo lang zij aan hmuie ver.strhillende 
ilienslen gewend zijn, en geleerd hebhen 
te voorzien in hunne l>e!ioef(en, in slede 
van hij iedere moeijelijkheid naar an-
deren om te zien. 

De keukens zullen dan hel best zoo-
danig ingerigt wezen , dal er op ver-
schillende wijzen kan worden gekookt; 
zij kunnen geplaatst worden , hetzij op 
den heganen grond der kazerne, in welk 
geval zij ook lol eetkamer dienstig zullen 
z i jn; of zij kunnen, gelijk legenwoordig 
geschiedt, afzonderlijke gebouwen zijn ; 
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iii geen geval eeliler mag er in de 
slaapkamers worden gekookt. 

}yascftk(tmers , fxiden enz. Men wilile 
dat de soldaat steeds zindelijk op parade 
zon komen , en eclHer was, lol voor 
weinige jai en , liet eenige middel voijr 
het wassehen, dat in de kazernen voor-
lianden was, de pomp op de aehler-
plaals, waaraan men soms een dozijn 
manschappen le {[«dijk zag spoelen , 
lerwijl er een poini)le; in de laaisle 
jaren echier zijn vrij algemeen wasch-
kamers hij de ka/ernen opgerigt , welke 
niet alleen al het n<iodi,ge tot w asschen 
van het gezigt en de handen , maar ook 
bakken voor d« voelen bevatten. Daar-
omtrent is nn nog slechls e'éiie verbete-
riiu; wenschelijk, en wel belrekkelijk 
den slami van die waschkamers. Daar 
ze aan beslaande kazernen loegevoegd 
werden bouwde men ze op achterplaatsen 
of daar w aar er ruimte voor le vinden 
was ; in ieder geval op eene zoodanige 
plaals, dat de manscha|)pen genoodzaakt 
waren zich in de open lucht te bejjeveu 
om er te komen ; het is beier ze onder 
één dak met de kazerne le slellen eii 
zoo nabij de kamers der soldalen als 
mogelijk; deze zullen dan bij het ge-
!>ruiken der inriglingen minder bloot-
gesleld zijn , en daarom zich er waar-
schijnlijk meer van bedienen. Warme 
en koude baden zullen zeer luUlig zijn 
bij de kazernen , daar zij lot zindelijk-
heid cn lol gezondheid zullen bijdragen; 
bet zal noch veel moeile , noch groote 
sommen kosten om dc voor deze baditn 
vvreiscble inrijjlingen lot slandlcbien-
gen ; zij zullen de genoegens en het 
gemak van den soldaat zeer bevorderen. 

INIeu moet de groolsie zorg dragen 
voor de w aleralleiding der kazerne; 
al het vuile waler enz. moid door een 
riool weggevoerd worden en de ge-
makken en pisbakken moeien in het-
zelFde kanaal nillozen. Al de riolen 
moeien zorgvuldig van luikgaleu voor-
zien worden , en elke. uitweg, waardoor 
de lucht in het riool met de builenlucht 
gemeenschap zou kunnen hebben, moet 
goed afsluilbaar w orden gemaakt. Men 
moet geen vuilnisbakken of privaalpullen 
toelaten , als de mogelijkheiil bestaat ze 
te vermijden, lenzij het voordeelig mogt 
worden bevonden den mest van de kazerne 
le verkoopen aan de landhouwers van 
de oinslrekfMi, die de sloffen zeer gaarne 
zullen nemen , als zij hun eigenbelang 
wel begrijpen; in dit {[eval moeten de 
privaten . pisbakken enz. en de stalgoten 
diioi' riolen lozen in een vuilnispul, die 
op een behoorlijken afstand van de 

kazerne gelegen moet zijn , cn men zal 
met den aannemer moeten overeenkomen 
belrekkelijk hel ledigen van den pul op 
{;ezetle tijden. De imt moet zoodanig 
ingerigl zijn , dat uumi den drek er uit 
kan pompen in overdekte wagens zoodat 
er de minste stank worde veroorzaakt; 
of. bij eene daartoe gunstige gesteldheid 
van het terrein, zoodanig, dat men de 
meststolfen er uil kan laten loopen in 
de w agens, door eene sluis of eene kraan 
te openen. Deze wagens moeten door 
de regering worden verschaft wijl men 
dan zekerheid zal hebben, dat zij be-
hoorlijk ingerigl zijn , en daardoor de 
mededinging naar den mest moet toe-
nemen. De mesl\)ut moei geheel waler-
digl zijn , vermits de vloeibare slof van 
de meeste waarde is voor den landman 
en men umet er dan niets in laten uit-
loo|)en dan den beer van de privaten 
en de pis ; want de aannemer zal geen 
water w illen vervoeren , maar verlangen 
de meslstoflen zoo geconcentreerd moge-
lijk te bfkomen. Om den bouw van riolen 
te sparen zullen de privaten tamelijk 
(ligt bij elkander geplaatst moeten zijn; 
het gevorderde aantal zal zijn ongeveer 
in reden van één voor veertig man. Zij 
moeten van elkamler afgescheiden wezen 
en men moet den soldaat met de grootste 
strengheid noodzaken daaromtrent zin-
delijk le zijn. Op de luchtverversching 
moet ook gelet worden ; er moeten 
afzoiitlerlijke stellen privaten gemaakt 
worden voor de ouderofticieren en ook 
voor de vrouwen, tlie in de kazerne 
mogten wonen. Al de pisbakken moeten 
in de privalen lozen; doch ten einde 
eene genoegzame doorspoeling in de 
leiding* lol den mestput te verzekeren , 
zoiuler water le gebruiken zal de pis 
opgehouden worden in eenen bak nabij 
bet hoogere eimle van die leiding , en 
die van tijd tot tijddaarin gelost worden 
door iiet ligten van eene schuif, groot 
geu(»eg om deu doovlogt ccnev gvoole 
hoeveelheid van dc vloeistof in eens toe 
te laten. 

De bodem der mestleiding zal zoo 
sterk hellend als mogelijk moeten zijn. 

liet is OU noodig iels te zeggen van 
de schoonmaak-loodsen, die als ge-
woonlijk op de achterplaatsen kunnen 
gesteld worden; de werkplaatsen, in-
zonderheid tlie van tien kleermaker, 
waar verschillende werklietlen zaïnen 
zijn, mtielen goeti gcvenlileeitl wezen. 

Als er een afzonderlijk gebouw ge-
sticht w ortll vt»or gehuwde manschappen 
zal ecu wasch- en berg-huis tiaarbij 
noodig zijn , cn anders zal men w el 
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doen eene zoodanige inrigting le vt)t»gen 
bij tle kazerne, tiaar tlan al het was-
schen binnen haren tunirek kan ge-
schieden. Kene droogkamer zou in dal 
gebt)uw moeten zijn, niel alltren tmi 
hel linnen te tlrot)gen , maar optlal tle 
manschappen de gelegenheid ztuuleu 
hebben tun hunne kleederen . als tlie 
door rt^ijeii nat gewtirtlen mtiglen zi jn, 
en de kazernemei\sler, om zijne maga-
zijn-goederen le droogen; — indien 
echter hel aangenomen stelsel van lucht-
ververschiiuv vt)tu' de magazijnen en de 
soldalen-kamers (joed is. zal al het goetI 
zoo drtmg gehoutleu kunnen worden 
dat er gi'cne droogkamer bij de kazerne 
nootlig zal wt^zen. 

De let^skamers en boekerijen voor dc 
onderonicitM Cn en voor tic manschappen 
moeten van elkander afgezonderd zijn ; 
want het is wenschelijk het omlerscbeiti 
tusschen tien ontlert)flicier en tle soltla-
len zoo slerk mogtdijk te dtien uit-
komen, len einde hem meer magt over 
ben te geven tlan hij zou kunnen ver-
krijgen , als bij met beu iu aanraking 
wertl gebragt in omstandighetlen , waar-
in allen in zekere male gelijk moeien 
zijn. 

Jbj de kazerne is utig noodig een zoele-
laais-winkel, w aar alll^s wal de soldaat 
kan mxulig hebben, wortle verkocht, 
uilgenomen bier, wijn en andere geest-
rijke dranken, welke tlan ook. 

Over het nut eener cantine bij de 
kazerne is veel getwist gew ortlen. Van 
de eeue zijde zegt men tlal dtior het 
stelsel van een publiek huis in dc 
kazerne men den soldaat in verzoeking 
breiigl. en dat het naauwelijks billijk 
is hem te slrafren wegens mistbijven , 
als zich bedrinken, waailoe bij ver-
leid is tloor de nabijheiti der cantine. 
Van tle andere zijde beweert men dat 
bet veel beier is. eene plaats in te rig-
ten voor den vcrkot>i) van bier en geest-
rijke dranken, die onder loezigt kan 
gehouden wor den , dan den sohlaat tc 
iioi»en zulke genietingen in nabij ge-
bogen kroegen te xnvUen , vv(»lke men 
niet ontler opzigt kanstellen. Ik ben van 
gevoelen tlal het verkieselijk zal zijn 
voor het U^genwoordigc de canline le 
behouden; want zoo lang men niet kan 
vcrkrijifeii dat beter opgevoede mannen 
dienst nemen . zal men bevinden dat 
weinigen genoegzaam beheer over zich 
zelf hebben om hel gebruik tier prikkels , 
waaraan zij gewenil zijn, te laten varen, 
en men zou al het mt)gelijke moeten 
aanwenden om den soldaat binnen den 
omlrek der kazerne tc houden, door hem 

op tlie wijze in slaat le slellen aan 
zijne behoeften te voblotrn. Hiertoe 
moeten tiok kaatsbanen en kloolbantui 
bij tle kaztM ue zijn , en z(»o mo{;elijk 
moet er tM'iie ruimte vt)or tle crtV/ici ( I ) 
CU voetbal-spelen gespaartl worden. De 
kaatsbaan moet t)verdekl zijn ; w ant als 
ze t»pen was, Z(ui ze van geen nut 
kunnen wtv.en, juist in tlie oogenblik-
ken tiat er tle meeste beht)eftc aan zou 
zi jn, namelijk wanneer tle oefeningen 
of arbeid builen 's huis wegens slecht 
wedt!r niet kunnen plaals hebben. 

Het is nood(:lt»os iets te zeggen van 
de strafplaatsen, cellen voor eenzame 
opsluiting enz., tiaar dit ontlerwerp zoo 
vtdledig' behandeltl is gewt»rtlen door 
den majoor tier (ienie Jel)b, Inspecteur-
Oeneraal tier militaire gevaiiijenissen (2). 
Wa t de scholen betreft, bel is moeije-
lijk vooraf de gemitldelde verhouding 
van het aantal kinderen tot de sterkte 
vau het re{;iment le bepalen ; maar het 
zal allijtl wenschelijk z i jn , tlal men t)p 
bet grt)olste getal rekene, opdat, als 
men het mogt willen beproeven orn de 
manschappen onderwijs te geven , er 
door eene gepaste schikking tier ureii 
van ondtïrwijs, in tle schot)llt>kalen voor 
beitle ruimte genoeg zij. 

De minste ruimle voor een school-
lokaal moet berekend wortlen t)p (> 
teerling eng voet (0,17 teerl. ned. el) 
voor ieder leerling. Doch, hoewel tlit 
des nootls voldtuMitle zou zi jn, zt)0 zt)U 
10 leerling eng. vtiel teerl. ned. el) 
nog niet tc veel wezen. Kr moeten in 
tle schoollt)kalen twee t)f tlric afdeelin-
gen zijn voor de ontlerscheidene klas-
sen. Kr zal. zoo mogelijk, nabij de 
school eene woning zijn vot)r' den school-
meester , beslaantle uil minstens twee 
kamers en eene kleine keuken, en tiaarbij 
moet zoo intigelijk eene ruimte z i jn , 
waar tle kinderen kunnen spelen. 

Ik zal niet Iretlen in bijzt»nderhedcn 
nopens het plan van een hospitaal, bet-
welk zeer verschillentl zal zijn wat aan-
gaat tle inwentligeinriglingen gevorderde 
ruimle en lokalen, naarmate van bet 
klimaat en tle teneins-gesteltlheiti; men 
moet in ietier geval zt)rgen votir de 
volmaaktste luchtverversching en water-
atbiiding. Dc betreurenswaardige ge-
volgen van het verwaarloozen van die 
voorzt)r'gen zijn maar al le zeer geble-
ken in dc getuigen-verhooren van de 

( ! ) Eene s»»orl viiii kidfsj»»'! , wajrl«!] di* Kitten 
door de lurlil \*unK'ii. ^tlfit.) 

{'2) /.ie liet T' sluk der «Verhandt'liiig:en> en lu't 
sluk d^r »L'itlr-ksets uil vreeiiido tijdjclirifleu.» 

(tUïd.) 
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«kommissie (uil hol luiis der gemeenleii) 
voor de gezoudiieid der sleden«, dan 
dal liel noodig kan zijn er hier over 
uil Ie weiden. 

Hel voorgaande beval in liel alge-
meen hel noodige omlrenl kazernen. 
Ik zou gaarne eenige <le(ails held)e/i 
willen opgeven van de zamenslelling 
der nieuwe kazerne Ie Woohvieb, en 
daarbij hebben willen aanduiden, waar-
in zij mei deze aanwijzingen niet 
slrookl. jMaar door omslandigheden is 
dil builen mijne magl, en ik moei het 
overlaten om die bijzonderheden aan 
(e vullen aan den kapitein der (ienie 
llealson, onder w iens leuling de ka-
zerne (jebouwil is, en die op zich ge-
norneti heeft, ze te beschrijven. 31en 
zal ontwaren, dal die kazerne in ver-
.schillende opzitten afwijkt van het 
model, hetwelk ik geschetst heb als het 
best getiit;end aan de behoeften van den 
soldaat, iets wat hieraan moet worden 
toegeschreven, dal verschillende denk-
beelden van verbelering gedurende de 
uitvoering zijn ojigekomen , welke het 
niet meer mogelijk was, in het ge-
bouw, dat reeds aangelegd was, te 
verwezenlijken. 

I I , OVER DEN ZEDEL I JKEN TOESTAND 

VAN DEN SOLDAAT. 

Niemand kan er aan twijfelen, dat 
deze aangi'legenheid lot dus ver zeer 
verw aarloosd is geworden ; dal de ge-
volgen van die nalati^jheid zeer nadeeliig 
zijn en voor de dienst, en voor den 
man ; en dal de middelen lol verbele-
ring noch moeijelijk aan te wenden, 
noch kostbaar zijn. Dal lua de pligt is 
van den staat die middelen zoo moge-
lijk te \erscharten, en dat geene rege-
ring bij den legenwoordigen slaat van 
de openbare meeiiing veilig zidk een 
pligt kan verzaken , zal geen beloog 
behoeven, 

Oe overweging <ler ongemakken ver-
l)onden aan hel leven van den stddaat 
zal naluurlijk de vereischte luilpinid-
delen inf;even, en zal tevens doen uil-
komen , dal zij praktisch en eenvoudig 
zijn, hoewel, f,elijk in alle zedelijke 
genezingen, hunne werking niel anders 
dan eene langzame kan zijn. De sid-
daat wordt do(U'gaans geiKunen uit het 
minst beschaafde getleelle der maat-
schappij (1). Ilij brengt in tlienst tle 
gevoelens en de ,",ewoonlen zijner klasse 
mede, en die gevoelens zijn grof, die 

gewoonten ruw. Wanneer hij bij liet 
reipment komt, is hij meeslal slecht 
opgevoed ; zoo hij al eenige opleiding 
gefiad heeft , dan moet hij dagelijks 
omgaan met talrijke mannen, die nog 
onhttscbaaftler zijn dan hij is; de verzoe-
kingen tot lediggang en ontleugd zijn 
bij hem velerlei en liggen voor de hand; 
de drijfveeren lot eene amlere levens-
wijze zijn weinige en zwak; hij ont-
vangt ontlerrigl in niets anders bijna 
dan in werktuigelijke pligten, en wordt 
te tlien aanzien eer als een tling dan 
als een persoon beschouwd ; hij wordt 
in ttioni gehouden door vre^̂ s , veeleer 
dan tloor hoop of sympalhie; en zijne 
deugtlen zijn en moeten wezen eer toe-
vallig dan verworven (I) . Jntlien men-
schen in zulke omstandigheden onwe-
tend en onbeschaafd zijn, welk wonder? 
De vraag is: moeten zij zoo behandeld 
worden? en zoo nie l , hoe kan men 
Iiun lot verbeteren? 

Zij komen bij hel regement onwe-
tend , tevens ongevoelig voor hel nadeel 
van onwetendhei/l, en dus ook voor 
het voortleel van kennis. Laten wij ze 
opvoeden, nadat zij dienst genomen 
hebben. Hiertoe njoeten reijimcntS" 
scholen worden opgerigt, en men moet 
den soldaat den jdigt opleggen het on-
derw ijs bij te wonen , als niet bij on-
derzoek blijkt, dat hij l eeds genoegzame 
kennis heeft, namelijk zoo veel, dat hij 
partij kan trekken van tle mithlelen van 
onderwijs, welke binnen zijn bereik 
n)ogle/i komen ; en men nïoet hem te/i 
sterkste aansporen zich zoo veel mo-
gelijk te verbeteren en te bekwamen , 
tloor de aanschafiing van refjiments-
hooUerijen en alle antlere dergelijke 
mitliielen tot ztdfverhetering als de om-
slandi^'heden veroorloven. Doch daar de 
opv<»edin{y van volwassen mannen (2) 
eetic geheel antlere zaak is tlan die 
van kintleren of jonjjens, moet de 
schoolmeester, zal Lij we/enlijk nut 
stichten , i[eheel antlere ht)edanig'heden 
bezitten , dan die, welke tegenwt»ordig 
gewotmiijk bij den schoolmeester vol-
dt)ende geacht wortlen. In weinige 
w t>ortlen , tiie school moet w ortlen ge-
leitl dot»r een schotilmeester, f//e OeijrfJpC 
wat het is inanncn te onderivijzeti ^ en 
die verlangt zulks met gevtdg te doen. 

Doch daar louter verstandelijke ont-

( 1 ) (LIED.) 

(1) Wal de st;lirijver bedoelt door loevaitipr , is 
iiiueijdijk juist na le ga.ui. D«' zuü^'eiiaaii.de lue-
valtige deugdeu xuilen wet de \ojruaamsle /ijii. 

(Red.) 
(2) In Engeland i i de korlate diensttijd 12 jaar. 

(tied.j 

w ikkeling op zich zelf een twijfelachtig 
goed is (1), dew ijl ze bij misbruik een 
grooter vermogen lot kvvaad geeft, is 
het zeer belangrijk tun tegelijk met die 
ontwikkeling zedelijke gewtionlen le 
geven, en het zedelijk gevtiel aan te 
kweeken. Kn hoe kan men daartoege-
raken? De aartl tier behoefte geeft hier 
hel mithlel aan de hantl. Zetten en pligt 
zijn gtMleellelijk weienscha]>pt!lijk, tltïcli 
veel meer praktisch, zij zijn eenvt)UTRIG 
als wetenschap (2), meer moeijelijk als 
kunst. De daarop betrekkelijke leer-
sleirnigen moeten als tlie van elke andere 
wetenschap worden mede/jedeeld ; maar 
zij moeten op eene geheel andere wijze 
wortlen ingeprent. Welke middelen 
worden leifenvvoonlig verschaft voor 
dil gedeelte van tle opleitling van den 
sohlaal ? Volstrekt geene! iMen bekreunt 
zich te dien aanzien niet meer om hem, 
dan als ware hij louter een krijgstuig, 
waarvan zeden en pligten geen deel 
uitmaken. Dil <ilaat betjaunn stelsel is 
gedrochlelijk in theorie, en heeft in 
de praktijk slecht voldaan, en echler 
is hel zot) algemeen aangenomen , dat 
het den staal kan w orden len laste ge-
legd , bet betlerven van den soldaat te 
liel)ben bevortlerd. Het is klaar, dal al 
wat bijtlraagt om tle zeden te betler-
ven , ook strekt om tle baiulen der 
krijgstucht te slaken , de gezondheid le 
benadeelen, de koslen te ve/ meerderen, 
het karakter le verlagen en om de mi-
litaiie slerkle te vermintleren. Hel beeft 
ten g'evolge tial de slrajfen talrijker en 
strenger moeten zijn , en vermintlert 
tevens hare werking; tle kt)sten voor 
geneeskundige hulp worden grooter ; 
meer rekruten zijn benoodigd om de 
leemten tloor ziekte ontstaan aan le 
vullen , en hel wordl moeijelijker man-
nen van betere soort te bewegen in 
tlienst te treden, uit hoofde van den 
lagen stem[»el tier ondeugden van vele 
mililaireu, w elke le regt of len onrt'gle 
aan tien sland, als een geheel, gew eten 
Wt)rden. Verhef tien standaard tier zeden 
en veel van dit kwaad zal langzamer-
hand verdw ijnen ; koesier hel zetlelijk 
gevoel, en tucht zal voortspruiten uit 
pligt besef meer dan uit vrees. Kan dit 
gedaan wortlen? Zoo j a , hoe? Door 
dezelfde middelen waardoor zedelijke 

(i) Rfter ^n zedelijk ön verktandelijk j^ewis; maar 
kennis leidt tut zedetijklieid. (tled.) 

(-2) De sclii-ijver bedoelt zeker dal er eenige 
fTedrapsrefjeleu zijn , die n)en gentakketijk kan uii-
ttrukken , die /.eer oud zijn , maar tiij kan niet vvil-
l^n stL'llen dal de welensobap der /.eJt'n in liet 
•dgenieen zeer eenvoudig is. ^lieil.) 

ver!)elering ontler tle menschen in het 
algemeen wortll verkregen ; door de 
wel gerigte bemoeijingtMi van bekwame, 
ernst i/fc mannen e/i dot)r het voorbeeld 
tier meertleren. Kaal tlan ieder r<ï{;i-
ment een ieeraar hebben, geschikt voor 
zijne laak , en laten dc of/tcieren tloor 
vt)orbeeltl en invloed al hel mogelijke 
tloen, ten bewijze tlat een man zijne 
pliijten als soltlaal niet minder goed be-
lit)efl le vervullen , t)mdal hij le gelij-
keriijtl trachi te handelen als of hij 
zich veranl w t)t)rdelijk rekentle en de 
pligten erkende van een man; pligten, 
welke regi begrepen en diep gevoeld 
gewis tien soldaat meer te vrede, ge-
zoiitler , standvastiger, meer vertlnreml, 
gehoorzamer, meer t)nverschrt)kken en 
menschelijker zullen tloen worden. INlaar 
t)m tleze zt)o wenschehjke verandering 
te weeg te brengen, behot)rl de rege-
ring eenigzins le letten op de- hoetla-
nigheden van de jonge menschen , tlie 
zich aanbitMlen voor tle betrekking van 
t)lïicier (1). De regering heeft het regt 
te vortleren. dat een jong man , die 
dinjïl naar eene betrekking van zt)o 
grt)t)te vei ant w'ot)rtlelijkheitl. in alle 
gevallen bew ust zi j , tlat iets meer van 
hem verwacht w ordt tlan h)uler kennis 
van de w erktuigelijke hijzontlerhetlen 
van zijn beroep. Dil is echter dt)or tle 
legtM'ing zoo weinij; als een getleelle 
barer ve/pligling beg'repen geworden, 
dat zelfs in de publieke mililaire scht)-
len , waarheen tle jongens t)p hun 13« 
of 14' jaar gezontleii wt)rtlen, en van-
waar zij onmiddellijk bij de regimenten 
geplaatst wt)rden, gtn^ne voorziening 
is gelrolTen voor liet zedelijk onderwijs 
van kadellen. 

Te NN'oolwich (2) heeft men dit nooit 
beproefd (3), en le Sandhursl (4), of-
schoon er voorUïzingen gehoutlen wor-
tlen, wt)rdt daar in geen geval, geloof 
ik , acht op geslagen. 

Ik weet dal bt)vensiaande aanmer-
kingen nopens den zedelijken toestand 
van den soldaat weinig bevallen, wat 
niet reetls vroeger gt̂ zt̂ gtl is, en dat 
daarin niets gei)pperil is, wal niel klaar 
zou zijn voor ieilereen , tlie een w einig 
bekend is mei het onderw erp. Maar de 

(t) Dit is, gelijk men weet, bij de engelsi-he 
irtf.Kiterie eu kavallerie iiot' vournauielijk eenu geld-
zaak. . l»Ved.) 

(2) Dö akadeinie va« de artillerie en genie wordl 
hier bedoeld. itied.) 

(o) Sedert dit g«'Sthre*en is, is de toestand al-
daar verbeterd. 

( i j Sciiuot voor de infanterie en kavalierie vn 
voor de lioogeie oj.leidinjf der olHoieren. 
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sprnik (igemeenzaamheid haart verach-
ting n is maar al Ui waar. Do rege-
ring kende sedert lang de bovenver-
melde waarbeden, docb beefl er geen 
;;evol/f aan geg^even. Men beefl den 
soldaal bijna als zonder werkeljke waarde 
beschouwd, omdat hij als zoodanig be-
handeld werd, en zoo is hel dat hel 
ergsle kwaad onder onze oogen welig 
l iert, gezien, gevoeld, erkend, tloch 
tloor eene zonderlinge begoocheling , 
geheel ongeacht, tol de \iilbarsting van 
«»enig verschrikkelijk onheil ons opwekt 
tot eene haastige en verkeerd gerij»Ui 
werkzaamheid, en dan hesletlen w i j , 
met eene kwislijje builensporigheid, dui-
zendmaal meer tijd^ middelen en geld 
aan etuiig onvolledig hulpmiddel, dan 
er zou zijn noodig geweest, om het 
ontslaan van de wanorde te beletten, 
als wij van d(!n beginne af onzen pligt 
hadden gedaan. 

IS'oot op het voorgaande stuk. 

De denkbeelden en praktische opmer-
kingen , vo(n{jetlragen in dit opstel, 
ofschoon van veel waarde, moeten naar 
men vermeent, ver/jezeld gaan van eeiie 
opgaaf der verbeteringen, ingevoerd, 
sedert de hertog van Wellinglon, grool-
meester van de arlillerie en genie en 
ojiperbevelhebber van het leger ge-

worden is, dus gedurende een tijdvak 
van 30 j i ren . Toen het beheer der 
kazernen overgebragt werd bij het de-
p.irtemefii van de arlillerie en genie, 
lagen de manschap[)en in houten nacht-
legers, twee rijen hoog, twee man in 
elke krib, en de onder-oftU'ieren waren 
twee aan Iwee in «le kamers geplaatst. 

De eersle verbetering was de invoe-
ring van een-mans ijzeren nachllegers 
in slede van Iwee-mans bonten krib-
ben , en de bouw van keuken en wasch-
lokalen , mei een overvloedigen toevoer 
van waler; ile manschappen waren ge-
wo(m in hunne kamers le koken. 

De tweede verhelering is geweest de 
oprigling van onder-rfiiciers tafels, het 
Uiekennen van afzonderlijke vertrekken 
aan de sergeant-majoors en aan de op-
zigters over de boekerijen, en de bouw 
van kaatsbal-kamers tot vermaak. 

Deze verbeteringen zijn niet zonder 
groote kosten uil{;evoerd, en bij eenige 
(Ier oude kazernen onvolledig tot stand 
gekomen, maar in die, welke in den 
jonjjsteii lijd {jehouwd zi jn, heeft men 
al het mogelijke gedaan tot gemak van 
den soldaal. 

De Anglesey-kazerne, onlangs te Porl-
sea (I) afgebouwd , en voor de eersle 
maal betrokken in Augustus 1849, be-
val de navermelde lokalen tot opname 
van 1000 man: 

(1) Pürlsni'.'uUi. 

OFFICIERS-LOKALEN. 

i 
•• 

Ijestcmming. 

i 

1 

Kamers 
voor eiken 

rang. 

Afmetingen in 
nederlandsche ellen. i 

•• 

Ijestcmming. 

i 

1 

• . r s yi 
:if S 
•Sï E 

J. 
Lvnjrle. U r e t d l e . Iloogle. 

Kommanderende oflicier . . 4 0 mé fi.25 5.ur, 3.80 

Kersle ho(»fd-oHicier . . . * 2 1 0.25 5.18 3.80 

Tweede idem . . l 4.98 4.80 3.80 

Officieren 1 I 1 5.59 4.80 3.80 

j Kelzaal l >t 15.7*2 8 00 4.19 

i -S 1 Voorzaal 1 >} 8.05 5.87 4.19 

- ̂  1 Keuken » l 9.45 2.54 

j Kamer van dc koks en 
1 ] bedienden . . . . » 0 5.74 5.00 2.54 

\ \Vachlkamer . . . . 1 » G.O'i 5.03 4.19 

» 1 
' g f Sleenkimlkelder . . . » l 

^ 1 Bierkelder 1 
j * Bureaux 
i 

» 4 

Lm 

O 

C5 

Et zijn giMïn wa-
terf̂ euiiikkeii : j 
maar de lokalen 
voor dc lateis 
(mess) en do 
«(Rcievsverlrek-
ken zijn met 
pas verliclil. 

> 

4 
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neslemming. 

Kamers 
voor eiken 

rang. 

Afmetingen in 
nedeilandsche cUen. 

jS p j Lengte. Dreedte. Hoogte. 

I Ailjudanls-kwartierei 

i Kwartiermeeslers . 

Aanmer-

kingen. 

-1 

Mei een vuilnis-
hok, j-laals, wa-
terbak cn pTi-

bij elke. ' 

LOKALEN VOOR DE 
I O N D E R - O F F I C I E R E N E N MANSCIIAIM»EN. 

r 
Bestemming 

Onder-oflicieren 
I manschappen . 
Sergeant-majoors . . 
Sergeanten 
Sergeanls-e.eizaal . , 
Keukens (kotdvkamer) 
Sergeants-keuken . . 

Wasch-kamer . . . . 
Schoonmaking-loods. 
Boekerij 
Ordonnans-kamers . 
Otticiers-wachtkamer 
Sohlalen-wachlkamei 

Cellen 
Uegiments-magazijn. 
Slroo-matfazijn . . . 
Wasch-kamer voor 

de vrouwen. . . . 
Wapen-kamer . . . . 
Kleermakers-winkel. 
Schoenmakers-idem . 
Stallen 
r'ourage-loodsen . . 
Werk in ighu is . 
riegiments-.scholen 
ivaalsbaan . . . . 
Sleenkolenplaats . 
Cantine 
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Do officiers-kwarliereii van de An-
glesey-kazerrie zijn van die der man-
schappen gescheiden door een pnl)iieken 
weg. / i j zijn aangelegtl in de keel van 
een Itaslicni der vei slerkingen van Poi Isea, 
en gekeerd naar den hoofdwal. Dil hhdv 
hesiaal nit twee venliepingen , hehalve 
m)g het liazement. dal lot kenkens in,ge-
rigt is; de vloeren dezer laatste zijn van 
asphalt. De nniren zijn van hakslet^n , 
met kroordijst, versiering en |)lint van 
gehouwen sleen. ll(;l dak is zeer liaanw 
hellend, hekleed met [>)anken en gedekt 
met asphalt ; men heeft de llaauwe 
helling aangenomen, opdat het jjehouw 
huilen de vesting-werken zoo weinig 
mogelijk ziglhaar zou zijn. 

De kamers voor de n^anschappen en 
de hureaux , de lokalen voor den regi-
menls-slaf en de canline zijn in een 
afzonde» lijk viei kanl ; de eei sle even-
wijdig aan hel ot^>ieiers-hlok , uit hak-
steen zamengesteld , mei gehouwen slee-
nen versieriïig en voetstuk ; de hegane 
gr<mdsvloei' is van asplialt; de hovefi-
vh»eren zijn van plaukrjn. De vloeren 
en het dak rusten «n» dragers van ge-
jfolen ijzer, vereenigd met hogen van 
liaksteen, dik een halven steen en ver-
honden over de geheele lengte van het 
gehouw cnet slaven van gesmeed ijzer. 
Met dak is gedekt mei heton om een 
matig verval le hehhen voor h<*l waler 
en de heton is mei asphalt hek leed. De 
hnilengehouwen zijn insgelijks van bak-
steen en hehhen gewone leijen daken. 

De kamers van de manschappen en 
de gangcf), waai- langs men er hij k(mit, 
zijn alle met gas verlicht, elke mei vier 
lichlen ; de luchlverversching wordl 
verkregen door eene kleifie opening 
groot op genaamd Ai-
nott's schoor'sleen-klep , hehalve nog 
door de vmirhaarden. 

Deze kazernen zijn ontworpen r)nder 
<le h^iding van den gener aal-uLijoor der 
genie l^ardew, en hehhen jjekosl /732.i> 
<le man ( l ) . Kr is geen hospilaal-inrigling 
daarbij , noch eenige bijzondere voor-
ziening voor gelniwde manschappen in 
de kazerne. 

Deze beschrijving eener onlangs vol-
tooide en bezette kazerne, die beseh!>uwd 
wortll als de volmaaksle, welke lol dus 
ver gebouwd is , voor wal betreft hel 
gemak en hel welzijn van den soldaal, 
zal doen begrijpen , hoe veel er reeds 
geschied is tot verbetering van zijn lol. 
Wa t betrett het zedelijk gedrag van het 
leger in hel algemeen , wij kunnen den 

toestand daarvan met voldoening ver-
gelijken mei den staal, waarin hel 30 
tot 40 jaar geleden verkeerde. De 
verbetering spruit voort uit de geheel 
veranderde stemming der maatschajijiij 
in het burgerlijke leven, door hel matig 
gebruik van wijn en sterke dranken, 
liet opgeven van vloeken en zwer^^n en 
van openbare onluchl. Di'ze oiideugden 
zijn zoo zeldzaam bij hel h'ger als daar 
builen. Wi j meenen dal hel algemeene 
voorbi^eld en de openbare meening meer 
zidlen uitwerken lol V(ïrbelering van het 
lot en den loesiand van defi sohlaal (1), 
dan ontijdige dwang, len gevolge van 
de benoeming van regiujenls-school-
meeslers en andere leeraren , die zich in 
eene valsche slelling zouden bevincien. 
W i j meenen ook dat ieder onlwerj> Usl 
verbetering van de dienst gegrond 
moei zijn op tien aard der bouwstoffen, 
waarop men te werken heeft. 

l)f! uitgevers. 

BI JVOEGSEL . 

Kazernen voor de Koninklijke Marine 
te W'oobvicli, 

(Plaat IV.) 

De soldalen-kazernen zijn oniworjien 
voor UOO man , verdeeld in 48 slaapka-
ïners, miH 24 eetzalen , welke ilen be-
ganen grond des gebouws uil maken; 
elke eetzaal heeft liaren kelder voor 
steenkolen, haren regenbak en haren 
vuilnisbak , aangelegd onder den vl()er 
der galerij van den beganen grond; — 
en aan hel einde van eiken trap, op 
den beganen grond en op de eerste 
verdiepintf is er eene sergeanlskamer, 
waardoor hel loezigl over 40 man wordt 
verzekenl. Hel plan van de kazerne, 
lielwelk wederzijds hel midden een-
vormig is verloont het bazemenl en den 
beganen jjrond , den achler-regthoek 
en <le schoonnvaking-loodsen, de wasch-
huizen voor de soldaten , de bakkerij , 
het waschhuis, den barbiers-winkel 
enz. 

De vier hoeken, verloof^ende de ver-
diepin{;en, zooals zij in den opslaml 
zijn aangewezen, bevallen ieder twee 
kamers , en kunnen, zoo noodig, tot 
een bijztmder doel worilen tjeln-uikl. De 
corridors onder de vl<»ugels maken aan-
eengeschakelde {galerijen uit, ten dienste 

van de maatschappen, en bij nat weder 
worden er de maandelijksche inspeclien 
gehouden. 

Op het regthoekig terrein voor de 
kazerne is hel gebouw , hetwelk de 
inrigtingen voor de ofliciers-lafel cn de 
officiers-woningen bevat (1). Het ter-
rein wordt gebruikt voor paraden en 
oefeningen ; — het helt gelijkmatig 
van den itigang af tot het terras voor 
dc kazerne, gelijk in de doorsnede, 
met den opstand van de kapiteins wo-
ningen is aangewezen, liet daarmede 
overeenkomemie gebouw aan de andeie 
zijde bevat de lokalen voor de officiers-
tafel en de woningen der hoofd-offi-
cieren, en van de officieren beneden 
den rang >an kapitein. 

Verwarming en lucfilverversching 
der Aasernc. (Plaat V, Fig. l cn 2.) 

De verwarming-toestel beslaat uit 
4 vakken , elk bevallende 50 kope-
ren bakken, gevuld met warm waler , 
met tusschenruimten wijd dertien streep 
voor den doorloop van de warme 
lucht (2) lot in een tunnel, welke zich 
uitstrekt over de geheele lengte van het 
gebouw. 

Klke koperen bak is lang ongeveer 
breed O,«'44; het verwarmend 

opiiervlak beslaat uil de twee groote 
vlakken van ilen bak, en bedraagt al-
zoo van iederen bak: 2 >< 1 ,15X0 ,44 
= 1,012 vierkante el ; zoodat er in het 
geheel een verwarmend oppeivlak is 
van 1,012 X 4 X 50 = 202 vier-
kanle el. 

De ketels zijn gebouwd om de for-
nuizen , met eene ruimte van onge-
veer 5 duim voor het water, het-
welk, zeer spoedig warm wordende, 
loopl door buizen , die met de ketels 

'm gemeeenschap zijn en zoo de warmte 

in de koperen hakken overbrengt. 
De lucht gaal tusschen de kope-

ren bakken in bovenwaartsche rigling 
naar de ruimte onnrnldelüjk boven de 
bakken , en van daar naar den tun-
nel; — dan komt ze in de leidingen, 
en vooils in de kamers bij a , en gaat 
er dwars over naar de leidingen voor 
de bedorven luchl . welke opgaat lol in 
het dak en vervolgens tusschen de 
schoorsleenen naar buil en,in dier voege, 
dat de trek versterkt wordl door de 
hille der rookleidingen van de keuken-
vuren ; en daar deze vuren , zomer 
en winler, het groolsle gi-deelle van 
den dag branden, is hij alhjd slei k ge-
noeg om de vereischte luchlverversching 
le weejj le brengen. 

De lucht wordt in den tunnel ge-
dreven door middel van eene water-
passe kleppomp of zuiger, w elke ze 
door een achtkant torentje, gelegen 
achler het gebouw, omlaag trekt; deze 
pomp zal voortaan worden gedreven 
door een st(»omtuig van een paarvlen-
kracht, als aangewezen is in hel idan (1). 

jrasc/i lokalen. 

De schels op Plaat V, Fig. 3 vertoont 
eene afdeeling van het algemeene plan, 
met vier wasclikommen, die water erlan-
gen uiteen {jegolen ijzeren waterbak, 
welke aangevuld wordl door de ln)ofd-
waterleiding, die «nider den vloer van het 
waschhuis gelegd is. De waschkommeii 
zijn van gegoten ijzer en van binnen wit 
verglaasd. Zij zijn voorzien van lozings-
pijpen , leidnoh! naar ceii riool, hetwelk 
hel gchrele gebouw in de lengte langs 
loopt ; het waler wordl in het riool 
opgehouden en door miihlel eener groole 
kraan, op gezelle lijden , geloosd , ten 
einde de privaten kuimen worden 
schoongeschuurd. 
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fUit bei Franklin Journal overgenomen in bei Meckanic's Magazine, 
Jan. 1850, vol. I I p. 05.) 

In dezen lijd van verval der ijzer-
maiuifactuur in de Vereenigde Staten, 

en bij de gioole onwaarschijnlijkheid 
dat dezelfde hooge prijzen van vroeger 

^1)1« buitenspoTijf veel. (Red.) [1) Zeer juJst, 

(1) Is niel op liet oorspronkelijk plan ;innjrc-
weren. (Ueti.) 

(2) Dil is alleen de» winters. — In het varn.c 
Jnrtrylijde »r«at de kuele lucht cr lang*. 

(1) Zie de noot oj» bl.idïijde Cl vaa liet tweeJe 

sluk der «UitlrekscU.» (Red,) 
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weder voor liet ijzer zullen w orden ge-
maakt, schijnt het een punt van overw e-
ging voor de amerikaansche ijzerf.ihri-
kanlen le moeten uilmaken, in hoe verre 
in de keuze der plaals voor ijzerfabrieken 
dwalingen hebhen plaals {jevonden, die 
de oorzaak hebben kunnen zijn dal zij 
in <le mededinging niet de brilsche ijzer-
fabrieken zijn le kon geschoten, welke 
nu hun ijzer in Amerika legen lagere 
prijzen leveren dan ilie van het mu-
sprnnkelijke ijzer van Pennsylvanie en 
de aangrenzende slaten ; en in hoe ver 
de wegnemini; van die verkeerde in-
rigiing alsnog zou kunnen bijdragen om 
de welvaart le »loen w ederkeeren, en 
mede le werken lol de diinrzaine ves-
tiging in dit gedeelte der Vereenigde 
Slaten van ei»ne voordeelige ijzer-manu-
faclnnr op uilgebreiile schaal, 

Oiigelwijfeld ligt er voor den geoloog 
en den jiraklischen werkman een otj-
melelijk veld lol hel maken van ijzer 
voor de loekomsl open , in de streken 
nabij de Alleghany hergen, in de sleen-
koollagen va/i P<'/insylvaoie, alwaar niel 
slechts dezelfde ver>:cijeid«'nhe<|<>n van 
sleenkool, maar ook dezelfde ijzererlsen 
en kalksleenlagen vo<irk<unen als in 
de gelijksoortige sleenkoolsireken van 
Scholland, Staffordshire en Wallis. De 
sleenko(d-vofiiiing in Dennsyjvjnie is 
eene nieuwe bevestiging van de groote 
grondstelling van llumb(»ldl, dal de 
algemeene geologische vorming dezelfde 
is over den ganschen aardhol. 

INIaar ofschoon al tiezelfde verschei-
denheden van steenkool in iVnnsylvanie 
als in de britsche eilanden voorkimoMi, 
zoo is aldaar nog geen enkele volledige 
ijzerfabriek gesliclil in die streken welke 
geologisch overt^enkomen met die, al-
waar in Scholland en W allis zoodanige 
fabrieken zijn oi)i;erigl. Al die inrig-
lingj'n in Pennsylvanie zijn op een aan-
zienlijken afslaiui van de sleenkoolvelden 
gelegen , en gaan daardoor gebukt on-
der drukkende nadeelen in de hoogere 
prijzen der steenkolen , waarbij zich 
een ander nadeel voeg'l, dal namelijk 
hel fabrikaat zooveel j>laatsen moei be-
zoeken van de uilgraving af lol de vol-
looijing der staven, rails, hoepels of 
plalen , at welke zaken in Grool-liril-
lannie overal, in de Veieenigde Slaten 
nergens op eene en dezelfde plaats wor-
den vervaardigd. Echter hangl van de 
concenlralie der verriglingen bij de i jzer-
fabrikaadje al hel voordeel af. Hel is 
ijilel mede Ie din^jen mei de ijzerfabri-
kanten van Scholland cn W allis, zoidang 
de koslen van voorlbrengin(j van slaaf-

ijzer voor meer dan de helft zullen be-
slaan in die van het vervoer der kolen 
en van hel rnw-ijzer door IVnnsylvanie, 
al welke nilgaven «le ijzerfabrikant van 
Scholland en Wallis niel heh(»efl le 
<loen. 

Zoo smolt een Fabrikant van ijz(!r voor 
sp(U)rstav(.n in W allis hel ruw-ijzer uit 
den erts, puddeli en vormt hel lol slaven, 
en smeedt deze lol spoorvveg'-slaven, 
en dal alles met «h? sleenkolen, die hij 
aan de cliMir zelve zijner inrigiing 
heefl uilgegraven, met een zelfde stoom-
tuig voor al de bewerkingen , alles le 
zameji onder een en hetzelfde loezigt, 
en dat in een korter tijdsverloop, waarbij 
zich al de overige voordeden voegen, 
die onls{>rniten uil de concenhalie van 
kapitaal en arbeid in een slelsel van 
fahrlkaadje op eene groole sch-ial. Dit 
zijn de voordeeien , <ht zijn <le eenige 
voordeden van deij ijzerfahrikanl van 
Wall is, en dil zijn dc redenen, waarom 
he! vreemde ijzer voor spoorw egen voor 
rnindffren pr ijs tn I^hiladelphia kan wor-
den ingevoerd dan eenig ander, het-
welk in de Vereenigde Stalen bewerkt is. 

Kr zijn ifi het geheel ongeveer veer-
tien ijzerptellei ijen in de Vereenigde 
Slalen , en zij staan voor hel grootste 
deel tegenwoordig stil. \'an «leze inrig-
linjrcn zijn er slechts twee, tle eene aan 
de Susjpielianna, en de andere aan de 
Sctiuylldll-r ivier, die ijzer voor spoor-
wegen maken, iloor alle trappen van 
vervaardir.ing heen , van den erts af 
lol de vollooide spoorstaaf loe; en deze 
beidt» ini ii;lingen zijn t)p znlk een ijroolen 
afstand van tlt? steenkoollagen gehïgen , 
dal al de anlhraciel ko«d , die mtüi ge-
bruikt, le 8laan koml op •/>,50 tt)l 
dollar (fSJy:) lol /'9,(il)) de ton, en als 
men mederekenl tle nog hoogere prijzen 
voor de veilt; of bilnminense sleenkolen, 
tlie in tle pndiHing's ovens wt)rden ge-
bruikt , tlan ktmien de gemiddelde kt>s-
ten der sleenkolen op len volle 4 dollar 

10,24) tle ion. He/e beitle iniigtingen 
zijn de besle van tlien aartl in Pennsyl-
vanie en tle tM'uige die volledig- kunnen 
beden ; lerwijl de overige Iabrieken 
lager af aan tle Schuylkill, of in tle 
stad Philadeiphia , of t)}) even groolen 
afslantl als »lie in ïSeAv Jersey of in th; 
^Voordeüjke Slatten gelegen zijn. Al deze 
laalslgemehle jdellt rijen gebruiken ruw-
ijzer , dal op eeju'n groolen afslaml er 
van daan wordl nilgesmollen , en zijn 
onderworpen aan de koslert van vervoer 
en menige andere nilgaven, van het 
oogenhlik dat het ijzer den hoogoven 
verlaat lot dal het in dc fabriek aan-
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kt)ml ; wanneer tleze mei anlliraciet-
kolen werkl, ktnnen die gemitldeld t>p 
4,25 dollar (/* 10,88), en als zij mei bi-
lumineuse (veil?) kolen werkt , komen 
ze t)p O dtillar «/• I5,'5(i) tle lt)n, wanneer 
zij van de Snstpiehanna, van Vir^ïinie 
van Liverpool of iSieuw-Schollaml w t)r-
den ingevoertl, en overal elders mot;len 
tlergdijke ongehomtle prijzen vtior dil 
btjoftl-maleriaal worden belaahl. 

Wanneer men tle gevt)lgen van tljl 
verschil in tle prijzen tier steenk«)len 
naijaal, zal men bevinden dal, t)ni een 
Ion sj>oorslaaf-ijzer uil hel ruw-ijzer 
le vei vaardigen , men vt)t)r tle verschil-
lende bewerkinjjen van puddlen, zuiveren 
rollen t)f pleiten en vt)or tle sloomkracht 
ruim Ivvee ton anlhracielkt)len , t)f 2^ 
lt>i:^lon bilnminense kolen noodig heefl. 
De prijs van deze twee ton ktilen le 
Philatldphia , of in hel algemeen 1er 
plaalse van tle beslaande ijzei fabrieken, 
zal niel minder dan O dollar fruim 
/•2:i,00) z i jn , tlal is 5 dollar (/* 12,80) 
mtMïr tlan dezelfde kolen koslen te Polls-
ville of elders in de sleenkoolslreken 
van den slaat. 

INIaar indien er eene volkomene ijzer-
fabriek wier-d oi)geiigt , le of in de 
nabijheid van Pollsville of Pinegrove, 
of van t^enige andere plaals alwaar tle 
kolen hel (jotîtlkoopsl zijn, d. i. onijeveer 
2 dollar (ƒ5.12) de Ion koslen, dan zou de 
besi>aring 5 dollar (/' 12.80) de Ion zijn 
votu' dc kolen tlie noodig zijn alleen 
votir die eindbewerkingen, hel puddlen 
en vt)rmen tier slaven; maar de vooraf 
g e g a n t i ht».sparing ztui meer tlan het 
tlubhel van dal hedrag zijn voor de 
kolen , die lol het uilsmdlen van tien 
ijzererts noodig zijn , in vergelijkiu^j 
met tle minsle van de beslaantle inrijv-
lingen , en liel ijehede versdiil zou 10 
dollar (/'25,00)beitragen t>pile lt»n sptmr-
wegijzer tlal in iMiilatldphia zou ver-
vaardigtl zijn t»f t»j» eenige andt:re plaals 
w aar pleUerijen zijn , in welke, hel ijzer 
niel uil den erls zdven jyemaa k l Wt)l til. 

Derhalve blijkt , dal eene ion spoor-
wegijzer lien tlollar gt)edkooper ver-
vaardigtl kan wtirden in tle sleenkool-
dislriklen tlan t)p eenige plaals in tle 
Veieenigtle Slalen, waar lol hetlen 
ijzer is gtfabiiceerd. Dil is een aan-
zienlijk verschil , dal tle schaal geheel 
len voortlede van de amerikaansche 
ijzerfabrikanten zou doen overslaan ; 
en daarom behot)ren wij tuizc aandacht 
op de sleenkoolslreken le vestigen, 
len eimlc tle plaatsen le t)nldekken , 
waar werkelijk met voortleel en voort-
durend ijzer kan worden vervaardigtl 

in mededinging met Scholland en 
Wallis. 

De sfeenkoolhoutlentle streken van 
Pennsylvannie en /uid-\Vallis konuïn 
in get>h)};ische voiming overeen; anthra-
del^kool, tlie in hilume-htmtlende ktM)l 
tA'ergaal , terwijl bedtlingen kotdzuur-
en kiezdzuur-ijzeroxyde t)vei al liissctien 
dt; koollagen verspreid zijn. Daar istle-
zelftle onnilpul lelijke hoeveelheid van 
koolzuur-ijzeroxyde in Pennsylvanie, is 
dezelfde kalksteen lus.schen tlekoottaj'.en, 
en al tle mintïialen zijn tlezelftle in tle 
koolhoutlenth» slreken van de tmde (;n van 
tle nieuwe wert'ld. Dt; anlhraciel-ijzer-
ovens in Wallis zijn in tle nabijheid 
van Swansea , tlal met Pollsville over-
eenkoinsl heefl , en tle hooftlzelt l der 
i»vens is le IMeilher Twydwell , gelegen 
i>pde lialf-bitU(nineusesleenkot)l-formalie 
en tlal t»vereenkomsl heefl met tle om-
slieken van Pinegit)ve en hel lantl, 
wtislwaarls van <lie plaals. De ijzeierts 
is tloor tien heer Oowling Tayltn* en 
andere tleskundigon bevt)iulen vt)lkonien 
tlezelftle le zijn in tle k«»t)lh(mdende 
streken van l*ennsylvanie en in die van 
\Vallis, 

Terwij! tleihalve de hooftllrekken van 
die beitle .slreken len aanzien van ijzer-
erts en kolen genoegzaam tlezdltle zijn, 
zijn er nog andere voonleelen, iliegrotile-
lijks leiï gunste van Penn.sylvanie schijnen 
le pleiten, en onder tleze behooil , dat 
de rwjkere ijzert.'rl.s in Pennsylvanit; veel 
ligler loegardadijk is dan in Wal l is ; 
men moei lurh irnlachlig z i jn , dal al 
hel ijzer, helwelk legerrwoortlig in 
Wallis wordt gtffahi iceertl , van eene 
mindere hot^lanigheid is , door tle min-
tlerheid iler erlsen , en dil nadeel drukt 

• evenzeer t>p tle een (»f IwtMi ijzersmd-
let ijen , welke tot hetlen in het sleen-
koolgehiett van i'ennsylvanit; zijn opgtï-
r'igt. Van harden kiezelachti(;en ijzererts 
kan alleen hard , onhuigzaani en ktiud-
breukig ijzer worden p,evuaakl , eu 
tle rijkere rootlijzersleen (tiemaliet) 
is onmisbaar 1er vermenging met tien 
barden erls van i\)llsville of Wallis. 
IMaar in Wallis kan tle rootlijzersleen 
(^henialiel) alleen hektunen wtntlen uit 
hel nt)orden van Kngdantl , en de 
kt)slen er van zijn zot> aanzienlijk, dat 
daaruit de natledigsle p,evolgen voor 
tien hantlel van V\ allis kunnen vtmrl-
vloeijen. Ktne Ion rootlijzersleen kan van 
l Iverslt)!! lot IMerlher Twydwell voor 
niel minder dan 28 sh. (f 10.80) worden 
vervt)erd, en hel is van zooveel belang 
rt)t)tlijzersteen le hebben ter vermenging 
m d den oorspronkelijken erts, dat het 
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Walüsclie spoorweg-ijzer spoedig op de 
vreemde ninrklrn in waarde daalt door 
de onmogelijklieid otn deo iovoer van 
deze ertsen te doen plaats hebben tot 
de prijzen voor spoorweg-ijzer , w elke 
nn alleen kunnen gemaakt worden, len 
gevolge van de lajje prijzen die aan de 
Clyde worden belaald. Ken aanzienlijk 
huis te iMerlher Twydwell bad vroeger 
G,0(K) ton roodijzersUHMi van Lancashiic 
ingevoerd . en dit was de oorzaak van 
de voorlrelTclijke lioedar.igbeid van bet 
ijzer dat door die firma wenl vervaar-
cii/fd; maar het is zeker dat d(;ze 
kostbare erts niet langer te verkrij{jejï 
zal zi jn, wamieer de k»mtrakt-prijzen 
van eene lading ijzer zullen zijn gedaahl 
l(»t het uiterst lage bedrag , waarvotu' 
het ijzer tegenwoordig in Wallis is te 
verkrijjyen. Daarvan komt het <lat het 
M ainsche spoorweg-ijzer zijn roem op 
de markten iler Vereenigde Stalen begint 
le verliezen; wanl hel geuns der vroeger 
ilaarin voorkomende hoeveelheid rtmd-
ijzersteen veroorzaakt , dal de staven 
van eene koudbi eukige hoedanigheitl 
zijn ; zij zijn bij gevolg broos, en 
worden splijterig en met lireuken, en 
verslijten in een betrekkelijk zeer korten 
t i jd, zoodm zij 8 of 10 dollar (f20.48 
of ƒ 2ó.(30) minder waanl geacht wor-
den dan de staven, welke men uit 
de ijzei pletlerijen van de Vereenigde 
Stalen kan bekomen. 

.\an ilen anderen kant kan men ilen 
roodijzersleen te Pottsville of l*iuegrove 
vom- minder dan tle helft van den piijs 
bekomen , welken men le Swansea t)f 
op eenige andere |)laals in Wallis be-
talen moet. De hemaliel , bepatiel of 
antlere rijke ijzerertsen zijn in onmele-
lijken voturaad aanwezig in tle hciivels 
tip verschillentlen afsfanti van tle koolhou-
tlende streken van i'ennsylvanie; maar 
als men den^jemiddelden afstand t)p vijflii», 
mijl (J30,4.'> ned. mijl) steil, zullen de kos-
len slecbls on;ïeveer iwee tloUar'J 5.12) 
tle ton betlragen bovtiu tlie van tien 
uilgegraven erls. Ongeveer 2.>/a rootl-
ijzersieeu met tle andere ertsen is de 
btisle menging voor spoorweg-ijzer ; 
verschillentle antlere ver}ioudin,'fen zijn 
er vtioi' al tle versciieitlenheden van 
staatijzer; en vsij zien tlienvtdgens een 
zeer (jrotit voordeel vt)t>r i'enusytvauie 
in tle meertlere nal>ijheid, t o e g a n k e l i j k -

heid en p,t)edki>opheiti van zijn ri»od-
en bruin-ijzersteen, vergeleken mei dien 
van Wallis. 

Daar wij tlus de zekerheid hebben, 
dat beide lauden dezelfde koolzuur-
\!zevsoorten , ilenzelfden kalksleen , de-

zelftle steenkool hezittefi, en levens dat 
het eene den beteren erts {;oedktM)per 
kan leveren tlan het andere, zoo laten 
wi j thans onderzoeken in hoeverre er 
nog antlere voor- of nadeelen zijn die 
IV'unsylvanie en Wallis onderling onder-
scheiilen. 

Wanneer tle fout, begaan door het 
verkeeul plaatsen van de tioogovens in 
Pennsylvanie, voor het vervolg w t)rilt 
hersleltl, zullen er belrekktrlijk weinig 
voortlcele/i overblijven vt>t>r den ijzer-
fabrikant var! W allis, want tle arbeitls-
loofNMi , ofschoon vroeger zt̂ er veel 
ht)(»ger in Pemisylvanie, kutmeïi niel veel 
langer geacht w t)rtlen, zeer veel van die 
in (irt)üt-lh illaiune te verschillen, alzoo 
tle groote loevloed van landverhuizers 
uit Kurt)pa, zoowel bekwame als on-
bekwaine , alreeds hel arbeitlslooiï 
aanmerkelijk heeft doen dale.n beneden 
tle {»rijzen , tlie weinige jaren geletlen 
wertlen btdaahl. Men beeft bevonden , 
tial er een zeej' gering wfzenlijk verschil 
bestaal in de kt)sten voor hel uilgraven 
van kolen, ijzererts of kalksteen, le 
JN)slville of a'Nitirlher Twydwtdl, daar, 
alz<»o tle betrekkelijke ht)t>gleri in Pemi -
sylvanie voortleeliger zijn , veel sltiom-
krachl en ktKslen van hooger loon der 
mijnwerkers bespaart! worden ; en wat 
den arbeid bij tien oven aangaat, deze 
komt in Grtioi-liriilanniü tip tien ge-
mithlehlen pi ijs van 4 sch. (ƒ' 2.40) 
tle ton ijzer te staan, tm als men aan-
neemt dal hel verscliil meer t)ver 
IVnnsvlvanie betlraagl, dan zal de prijs 
inintUrr tlan een hal ven tlollar J,28) 
tle tt>n hoogtfr in l*ennsylvanie dafi in 
Wallis zijn Kr zijn ahijtl zeer ovt?r-
tlreven mtjeningen gekot^siertl omtrent 
liet verschil van de arbcidsltionen in tle 
ijzer-manufactuur van (irt)ol-Lirillannie 
en van tle \ ereeniiïde Slalen. 

Aan tle andere zijde wt)rden de Uoo-
gere arbeitlslt>onen meer dan opgewt>gen 
duor de mindere rente, die in de Ver-
eenigtle Siaten voor mineraal-btiudend-
land belaaltl w t)rtlt. In Wallis of Schot-
land heeft tle rente invloed op tle kt>sten 
van eene ton staafijzer tol iuui bedrag 
van 10 tot 14 sch. slerl. {f (i tot 8,40) 
oü tuigeveer 25 v.in de gehtvle kos 
ten van het ij/er; maar in IVnusylvanic 
zal tle lantlrenle voor kt)len, ijzererts 
en kalksleen niet ineer dan de helft 
van dezeltde som tle Ion ijzer betlragen, 
tiaar de koolhoudeiule slrt:ken zoo uit-
gebreid zijn en alle tiijjeniloir. zoovee! 
miiitier waartl is dan in (ïrrt»ot-lirillannie, 
tial er eeuwen zullen mt)eten verloopen, 
alvorens eenige belangrijke rijzing zal 

DE V E R E E M r . D E STATEN , DOOR ü . K A l R B A i R N . 
OD 

kunnen plaats ht»bben in de waarde der 
steenkolen-en ertslanden tier Vereenigde 
Slalen. Ten aanzie!) van de betrekke-
lijk«» waarde van kapitaal en inten»sl 
vermintlert o<»k vt»orldurenil het vot)rtleel 
dat nu nog ten gunste van tien biilschen 
fabrikant beslaat, want de waartle van hel 
jfehl wtu'tll tiagelijks mtïer gelijkmatig , 
alzoo tle ab»emeene hantlel eene nieer 
eveiiretlige balans aanbitült, settert tle 
intrekking der engelsche korenwellenen 
tle tlaaruit voorlgevloeitle hot)gere i)rij-
zen vt)or hel îjraan tier Vereenigde 
Slalen. Kenige vtiordeelen blijven nog 
voor den brilstthen ta!»rikant t)ver, 
maar hel betlr.ig van hel verschil aan 
jaarlijkschen interest van jjeld, dal in 
Pe/insylvannie in ijzeifabriektMi is ge-
sltiken t»f in Wallis of Seholland , ztui 
uiterst onhelaufïrijk wtn-den bevf)nihfn, 
w a n n e e r vt)t)r liet overige tle nianu-
facliiur behoorlijk geplaatst was in tle 
kt)olhoudende streken tier Vereenigde 
Siaten en tjoed betieerd wertl. 

Kr zouden derhalve vele en tjrtiote 
voordeelen gelej^en zijn in eene veran-
dering in deplaalsinj; tier ijzerfabrieken, 
en in tle ctmcenlralie tier verschillentle 
werkzaamheileii, van luM uitgraven van 
den eits af tol hel vtdltioijen tier staven 
spt)orw egijzer, welke thans niel kun-
nen mt>tledingen met hel ijzer dal over 
den Atlantischeii Octïaan wtndl aange-
voerd, en tlat nog wel van plaatsen, tlie 
niel ztu» gt>ed vtKU' tle fahricering ge 
legen zijn als tle kocdht)udenile streken 
der V'ereenigtle Stalen. 

Intlien tle ijzerfabrikant in W'ailis f>f 
in Schollantl zijn ijzer uitsmolt met 
kolen van ÏSew castte aanj^evtienl, die 
28 sch. {f Hi,SO) tle Ion kosten, en zijn 
ruwijzer van SialTordshire aanvoerde , 
da/) zou hij eenvomlig ih»en wal tlagelijks 
in Pennsylvanie wt^rtll gezien . alwaar 
men ktden van JJverpool t)f Sytiney en 
scludsch ruwijzer gebruikt in tle ijzm-
smellerijen aan tle Schuyikill, en hij 
zt)U wehlra niet inetM- kunnen niede-
tlingen tol het vt)or/ien tier markten van 
tle Vereeiiigtlc Staten. iMen heeft he-
vouiltïii, dal hel vervt)er der kolen, 
zells over een afsland san weinige mij-
len, een bedrag van jaarlijksche uil-
gaven verot)rzaakle, hetwelk voi>r som-
mige takken van nijverheitl in Cirt)ot-
Ihittannie nootllollig is geweest , en 
deze tuerweging is van hel hoogste 
belang waar rner» de herstelling en 
voortdurende vesti(;ing eetier groote 
ijzer-manufactuur beoogt, w aarttie de 
Alleghany-slreken der Vereenigtle Sta-
ten zoo uitnemend geschikt zijn. 

Alleen tle fijnere takken van ijz(.T-
fabrikaatlje kunnen beslaan in steden 
of in plaatsen, die van de kotdoiilgin-
ning verwijtlerd zijn. In Kiverpool zijn 
groote gieterijen en de bouw vansltiom-
werktuigen wortll er in hel grot»t ge-
tlreven . maar de zwaardere stukken 
der werktuigen wt»rden aan/jebragl uit 
plaalsen in de inlandsche graafschap}»erv, 
eii alltM'u de tVpiere getlt^ellen zijn te 
Liverpool bewerkt; terwijl in Londen, 
t>fschot)n aldaar tluizenile menschen ge-
be/igtl w t)rdeu in fahriekt?n , w aarvan 
ijzer de grtmtlstof uitmaakt, het slechts 
in de messenmakerij en tle fijnere giet-
werken en tle tluizeiulerlei onilertleelen 
van werk is, waarbij tle grondstt>f niet 
zoo zeer bij hel fabrikaat in aanmer-
king komt als tle kunst van tien werk-
man . thi »lanwezigheid van tle hot)fd-
markl tIes lands , de motie, tle vreemde 
aanvragen en \ele andere oorzaken , 
die tle fabrikanten in grotde sletlen 
befpinstigen. Maar eene spoorstaaf is 
nt»tut in Liverpool t>f Londen gemaakt, 
en zij kan evenmin met votntleel te 
IMiilatlelphia worden gemaakt, hetwelk 
hel l.iverpt)ol tier \'ereenigtle Staltin is. 
(iielerijen, smetlerijen en alle andere 
tijn-ij/er-labrieken mogen met tien bt»sten 
uitslag le Philaileli»!\ia wDi tlen t>i>gerigt; 
maar liet ruwijzer , tle slaven ijzer, tle 
spoorstaven, de assen votir sltuunma-
chines, en alle andere zware en be-
trekkelijk goedkot)pe slukken ijzer en 
ijzerwerk kunnen alleen geleverd wt)r-
tlen uit tle plaaistMi, waar tle gromlstof 
voor tien minsten prijs te verkrijgen is. 

i»eze beschtïuwingen zijn van geheel 
overwt^gentl belang ten aanzien van tle 
ijzei kwestie in Pennsylvanie, alzoo htït 
ijtlel is , le hopt;n tial die liot>ge 
prijzen van het ij/.er zullen wetlerkee-
reo, welke het l^abricereu der slaven op 
bijna elke plaats en bij ietleren prijs 
tier kolen vt»t»rdeelijj maakten. De ijzer-
manufactuur van Scht)ilanil breidt zich 
al meer en meer uit in wt'crwil van al 
tle min {^unsiii^a '>n)Slandig'hiMlen, die 
t»ok (lrool-r»riliannie in tlezen lijd van 
alj;tMueene haiulelskrisis teisleien, en 
staafijzer heeft plaats (genomen tmder 
tle vt>orwerpen van uilvtier van tle 
Clyde. Seholland heeft votu deelen bo-
ven StalVordshire t»f Wall is, want tle 
iHMuatiet-erlsen van Lancashire en 
Cumberlau'l zijn zeer nabij als bet 
ware vot)r de invoering naar de 
Clytle, en tle ligging der ijzer-fa-
brieken te iJlasgow is nader bij de 
westkust van Kngeland en na «Ier bij de 
Vereenigde Staif/i en 'in het algemeen 
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bij do vreemde markten; men mag dien-
volgens verwachlen dal de groote ijzer-
fabrikaadje van Znid-Wallis zal le niel 
loopen, en de vestiging van lage ijzer-
l>rijzen over de ga!»schc wereld te gemoet 
zien. 

Maar als wij zien dat IVnnsv Ivanie 
alle groole voordeelen in gelijke mate als 
Schotland bezit in zijne koolhondende 
streken, zijne ijzerertsen en zijnen kalk-
steen , — alle legden mimler renten en 
gelijke kosten van ontginning; dat de 
arbeid er weinig kost, en hel kapitaal 
niet meer waarde beeCt; lerwijl er alle 
voornitzigt beslaat dat het voordeel 
voortdurend zal toenemef» voor den 

fabrikant van Pennsylvanie zoowel wat 
aaugaal den arbeid als wal betreft bet 
kapitaal; waiuieer wij nagaan dal er 
mi bestaal, en V(uuzi?ker zal blijven 
bestaan, ««en inkonuiud regl van^OpCl. 
of len minste eeu belangrijk rej;loj>ileu 
invoer vau vreemd ijzer . behalve nog 
de kost «Ml van vracht en lading <»ver 
den Atlantiscliej» Oceaan . en andere 
vo(U'd(?eIen meer , dan kan het aan geen 
twijfel (uulerhevig zijn , dat de ijzer-
mamifactunr op den meest hecliteu 
grondslag kan worden gevesli{;<l op de 
steenkoolvelden van deji midden-staat 
der Vereenigde Staten. 

V I X . AANTEEKENINGEN, GEMAAKT GEI)OIUi:.\DE EENE HEIZE IS ENGELAND 

IN I S i O , DOOK MALEZIEUX, Inffcmeitr der Drugfjen cn Wenen. 

{Annales des Ponts et Chaussées^ Mei en Junij 1849, bl. 257.) 

(Plaat VI en VU.) 

EERSTE G E D E E L T E . — Spoorwcgcu. — § 1. Stations^ 

l. Strekking om dc spoorweg-stations 
te vereenigen en de spoorwegen met de 
zee te verbinden. 

Eene beschouwing der bestaande spoor-
wegen en vooral van <le in uil voering 
zijnde of nog slechls onlworper» wer-
ken bewijst dat men er van dag lol 
dag meer gewigl aan hecht 1". om de 
stations zoo digi mog«'lijk bij bel n)id-
denpunt der sleden le plaatsen; 2". om 
eene regtstreekscbe verbinding l\jsschcn 
de spoorwegen en de walerwegen tot 
stand te brengen. Men tracht zoo veel 
doeidijk het leizen met den omnibus 
voor de reizigers en het overladen voor 
de goederen te vermiiuleren ( l ) . 

Talrijke onlwerpen zijn gemaakt om 
lot in bet hart van Loudeu de acht 
spoorweg-takken te verlengen, die. 
van uit tlie stad naar alle deelen vau 
Engeland voeren, cn om ze zoowel 
onderling als met de dokken aan de 
Theems le verbinden. 

Te Livcrpool is men niet terugge-
deinsd voor het graven van twee lange 
tunnels om van den eenen kant het 
station der reizig^ers in bet mitldenpunl 
der stad, en van den aiKleren kant 
het goedeien-stalion in de nabijheid 
der dokken tc brengen. Ofschoon dit 

(I ) Zie d«̂  plüiis dnr voornaamste siedoQ van Grool-
5)ritt,innie OP DE pldlen VI OH VtL 

laatste van den beginne af, niet meer 
dan 100 ned. el van King^s Doek 
verwijtlerti was, heeft men besloten 
eene verlengini; te maken, welke tot 
aan den raml van hel tink mtiesl loopen 
en alilus dc gelegcnbeiti geven om tle 
Ijoederen uit de schepen terstond op tle 
Waggons van den spotirweg tloor mitldel 
van eene en dezelfde kraan over tc 
brengen. 

Te Manchesier zijn al de stations der 
reizigers en tlie, welke be]>aaliielijk be-
stemd zijn voor de koopmansgoederen 
der vier spoorwegen, widke deze belang-
ïijkeslatl mei i/iverpool, Dollon, Leetls en 
Sheflielil verbinden, begrepen in een cirkel 
d»e beschreven is uil bet nndtlenpunt 
der stad met een sVvaal van l2lHi ned. 
el , terwijl de voorsteden zich in)g 
800 netl. el verder uilstrekken. Inkorten 
tijd zullen al deze spoorweg-buien 
door uiitldel vau eeu verbiiulingsweg , 
welke van bet goedereu-slalion vau 
J/iverpo(d naar dat van Shefliebl ge-
maakt wordt, vereenigd worden; deze 
verbindingstak zal zicli dwars over de 
stad uitstrekken tloor middel vaneen bt)-
ven de huizen loopentien boogweg, welks 
rigling nagenoeg evenwijtlig zal zijn aan 
de twee groote stralen, bekenti onder 
tien naam van Liverpool-lload en Great 
Bridgewater-Streel. 

Te l>iru]ingham zal het stationsge-
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bouw, hetwelk nu reetls in de stad gelegen 
is , meer naar het midden overgebragt 
en tle wegleitling dwars tlotir het terrein 
verlengtl worden waar tle St. Darlht»-
lomeus-kapel staal. De twee spot)rw(*gen 
van ï^ontlen eri van Liverpool b )Open t>ver 
eengemetstdden boogweg bij IM?1 inkomen 
van liirmingham; die van Derby loopt 
er gelijkvloers binnen en is slechts door 
een opheftingstoeslel nu^t de antieren in 
vei binding gebragt. Ofschoon tleze toe-
stel zeer gtied werkt en tle waggons 
mtit groole snelheid van bet waterpasse 
vlak naar bel hooger gelegene over-
gebragt worden , beklaagt men zich 
echier zeer dat men geene legtstreek-
sche verbinding door eeu spoorweg 
beeft. 

Te Glasgow heeft men plan een 
boogweg over de Clyde, stroomafwaarts 
voor de laatste brug, te leggen, om 
de linie, welke ten noortien van tle 
rivier uitloopt, met tlie van het zuiden 
te verbinden. 

Te iNcwcaslIc komen Iwt^e hooftl-
linien ten noortleri en ten zuiden van 
de Tyne uit; men tlachl aanvankelijk 
dal tiebreedeen tliepe slrot>m welke tleze 
van elkamler scheidt een tjuoverkome-
lijken hinderpaal voor de aansluiting 
zou opleveren ; maar tle iXewcastle-
Berwicksche spt)orwe{fmaalschappij zal 
dien len behoeve eene wegleitling van 
gegoten ijzer aanleggen, waarvan tle 
kosten op ongevet»r 3,544,00tJ guldens 
geraamtl zijn , buiten tlie van onleige-
ning tier landerijen en huizen op beide 
oevers tier rivier. 

De slatl Ktlinburg wtirdl in twee 
deelen gescheiden door eene steile kloof, 
op welker botlem men bet gemeen-
schappelijk stationsgebouw der beide 
si)ot)rwegen naar Glasgow en Newcaslle 
{jebouwtl heeft. Dil slatitir. beslaat,naar-
mate van zijne belangrijkheiil, eene klevm*, 
ruimle; men kan hel alleen langs een trap 
naderen. Aan iWw vw \i\lgAng der 
kloof zijn korle l\ninels votir deu sptuu'-
weg. l3e werkplaatsen en loodsen zijn 
builen de slatl geb»gen. 

2. Het is wenschelijk de bureaux en 
wachtkamers aan dc hoofdstations even^ 
wijdig vicC den spoorweg le plaatsen. 

Dij tle slaiious-gelumwen, waar eene 
spoorw t'g-liuie anuvangl, tieefl men in 
bet algeuuuiu de keus om tie {gezamen-
lijke biueaux en wachlkamers even-
wijtlig met den sprtirweg te bouwen of 
wel om ze aan het begin tier s[»oorweg-
linie te plaatsen. Ik ben tol tle over-
tuiging gektuiuMi, tlat de ecrstgeimemdc 
idaatsiug dc bcsie is. 

I\Ten vindt in Engeland voorbeeltleu 
van de beide stelsels, maar bel eeistt: 
is bel uu'esl ah;eu^een, vooral bij tle 
laalstgebouw de stations (le Dublin , 
aan ilen spoorw eg naar Carlow; te 
Manclu^sler, aan tlierj naar Shefliebl; 
le iSew casllc , a:.n dien naar Carlisle, 
enz.) 

Twee voordeeleu scliijuen ruimschoots 
legen tle natleeleu, welke men aan tlit 
stelsel kan verwijten, t)p le wegen : na-
melijk hel votu'deel van de linien te 
kunnen verlengen en dat van vet;l meei* 
gemak bij het vertrek tier i eizigers aan 
te bieden. 

Het station van den s[>oorweg van 
Londen naar Dover, is te Londen aan 
het ImoftI tier linie. Dt̂  dienst wordt er 
met alle mogelijke volmaaktheiti verrigt 
en kan wezenlijk als voorbeeld dienen. 
Echier is er een groot ongerief in ge-
legen dat tle reizigers het voetpati in 
zijne geheele lengte moeten alloopen , 
ten einde tle verschillentle soorten van 
rijtuig'en t«' zoeken , waarin zij vtilgens 
luuHie beslemmin,'y en naar de klasse 
hunner aan hel bureau ontvangen plaats-
br iefjes moeten plaals nemen ; van tiaar 
eene bijna onvei iuijilelijke vtM'warring ; 
tle r eizigers zien niet ligt de boven aan 
tle wa/fens geplaatste bortljes; bel ge-
beurt l)ijna allijtl dal zij deu geheeleu 
Ir'idn langs gaan lol tle loct»mt>lief lt»e, 
alvortuis zich lot tle keus vau eeu rjjluig 
le bepalen. l»ij bel antlere stelsel is er 
geene onzekerheiil, geene verwarring 
mogelijk: tle reizigers, uit de wacht-
kamer kouuMiile , tiverzieu met een otig-
opslag tien geheeleu trein , ouimitldellijk 
herkenncïi zij , tloor dc bortljes, welke 
zij alle le gelijk zien, de w agens 
waarin zij moeten plaats nenuMi en be-
hoeven daartoe het voet[latl slechts over 
le {paan , zonder daaro\> stil le blijven 
staan ofticeu en wetler te Itioper). Deze 
inrigtinjv is tlaarenbtiven hotigst gunstig 
voor het toezi{5t over tle tlienst, tiaar 
de slalitms-chef tlus in het mitlden van al 
de wer kzaamhetlen {geplaatst is , en met 
een oojjopslag de uil{;ifte tier billetten, 
tle oruvangst tier (jotniercn , hel latlen 
en htïl schikken vau tien trein in zijne 
gtdieele uitgestrektheid kan overzicrr. 

Deze iruigting der boofd-stations is 
eclJier wt-inig gt»schikt om lot bouw-
kuiulig elTekt of et;n sierlijk uiterlijk bij 
te tlra{p;n. Daarover btikommcrl men 
zich in KngelantI weinige. iMen plaatst 
aan het hotifd van tien spoorweg of een 
eenvoudig hek(L(;eds, JCaston-Square) of 
een C.afé iiestauiant (Dirmingham, MarV 
chester) of ecu valschcn voorgevel en 
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tic bureaux voor de adiuinislralie (Liver-
poid). 

.3. (jtiinak van het niet opsluiten der 
reizigers in wachtkamers. 

lu Kugelaud sluit uieu de reizi[çers 
niet in de wacldkaniets op tot dat de 
treiiï verliekl. 

I)e reizigers waarderen zeer liet voor-
deel van zieh op hun gecnak in de 
wagens le kuiuien plaatsen, zoodra zij 
Innnie hillettcn genomen hehhen en om 
er zich naar goedviiulen te kutiticn bij-
eenvoegen. 

Men ziet daar niet, zoo als in l'rankrijk, 
dat de reizigers door elkander naar den 
trein snellen, zoiulra men hiui de wacht-
kamers geopend heeft, op goed geluk in 
<le wagens klimmen of iW. beambten n)et 
allerlei vrajji-n beslorn>en , die zij on-
tnojîclijk alle kunnen beanlwoorden , 
en tlal , na veel moeile , getlruisch en 
verwarring, iedereen ontevreden is dal 
hij niel bij zijne reisgenoolen heeft 
k\n\nen blijven in dezen wedstrijd van 
vlujjheid en ligcliaumskrachl. 

SVat (le administralie van den spoor-
weg belrefl , deze schikkmg veroor-
looit haar veel kleiner wachtkamers 
te maken, welke minder van bouwen 
en versieren kosten, minder plaats weg-
nemen en toch aan diegemT. van de 
reizigers, welke na eenvoudig huinie 
plaatsen in de wagens geim^rkt le heb-
ïien in de zalen wenscheii le wachten, 
alle mogelijke gemakken aanbieden. 

W'aartmi zou deze imigl ing niel bij ons 
kunnen worden ingevoeld? \ n^esl men 
dal de reizigers do(H' 0|i het voelpatl 
van afrid le blijven staan de dienst zul-
len stremmen of dat zij voorbij den 
trein zullen gaan of le digi bij ile ma-
chine komen? 

4, Kenvoudiyheid in de goederendienst. 
In Frankrijk worden de goederen aan 

hel kantoor ontvang,en en gewogen, 
er wcu'dl V(»or hel overwigt betaald (;u 
eindelijk wenden de voorwerpen {venom-
merd alle le zaïnen in bijzcmdere wag-
g(ms geladen. l>ij de aankiunsl wtu*-
den zij iifgeiath'u, in de uitdeeliugkamer 
op eene tafel {;erangschikt en achler-
eenv(dgens aan iederen reiziger hel zijne 
uilgeretkU Dit is nog erne langdurige 
en vervelende plegli}',Ueid, waarvan men 
o\i de engelsche spotirwegen niets weel. 
Vo^neersl vereenvovidigl u\en de voor-
loopiï;e tormalileilen ; er beslaan slechls 
eenige weinige spoorweglinien waar de 
goederen gewogen en genommerd wor-
den , en daar gaal men nog op eene 
vaardige wijze le werk; le Dover 
bij voorbeeld gaat de kruijer, die de 

goederen van de reizigers le bezorgen 
heeft, even op eene kleine wipsehaal, 
Z(mder zelfs de boomen van zijn krui-
wagen U>s le laten, welke dus alleen 
met hel rad op de sc'aaal weegt, en 
men veijjenoegl zich met aldus len 
naasten bij het gewigl te berekenen. De 
goederen worden naar den wagen , 
waarin de reiziger geplaatst is, j;ebragt 
cn omniddelhjk er boven op geladen. 
Men is zootloende geheel verzekerd, 
dal , wanneer de trein oj) hel een of 
ander scheitlingspunl van den hoofdweg 
afgelmakl wordt , <le reizigers niel in 
ééne rigling en hunne g iederen in eene 
andere zullen gaan. 

Als men aankomt worden de goede-
ren van iederen wagen op hel voetpad 
neilergezel ; ieder reiziger wijst zijn goed 
aan een kruijer aan. die het onmiddellijk 
naai een omnibus of naar een huurrijtuig 
brengt en binnen weinige minuten heeft 
een geheele trein van vijfhonder»! per-
sonen hel stalion verlaten. Met is wezen-
lijk verwcmderlijk le zien met hoe-
veel orde en kalmte dit alles ge.schiedt ; 
er is noch leven noch wanorde; enkele 
wo(Mden maken het ifeheele onderhoud 
tusschen de reizigers en de bestellers uit; 
men beefl zoo juist het/jetal der noodza-
kelijke beambten leeren berekenen dat 

. niel een enkele noodeloos scliijnt en dat 
ieder reiziger zich als hel ware het voor^ 
werp van bijzondere zort; kan achten. 

Eindelijk is het door de ondervinding 
bewezen , dat deze wijze van afgifte 
der (joederen bijna nooit aanleidin(j tot 
vergissin{;eti of diefstallen geefl. 

5. Jn de tusschen-stations moeten de 
reizigers niet genoodzaakt zijn den spoor-
weg over le gaan om van de eene zijde 
naar de andere te komen. 

De inriglintï der lusschen-slatious 
levert eene zwari{;heid meer op dun 
die der hoofd-slalions. 

De spcKirweg, waarop treinen in beide 
rigtingen loopeu , stelt als hel ware een 
sla|',boom lusschen de beide zijden van 
den weg en is weinijÇ tçeschikl om lot 
overgang van de eene naar de amlere 
zijde te dienen. Men heeft in Kngidand 
bevonden, dat deze v)Vergang weinig on-
gehikken veroorzaakle ; ook slaal men 
dien in vele gevallen loe (bijvoorb. 
op de geheeh» linie van Londen naar 
li irmingham). Echter heefl men besloten 
om dal \erlof aan de voornaamsle sla-
lions van den tireal-\Veslern-s|>oorweg 
(Swintlou, Dalh, tîrisUd) en op ver-
scheitlene van de laatsl anngeleg^de 
spoorwegen , onder anderen op dien 
van Drislol naar Dover, op Ic heffen, 
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welke laatste weg zoowel wat den 
bouw als wal de dienst aangaat als ge-
zag wordt aangehaald. 

(3. IJe dienst der voornaamste stations 
wordt veel vereenvoudigd , indien men 
aan beide zijden van den spoorweg af-
zonderlijke bureaux en wachtkamers 
aanbrengt. 

Up denzelfden weg van loonden naar 
Dover heb ik eene andere bijzonder-
heid opgemerkt, waarvan ik tol n(»t; loe 
alleen te Hath en le Ihistol een voor-
beeld gezien had. Aan de voornaamste 
stations (Tunbridge. Ashford , Folksto-
ne) heefl men aan iedere zijde van den 
weg afzonderlijke bureaux en wachl-
kdiners gej>laalst , zoodat de dienst 
van hel station in twee van elkander 
onderscheiden deelen , de tliensl van 
den heenweg en die van den tcru/;weg, 
verdeeld is. Dit is voorzeker eene uit-
nemende jurigting voor de belang,rijke 
slatiofis en voor die linien , waarop de 
dienst zeer druk is van wet;e de ver-
lakkintjeii die er (»p uilloopen. 

7. hij de stations , welke op opge-
hoogden grond zijn gelegtl, moet men 
de bureaux en de wachtkamers op de 
hoogte van den spoorweg maken. 

Bij de op opgehoogden grond tïclegde 
stations kan men de bureaux en de wacht-
kamers 1er hoojjle of van den straatweg 
of van den spom v\eg maken. Hijna overal 
heb ik de bureaux en ile wachikamers 
op de hoogte van den spocnvveg aan-
gelegd gezien ; te Folksione. te l.<mden 
(aan den aanvang van den weg naar 
l)over), le Manchester (weg naar Shef-
field en Leeds) , le Falkirk en le Lin-
Hlhgow (weg van Kdinb\ng naar Cilas-
gow ) , enz. Men begrijpt liglelijk al 
hel gemak, dal er in deze plaal-
.sing gelegen is , zoowel len aanzien 
van hel loezigl van den slaiions-chef, 
als V()(U' de reizigers, die daardoor niel 
genoodzaakt zijn, (un , zoodra de trein 
aankomt, haaslig de trappen af le klim-
men , die anders van de wachlkamers 
naar den spoorweg zouden moeien lei-
den. 

Op de volgende plaatsen, veel gerin-
ger in aantal., zijn de bureaux gelijk-
vloers nn^t den slraalweg, maar of>k 
daar zijn de wachtkamers gelijkvloers 
met den spoorweg : lîalh en lîrisiol , 
Dublin (aan hel begin van den we{; 
van Drogheda) , (ireenock (weg v:in 
(ilasgovv.) Ik hei» nergens de wacht-
kamer gelijkvh»ers met tien publieken 
weg gezien zooals in Frankrijk aan het 
slaiionsgehouw l in ies hel geval is. 

Voor die honger gelegen stations 

moet men door eene opril het verschil 
in hoogte tusschen den spoorweg en 
den publieken weg verhelpen. 

Voor de O)) eene hoogte gelejyen 
stations kan men den publieken weg 
met den spoorweg verbinden door een 
traj) of door eene o)>ril. Ik };ehu)fdat 
liet laatste verkieselijk is, zelfs dan wan-
neer de glooijingeene helling zou moeten 
hebben van meer dan op de el. Kenc 
opril , die zoo voor reizigers als vo»)r 
goederen gemakkelijker is, is noodig 
voor hel opladen der poslrijluigen, van 
het vee en van zware goederen. 

Ik heb slechts in de bovenvermelde 
gevallen, Dalh, 1'rislol . Dublin en 
Greenock, stationsgebouwen mei trappen 
gezien , doch men moet er bij in aan-
merking nemen, dat le l>aih en le 
Drislol de huizen, die de toegangen 
beleinmerden , hel maken ran eene opril 
ver hinderden. 

De aldus boven op eene glooijing 
geplaalsie stationsgebouwen onlleenen 
aan hunne lig'ging zelve een schoon en 
indrukwekkend karakter. Dovendien kan 
deze o[M il op hogengangen ruslen , 
zoodal de vrije toegang er niet door 
belemmerd wordt. Dit is hel geval te 
Edinhurt;. 

1). M'ijze van dekking der gebouwen. 
De wijze om de gebouwen der be-

langrijke stations met geslagen of ge-
goten ijzer te dekken, die de heer 
11. Stephenso/i het eerst te loonden heefl 
toegepast, is bijna algemeen voor al de 
nieuwere slaticms in de drie koning-
rijken aangenomen. Alleen ziel men 
meer en meer plat-ijzeren slaven van 
geslagen ijzer de cilindrische staven en 
de slukken van gegoten ijzer vervangen, 
welke men in de eerste daken t;ebruikt 
heefl. De.ze wijziging maakt de ver-
eeniging der verschillende stukken veel 
gemakkelijker. 

lt>. Het vervoer der goederen gaat van 
de bestelkanloren tot de spoorweg-maat-
schappijen over. 

Alen wi»el, «lal, bij hel onlslaan der 
engelsche spoorwegen, de maalschap-
pijen , om de dienst le vereenvoudigen, 
hel gehecfle goederenvervoer in l)anilen 
van bestelkanloren lieten, en aan deze al-
leen de middelen van iMïweging (locomo-
lievcn) levei den. Maar deze wijze van han-
delen leverde zulke grooU? bezwaren voor 
hel puliek en voor tle maalschappijen 
zelve OJ», dal men daarvan reeds op meer 
tian twee derilen der engidsche spoorwe-
gefi afgezien h<»efl en men ziet ilagelijks 
nieuwe maalschappijen de tusschenkomst 
der bestclkanlorfn afschaflPen. 
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§ li. Matcried, 

I. Ik It(ïl) iii Knjjelaiul geen nioiiwen 
vorm li(H',",<'iinamil {»ij ile spoorslaven 
tier verscliiileiitle linien opgemerkl. Wa l 
lie spotïrtlragers lietreft . zoo zal ik 
alleen zeggen, dal f>p de tirie lakken 
van tleti Mitlland-spooi \v<?g en op tien 
wejç van Londen naar lîirinin^jliafn , op 
welken men .aanvankelijk hel gehjnik 
tier tlwarshalken lt»l tle hoogwcgleitlin^jen 
(Ml tiphoogingen van eenig helang be-
perkt hati . men lani^zanierhaiul t>veral 
honlen «Iwarshalken in tle plaals van 
hlokken sleen hegini aan le leggen. 

iJe vraagslnkken , w elke ik len 
aanzien van hel hewegenti materieel 
heh Imoien behandelen , belreH'en de 
ligging der cilinders bij de locomotieven, 
de grtiolle van den stoomketel, het 
gelat en de zamensteliing tier raderen aan 
lie locomotieven en vt)erlnigen. Er 
hestaat ovei' al tleze punten een zoo 
grtK)! verschil van meening, dal i k , bij 
gebrek van een wezenlijk tivei heerschend 
slelsel . al de bijzonderheden , w elke ik 
heb vtïrzameld , meen te moeien opgeven. 

Up tien weg van J^onden naar Hir-
mingham . waar het loezigt over hel 
rolmaterieel aan tien heer Bnry is op-
getlragen, gebruikt men bijna geen 
machiiK^s met uitwendige cilinders. Ue 
heer liury vindt dal zij mimler vasliieitl 
hebben omdat het zwaarlepunl hooger 
gejdaalst is ; tlal er bovendien een groot 
krachtve/'lies plaals heefl, helwelk (laar-
aan loe le schrijven is, tlal de werking 
van de zuigers op de raderen niet in 
de rigting der beweging zelve plaats 
heeft; hij zegt dal hij tlil verli(»s door 
juiste proefnemingen heefl bewezen ; 
dal bijv. eene machim; met inwendige 
cilinders van 0,«';>5 middellijn tlt;zelfde 
werking geilaan had als t»ene andere, 
waar tle, uilwentlig geplaalsle cilintlers 

mitidellijn hadden. In tle ma-
chinen, welke men legenwoordig le 
Wolverion tjuder leiding van den lieer 
lUiry vervaardigt , heeft tle kelel eene 
mitltlellijn van 1,*J'JÜ binnenwerks en 
3/121 lengte. 

J)e heer Ibiry wil voor de looomo-
lieven even als vt>or tle antlere voertiiigen 
sltïchls vier wielen; immers, fjelijk hij 
tipmer k l , wanneer tle vooras van eene 
loc;)mt>lief met zes wielen breekl, be-
hoetlen de twee andere assen de machiiie 
niet Voor vallen ; vervtdgens geh)t)fl 
hij , tlal het gtihruik van zes w ielen 
(ïcne aanmerkelijke vermeerdering van 
wetlersland in dc kromiiuï lijn mede-
brengt. Ueeds gediircntlc vijfjaren heefl 

men op den weg van liOnden naar 
iiirmin/fham zes- en vierratlige tenders 
gtdu uikl ; van de eersle zijn een groot 
aanlal assen gebroken, lerwijl dil niel 
met een enkelen vierradigen tender het 
geval is p,eweesl. De heer Biiry voert 
nog len gunsle van zijne meening de 
voigeiitle retlenen aan : dal eene loco-
motief mei vier wielen minder kost 
dan eene met zes, tlal zij ligler is 
en hijgevolj; minder bewegende kracht 
verspill; dal zij niel zoo omlei he-
vig is om in de hoglen of bij het 
t)vergaan van andere baneci uit het 
spotu- iti raken; dal zij jiiel zoo veel 
ruimie op de tlraaiplalen en in de 
lotitlsen nt)odig heefl. Deze voorkeur 
van den heer Bury voor hel oude slelsel 
van vier wielen is vrij opvallentl, daar 
bijna alle ingenieurs en consliucleurs 
in Engeland legenwoortlig overtuigd 
schijnen te zijn van hel voordeel, dal 
er in gadegen is, om zes wielen in 
plaals van vier le gebruiken; men is 
geneigd zich af le vro{;en of het wel 
hel gevtdg eener waarachtige overtui-
ging is, tlal tle heer Dury blijft vol-
houden om eene wijziging te verwer-
pen, waarvan hij zich van den beginne 
af aan afkeerig heefl geloond. 

Op tien Grantl-Junclion-weg hebben 
juist de tegenovergestelde meeningen 
de overhantl. IMen geeft de vtxirkeur 
aan machinen met uilwentlige cilinders 
zoo voor de treinen der reizigers als 
voor die der goederen, w egens de 
menigvuldige ongelukken welke er door 
hel Ineken van gehtigen assen h(d>ben 
plaats gehad. De heer Norris is hoven-
dien van meening, tlal tle ligging der 
cilinders geen merkbaren invloed heeft 
op tle kracht der machinen. Deze in-
g'e/iienr geeft ook eene bijzondere voor-
keur aan d(i locomotieven mei zes 
w ielen , uilhooftle van meertlere veilig-
heid, en antwoonll op de vroeger aan-
gehaalde beweringen van den heer 15ury, 
tlal, indien de vooias mogl komen te 
breken, de machine wel is waar over-
zakl, maar zonder voorover le tuimelen; 
tle mitldelsle wielen verlaten de rails 
niet en men raakt niel uil hel spoor; 
hij is in de gelegenheid gewet^sl, ver-
scludden voorheelden tiaarvan hij le 
wonen. Ilij is ook van oortleel, dat de 
gewone wagens zes wielen mt)elen heb-
ben , waarbij hij hel drit^diihhel voordeel 
vindt van hel uil hel s[M>or raken le be-
mi)eijelijken, hel heen- en wederschok-
ken le vermintleren en te make// <lal het 
breken van eene as den w agen niel btlel 
voort le gaan. 
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Op den weg van Manchesler naar 
SheHieltl geeft men voor tle ]>assagiers-
Ireinen tle votn ktMir aan loctunolieven 
mei uitwendige cilintlers eii aan tlie met 
inweinlige cilintlers vot)r de {j«>ederen-
treinen. Zoodanig is ook tle mtrening 
van den heer Sharp (van Manchester) 
ofschoon d(»ze conslrucleur in zijne uil-
gebreiile werkplaatsen machinen van 
allerlei sotu l vervaartligi, volgens tle 
bestellingen, tlie hem door de ingenieurs 
gtïdaan wtntlen. 

Up den Vork- en North-INIidlaiid-weg 
past men tle beitle stelsels loe, ofschoon 
men vermeent, tlal tle locomotieven 
mei uilwentlige cilinders eene slerkeic 
slingerbeweging in den trein te weeg 
brengen. 

Op den Oreatwestern hebben al de 
machinen inwendige cilinders. Bij tle 
laalslvervaartligde hebben ileze cilinders 

lengte , O»»,41) mitltlellijn , de 
stoomketel heeft middellijn en 

lengte. 
Up tien weg van f^onden naar South-

ham\)lon geliruikt men voor de reizigers-
treinen machinen met uitwendige ci-
linders en die met inwendige cilinders 
voor de goederen-treinen. In de laatst 
vervaardigde heefl de keltd l«^204 mid-
dellijn en li'^^Ol lengte en beval t>nge-
veer 220 verwarmin{;sbuizen. Wanneer 
men dt̂ ze machinen van drie ned. el 
lengte vergelijkt met tlie, welke insge-
lijks hij tien heer Slephenson le iVew-
caslle worden vervaartligtl, en bijna 
de dubbele lengte hebben, tlan ziet 
men hoe weinig gev(rsligd de mee-
ningen tier engelsche consirncleurs nog 
zijn omtrent tle meesl ifeschikle afme-
lingen voor de machinen. 

In Ierland gt^efl men tle votirkeur aan 
de machinen met inwendige cilinders 
en met zes wielen voor de locomotie-
ven , tle lentlers en tle w agens. 

]\len is algemeen gt;neigd het ge-
wigt tlC!' locomotieven le vermeerdei en . 
ten eiutle de sterkste hellingen te kun-
nen bestijgen. Op tle nieuwe iersche 
linien en op den in aanbouw zijnden 
we(^ van Glasgow naar Kilmarnock 
neemt men O^^Ol'.i als sterkste helling 
aan, INIen dot)rloopt llians met locomo-
tieven tle na le melden hellende vlak-
ken , waarvoor men oorsprt»nkelijk van 
vasie machinen had willen gebruik ma-
ken : 

0«i,024 op tien weg van Cilasjjow 
naar Etlinburg. 

0«'^025 oi) dien van IManchester naar 
Leeds. 

0'"',027 op dien van liirmingham naai 

(Uoccster. 
De helling van 0''«,024 (leefl bij het 

verlalen van Glasgow gemeenschap, met 
een tmtleraartlschen gang van 1800 ned. 
el lengte. De glooijing van O ^027 
wordl biïSlegiMj tlot)r t̂ en trein van 254 
Ion mei eene enkele loct)molief van 
'M) Itm w ig l , welker zes ratleren aan 
elkandtïr gekopjield zijn. 

H. Ook omirent tle zamensteliing der 
wielen beslaat t*en {;rool verschil van 
meening en geen hepaaltl stelsel wtudl 
gevt)lgtt, 

Eene tier groote werkplaatsen voor 
hel vervaardigen van raderen is die van 
de h(;eren rox lleoderson en O . le 
Smelhw ick bij Birmingham. Deze vol/îen 
legenwoordig bij de vervaardiging hel 
volgende slelsel : 

De spaken en de velg zijn van ge-
slagen cn de naaf van gegoten ijzer ; 
men verkrijgt hel geheel tier spaken 
tlot>r plalle ijzeren slaven van O'',!)!« 
hoogte. O'̂ MHi lol 0*1,08 breetlle , 0'^',7() 
lot l«»,20 lengte le nemen , welke men 
vervolgejis tot een /lagenoeg drlehoeki-
gen vorm buigt en zoo aan elkander 
voegt. 

De heer Sharp le IManchesler ver-
vaardigt de wielen voor loctmiolieveii 
en lentlers op eene antlere wijze. Iedere 
siiaak wordl gemaakl uil eene enkele 
slaaf ijzer van 0''^l0 hoogle, O'^i,02 
tlikle , 1)^^70 lengte, een w einig ge-
splelen aan hel uileinde tlat in tle naaf 
van gc^goleii ijzer moei gelascht worden 
en aan het andere uileinde in het mi<l-
den aan een plallen bami /fe.soldeertl, 
waarop lie velg van hel rad bevesligil 
w«)rdl. ' 

Ttil nu loe vervaardigtle men op den 
Greal-W esU'rii tle wielen tier Iticomti-
lieven geheid uil geslagen i jzer, met 
uilzt)ndering van tle naaf, die uil gego-
ten ijzer werd gemaakt: de si)aken 
kwamen in tiel midtlen tier velg maar 
niel in hel midden van tle dikte der 
naaf uil, daar zij beurtelings 1er weder-
zijde afweken. Thans maakt men alles 
uil gesmeed ijzer en men gebi uiki slechls 
voor de groole ratleren gekruiste spa-
ken ; vooi tle kleine raderen is de h»e-
kening zoo eenvtnidig als men slechls 
beihniktMi kan. Kene nieuwo invoering 
waar men zich zeer wel bij bevintll is 
tleze, dat men hel ontlersle raam tier 
lemlers en tier wagens van tle eersle 
klasse geht^el uil geslagen ijzer vervaar-
digt. 

Kene andere nieuwigheid, w aarvan ik 
all(;en (»en vt)orl)(*el(l op den Sonth-
WesteiJi-spoorweg gezien heb, beslaat 
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iti hot vorvaaiwfigeii tioi wielen , infis-
sief uit hout , met eene centrale naat-
hus Nan gegolen en een kransheslag 
van geslagen ijzer, llrl rad wordt uit 
sectoren van hout gevormd, die zamen-
gevoejjd worden en in pennen uillonpeu, 
welke in de centrale naafhus vastzitten , 
l i jnde deze ongeve«;r van mid-
dellijn. Deze wielen zijn veel duurder 
<la/i de andeie, maar het schijnt dat 
zij de wagens veel zachter doen r(#llen; 
men gehruikt ze slechls voor een klein 
aantal der heste rijtuigen. 

Al de rijtuigwielen, die men tegen-
\vo(udig voor de nieuwere spoorweg-
linien gehruikt, zijn volgens het eerst 
aangewezen stelsel vervaardigd. 

§ 3. Spooncfjdtc. 

(Uiltreksel uil de verslagen dej- parle-
menls-kommissie. heiast met een onder-
zoek van dil (uulerweip.) 

Onder de vraagpunten , welke ten 
gevolge van den aanleg van s\>oiu wegen 
zijn opgeworpen, heeft welligt niet een de 
helangstelling van het publiek zoo zeer 
gaande gemaakt, als dat betreffende de 
wijdte van bel spoor ( l ) . Tot nog loe 
fiad men sleclds in geringe mate de 
aandacht gevestigd op dit zoo bidangrijk 
onderdeel der nieuwe midilelen van 
gemeenschap. 

De heer fieorge Stephenson had aan 
den .«poorweg van Manchester naar 
Liverfjool eene breedte van I 14 gegeven 
en deze breedte, «Ituu' zijne twee leer-
lingen dc heeren Kobert Stephenson en 
Loeke aangeiuunen , werd vervolgeus 
bijna algemeen en zonder tegenspraak 
niel alleen in Kngelainl maar ook in 
Frankrijk. IJelgie en Dnilsehland toe-
gepast. Kr bestemd echter in Knge-
laiul eene uilzondering van gewigl , tle 
breeille van tien (ireat-W t\slern-w(v? » 
maar men was er verre van af om er 
zich toenmaals reeds in tlie mate me/Ie 
bezig te houden als men dit naderhand 
getlaan heeft. 

Het vraagstuk bleef rusten tot op het 
oogenblik toen tie beitle stelsels le (ib)-
cester in aanraking kwauien en men 
al de nadeden inzag welke tle overgang'; 
van tien eenen weg op tien antieren na 
zich sleepte, en men verontrustte zich 

( I) E<'ne nota hft reffende dit onderwerp van den 
inf'enletjr J. W . Huke kouit voor in d» iJijbge XV, 
belioorendt» Mj de «Nolulen drr Vcrgfjderjjjfr vuu 
h«l Koninklijk Instiiuut v:in Ingenieurs» van d̂ -n 
i r^n Novendjcr IS4«>. (Ked.) 

bij tle gedachte tlal op alle punten van 
aansluiting een zt)o<lanig bezwaar zich 
zou v<»ordoen , w aarvan eni zoo aan-
merkelijk lijd- tM) geblveilies, voor het 
tiverbrengtm van reizigers en goederen 
benooiligil, het gevolg zou zijn. 

In 1845 vroeg tle maatschafipij van 
tb'u f.tuitlen- en liirmingham-spot)rweg 
gelijkt ijtlig met tlie van den Great-
W'estern de veigunning t)m een spf>or-
weg tusschen Oxft)nl en t)lverhamplon 
aan te lejfgen. De kamer van koophandel 
(Haard of Trade) gaf een votu- de eerste 
maalscha\»pij gunslig advies en grondde 
zich tiaarbij t)p tle nadeelen van een 
breeden weg en van het spoorbreken. 
Maar eene kommissie uil het huis der 
gemeenten sprak , na een langdurig 
onderzoek, zich len voordeele van de 
maalschappij van tien Great-Western 
u i l , waarbij zij zich echier alleen grt)ndde 
op tle votulreffelijkheitl der dtior tleze 
maalschappij g(»kozen r igl ing, en de 
betrekkelijke waartle der beide spoor-
wijdleu geheel builen beslissing liet. 
Hel dt)or het lagerhuis aangenomen 
ontwerp werd ook door de kamer der 
Lords goedgekeurd 

Toen bt^gonnen alle personen, tlie 
middellijk of rt»gtslreeks belang hadden 
bij de sjmorwegen, de vi aag op zich 
zelve te beschouwen , zontler op eenige 
bepaalde gevallen le letten. LortI Dal-
housie in het hooger-en de heer Cobden 
in het lagerhuis lokten het benoemen 
van eene kommissie uit , belast om te 
ontlerzoeken «of men voorlaan, in de 
akten van vei-gimning der spoorwegen, 
er voor nu)est zorgen eene algemeene 
spoorwijtlle te bepalen, en of het nuttig 
en uitvoerbaar zou zijn al de leetls 
voltooide t)f aangelegd wordende spoor-
wegen tol ééne zelfde breetlle terug tc 
brengtuj.» 

Drie kommissarissen wertlen benoemd: 
sir Fretlerik Smith, tle lu-er Barlow 
cn de heer Airy. Hun verslag , ofschoon, 
als otbcieel stuk , in omzigtige uitdruk-
kingen verval, heeft geen aiulere strek-
kinj j , dan t>m de ophefling van het 
w ijtlespoor en tle toepassing van eenealge-
meene wijtlle van voor alle linien 
voor le stellen. Maar tlil eimlbeslniJ , 
dat tle levendigste le/fens[)raak uitlokte 
bij de voorstanders van tien (irt^al-
Westein , werd door tle kamer van 
kt>oph:»ndel gewijzigd en aanmerkelijk 
vei'zacht. Het plan dat IIIHU aan tte 
kaïner voorleitle is indertiaat! niets 
antlers dan eene soort van schikking ten 
einde op de best mogelijke wijze de 
wetlerzijdsche aansj»raken en belangen 

r 

der maatschappijen en der ingenieurs in 
overeenstemming te brengen. Dit plan 
wertl aangenomen, en in de maand 
Anguslus 1845 lt)t wet verheven. 

Ziedaar in weinig woorden de ge-
schietlenis van hfl geschil over tle 
spoorwijdten. Het bij deze gelegenheid 
ingt'slelde ontlerzoek beeft eene menigte 
van belangrijke en geheel nieuwe bij-
zonderheden len aanzien van tle spoor-
wegen in liel regie licht gesleltl. Ik zal 
hier tle voornaamste ftdlen in tle ht)oftl-
zaak rnetledeelen en ze onder de vier 
volgende rubritiken ran^^,schikken. 

I". Spoorwijdte der tegenwoordig in 
Europa beslaantle ijztuen wegen ; 

2°. Meeniugen omtrent tle spoor-
wijdten. 

3«. Aansluiting van twee spoorwegen 
van verschillentle spot)rwijdle. 

4o. Veiligheid , snelheiti en bewegemle 
kracht. 

1®. Spoorwijdte der tegenwoordig in 
liuropa bestaande ijzeren wiegen. 

In KngelamI beslaan ongeveer 3000 
ned. mijl spoorwegen met eene spoor-
wijtlle van l^^44 en 440 met die van 
2'' ' , l l . Verscheiden linien, aanvankelijk 
met eene lusschenbreetlte aangelegd, zijn 
tol 1<'̂ 44 leruggebragt. Er bestaan nog 
spot)rwegt;n len dienste bij de ontginning 
der mijnen , welker spoorw ijtlte van 
0*'.00 tol l '^44 afwisselt, maar stoom 
wordt alleen <»p die van gebruikt. 

In Schotland is men na eene gemitl-
delde wijtlle lusschen tle twee eerste 
gekt>zen le hebben, tol tlie van 
besloten. 

In Ierland heeft men, ofschoon de 
linie van Dublin naar Kinjpstown met 
eene wijtlle van l'',44 aangelegtl was, 
1,''575 als weltelijken en vt)or alle 
antlere spoorwegen veri)liglentlen maat-
staf aanjjenomen. 

In Frankrijk bebben de spoorwegen 
alle eene spot>rwiji\lt» van l*^44. EV«MI 
zoo Ib'lgie mei uil zondering van eenî  
linie welke (iend met Antwerpen ver-
bindt, en welke slechts 1''^125 wijdte 
heeft. 

In Saksen, Oostenrijk en Deijeren is 
uitsluiteml tle wijdie van l'\44 aange-
nomen. Op tien weg van Livorno naar 
Pisa insgtdijks. alsmetle voor de linien 
Welke (Venua en Turin verbiiulen moeten. 
Kiïidelijk is tle spoorvvijtlli' 1«',95 in 
iNoord-Nederland en l<*,575 in het 
groolherltïgtlom IVjden. 

2®. Meeningen omtrent de spoorwijdten. 
De heeren Brunei, Ch. Alexaiuler 

Saunders en Seymour Clarke schijnen de 
eenigen le zijn die tle wijdte van 2fM 1 

verkiezen. De heer Brunei verklaart 
met volkomen zelfvertrouwen dal , in-
dien hij nog beginnen moest, hij eene 
nog grt)Otrre wijtlte zou aannemen. 
De heer Benjamin Cuhitt zou de 
SfMiorwijtlte op 1«'.58 wenschen te 
brenj;en. De heer William Cubilt wil 
lol l'̂ ^BO gaan; offtChot)n hij erkent 
dal een weg van 4*^44 wijdte voor tle 
eigenaars van mijnen verkie selijk is. De 
kobmel Lantlmann zou een breetleren 
weg verkiezen; maar hij is van meening 
tlal men er bij tien legenwoortligen loe-
sland tier spt)t>rvvegen niet aan denken 
rntH't. De generaal majoor l^asley zou 
willtMi dat al de spotu vvegt'u van Kn-
gtdand tot eene g( lijke breetlle lus-
sclien I'̂ .'SO en I'',80 gebragt werden. 
De heer Vignoles verkiest in beginsel 
tien weg van 1*^80. noijtans beeft hij 
l*',44 voor de linien, welke hij aange-
b»gd heeft en voor andere, welke hij 
ontwt>rpen heeft, aangentunen, daar hij 
vót')r alles verlangt tlal deze linien de-
zelfde sj»oorw ijtUe bebben als tlie waar-
metle zij in verbintling zijn. 

De heeren Bodmer, Bury en Gray, 
die alle drie co/istructeurs van machi-
nen zi jn, zouden de voorkeur geven 
aan eene spoorwijdte van tot 
l*',80; maar zij iitmtlen het er voor, 
dal tle gelijkbeiti van spoorwijtlle door 
het gansche koningrijk een veelgewig-
ti{;er punt is, dal in aauimuking komt.. 
De heeren Braithwaite. Bidder, Kerni-
bongh . Hawki^haw, Lot:ke , xM'̂ Connel, 
Bastrick, Utd)ert Stejihenson, Mcolaas 
en Kiluaitl Wood , onder welke namen 
voorzeker die van verscheidene der vt)or-
naniDsïii ingenieurs en conslrnclenrs van 
onzen lijtl voorkomeri, zijn eenparig van 
t)ortle(ïl dal de verschillende verhelerin-
gen die men reetls heeft aan{jebragt, 
legen al tle bezwaren welke tle wijdte van 
1'',44 ticrsl ttplevertle kimnen opwt,'{;:eri 
en dal hel thans gevt)lgde stelsel nog voor 
ve'jl aatnmM'kebjUer voUuakiug vatbaar 
is; de heei- Brailbwaite mei kt t)p, tlat 
men bij tle legenwttortlige zamenstelling 
der loconn)lieven ruimle gent^f-fj heeft 
t>m baar al tie kracht le kunnen g'even, 
welke tle behoefte van tien bantbd ooit 
zou kunnen vereischen ; en tlat legen-
wotu'dig een kim' mei gt.'inak in et;n 
uur eene machiiu' schtKui maakt , iels 
waarb»e vrt>eger een man eeu (jeheelen 
tlag nootii{ï had. De heer Hawkshaw 
geeft als leden vau de voorkeur, welke 
hij aan hel smal-siH)t)r geeft, oi>, dat , 
tiaar tle spoorwegen eintlelijk zot>danige 
verlakkiiig'en zidlen moeien bebben, tlat 
zij al de sleden en zelfs de dorpen, 
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welke buHen ile hoofdlnnen liggen . 
aaatloeii, hel klaarblijkelijk beier is 
ileze niel te lireed aan le leggen. 

De heeren Loeke en 11. Slephensnn 
zijn van oortlecl, ilat de spoorwegen 
met smal spooi- ruim genoeg zijn voor 
de berginff van hel mecanisme der lo-
comolieven, dank zij der volkomenheid, 
welke men ifi de zamenstelling der 
maehinen heeH bereikt. 

De beer \V. l»ass, agent der hee-
ren Piekfortl en C". , verklaart, dal tle 
rijUng-wagens (Irucks) der spoorw egen 
met w ijd spoor in het algemeen voor 
het vervoer zeer ongemakkelijk zijn en 
<lat zij bovendien meer mensehen voor 
de dienst aan de slations vereisehen. 

De heer llayward beweert, dat, daar 
de groolsle breedle der pakken of balen 
gewoonlijk n>inder dan die der wag-
gons op dc wegen nnd wijd spoor is , 
men noodwendig allijd plaats verliest. 

3®. Aansluilimj van tu'ee spoortccfjcn 
van vcrschillenda spoorwijdte. 

De heeren Ih nnel, S. Clarke en A. 
Sannders zijn van meening, dat de aan-
slnilmg van twee spoorwegen van ver-
schillende spoorwijdte weinig zwarig-
heden oplevert en stellen dezelfde mid-
delen voor om daarin te voorzien. De 
kleine pakketten kunmin door de bc-
steliers worden overgedraf.en of wel de 
rijtuigen kunnen van de wielen van 
hel smal-spoor afgenomen en op die 
van het wijde geplaatst worden, of 
wel het tijtuig wordt met zijne 
wielen en al oi)geheven en op een 
truck van hel wijde si)oor (jeplaalst. 
De ertsen etj de sleenktden vvoiden 
in ijzeren doozen geplaatst zoodat zij 
door tle t)verbrenging niet lijtlen ; wat 
de reizigers bt.trefl, deze gaan te voet 
naar de rijtuig^en. 

De heeren Stephenson, Nikolaas Wood 
cn Kllis vermeltlen eenige proefnennn-
gen , tlie tip spoorwegen van vei schillemle 
wijdten ten aanzien van de overhren-

•ging tier doozen van den tienen wagen 
naar tien anthfren zijn genomen , maar 
slechts tol weinig gunstige uitkomsten 
hebben geleid. 

L-e heer Locke gelooft, dat ei- w erke-
lijk gevaar in steekt tun op bieede 
trucks ligtrhamen , tlie er niet aan vasl 
gehecbl zijn , d»)ozen of smalle r ijlui-
j;en , le jilaalsen. 

De heer \Vyndha\n Uarding , tlie in 
zijne kwaliteit van <lirerteur van tien 
weg van Dristol naar ült)ceslei' in per-
soon tle nadtU'len van tle s()oorver'antle-
ring in deze laatste stad heeft kurmen 
nagaan , zeg't dat tle gi'ootste rnoeije-

lijkluMd van bet vraagstuk niel ligt in 
de overbrejïging , door mitldel van 
meer of min vernuftige maehinen, maar 
in tle groote onrt^gelmaligheitl in tle tlagc-
lijksche aankt)inst der goetleren, e>ene 
onregelmatigheitl. welke belet, tlat men 
het getal tier wachlentle btfslellers en 
w aggons, naar tle gr ootste behoefte, 
waaraan men zal moeten vohloen , 
regele; tlat er bij gevt)lg nu overvlt)ed, 
tlan gel)rek in tle midtlelen tlie bijzon-
der vot)r de overbrt»nging bestemd zijn, 
zal beslaan , en mei» dientengevolge 
nooit t)p de rt^gelmaligheid van tle dienst 
zal kunnen reketu'u. De heer Harding 
wijst btjventlien o() al hel gevaarlijke 
tlat er- in tlt»ze overbrenging voor tle 
goetleren gelegen is: avarij , verkeerde 
bestelling, tijdverlies en nt)g tlaareid)0-
ven verht)og<le transportkosten; wanl in-
tlien de rnaalschappij tloor tle verandering 
van spoor lol ht)ogere koslen gedwon-
gen is, is hei allijd hel publiek dal ze 
ten slolle zal mot»len betalen. 

De heer Uass beweert dat het opont-
ht)utl der' Irtfinen le (ilocester, door 
de verautlerinjï van S[)00r veroorzaakt, 
gemitldeld van vier tot zes uren bedraagt, 
en tlat men dikwijls nog een getleelle 
der ,goederen lol den volgenden dag 
laat l iggen, omdat men geen lijd heeft 
om de oplatling vtmr hel uur van ver-
trek van den trein le bewerkstelligen. 

De beer Kvan Jones verklaart dal tle 
beei' linnrel stellig dwaall , w anneer hij 
van nu'ening is , dat de goederen in het 
algemeen verplaatst, {',esorteertl, en op 
nieuw gt^schikl wt)rtlen , bij tien tloor--
togt tloor gr of)te sletlen ; dal men zelfs 
te nirmingham tle trucks tlikwijls half 
gelatlen laat vertrekken om tle avarijen 
en kosten van verplaatsing te ver-
mijtleii. 

De heeren IVidtl en Brown, directeuren 
van ijzer smelterijen in hel zuidelijk ge-
tleelle van \\ allis , zijn van oordeel, dat 
intlien luen in hunne streken (»eti spoor-
weg met wijd spoor aanlegt, met welken 
zij hunne smallt; exploitalie-wegen niet 
in verbintling kinmen brengerr, zootlat 
zij bijgevolg hun ijzer- niel naar dc 
mithlen-ffraafschappen zullen kunnen 
verzenden zonder tle hooy.ere koslen en 
hel t)[)ontht)Utl van eene spoor-verande-
i'ing le moeten t)ntlergaan , zij liever- bij 
voorttluring thM) weg t»ver z»»e vt)t)r tle 
verzetulingen naar ï/iverpool , Louilen 
of ilull zidlen gebrviikct». 

De tloor tle kommissie otulervraagde 
militairen vergelijken tle gevtilgen voor 
een t»p marsch zijnd le,ger, bij eent; ver-
andeiing van spoor, met ecnegedwnn-
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gen halte voor eene rivier, die men 
slechts met eene pont over kan gaan. 

De geiuM aal Bmgoyne lot)nl aan, dat 
wanneer de sput»rw t'jjen alle met een 
zelfde sptmr zijn aaugeletpl , het denk-
beeld van etm inval in ICnjfelaml thior 
mithlel v;mstot)mbooten onuit vt)erhaar is. 

4". VeilifjUeid, snelheid, bewetjende 
kracht, 

Kr bestaat gtien vt)Orbeeltl , dat een 
wagen op etMi we,g mei smalspoor om-
gewt)rpen is len gevolge van de htiogte 
waart)p zijn zwaartepunt zich bevintll; 
dt?ze hooglt! is bovemlien bij tle beide 
spoorw ijtllen najveuoeg tlezelfde. Vol-
{jens eene statistieke tipgave hebben er 
in Kngelantl van 1840 tt)t I84(i twaalf 
tleraileringen plaats geliatl , welke niet 
veroorzaakt zijn tloor eenige hintlernis 
voor tle wielen; nej^en van deze t)nge-
liikken hebben t)p linien met smal spoor 
en tlrie t)p tlie mei wijtl si>oor plaats 
>';t»had ; tiaar nu tle eerslgenoemde eene 
gezamenlijke leuj^le van lliOO mi j l , 
tl. i. ongeveer achtmaal tlie tier antlere 
hebben, zoo vf)lgl tlaaruit, tlat het getal 
van tleze ongelukken tip tle wt'gen met 
wijtl spoor bijna het driedubbele be-
tlraagl van tlie, welke t)p liet smalspot)r 
zijn voorgevallen. 

De heer J.ocke gelooft, dal, tiaar tle 
veiligheid van tien weg zeer afhankelijk 
is van den loesland van tien dauipkring, 
bel niel voorzij;lig is nu'.t eene suelheitl 
van 80 ned. mijl in het uur te tjaan , 
al nvare de spoorwijdte in plaats 
van 1'J,44. 

Kindclijk bederven tle zware maehinen, 
welke op den Gr eat-W eslern gebruikt 
wortlen om de tlot)rloopeude treinen te 
ir-ekkeii, zeer tien weg tloor hel schudtleri 
der spoorslaven, hel slooten op en ver-
pletten van het metaal , zooilal zij tle 
spoorwijtlte genoegzaam wij/igen om 
een wezenlijk j'.evaar voor de Ireinen, 
welke op den tloorloopentlen trein vol-
gen , te doen geboren worden. 

De (ireat-Western heeft, w at tle .v/iĉ -
hcid betr eft, et;net)nbelw islbare nuuM'tler-
heid boven alle antlere linien. Wanneer 
men des morgens ten fU uur met den 
ex|)ress-trein van Kxeter verlre.kt , is 
men len 11 uur le Lontlen , ria 310 ned. 
mijl afgelt^gtl le hebben. 

l)e ht»er l^ocke geeft twee redenen 
voor deze suelheitl op: 1». kan tle Greai-
^Veslern tloor den aard van zijn vervt)ei' 
en van het land tloor hetwelk tle weg 
gaal, slechts een klein aantal tusschen-
slations hebben, intlitm men tle belangen 
der si)oorw eg-maatschappij niet wil be-
nadeelen ; 2«. bestaal er geen spoorweg. 

tlie in gunstiger omstantlijjlreden ver-
keert , dan tle (irttal-Western , zoo ten 
aanzien van hellingen , als van hogten. 
lïoveridien moet men voortïersl in het 
ot){; houtlen tlat hel in tten bergachtig 
land t)nmo{;elijk zou zijn eene zoo weinig 
gebogen rigling te ver krij{;en , en dal 
zelfs in eene weinig afwisseit^nde land-
streek de meertlere uitgaven , welke 
eene tltngelijke rigling zou vereisehen, 
vaak niel in verhouding zouden zijn 
met de inkomsten der linit\ Wat ver-
vot}çens het aantal stations betreft, dit 
moet natuurlijk geregehl worden naar 
tien aartl \an de hetlrijviijheid tusschen 
tle hooftlpunlen en naar het aantal en 
het gewigt tier; plaatsen, waar de trein 
reiziger-s t)f goe<ieren kan tipnemen. 

Derhalve is tiesiielheid van 68 ned. mijl 
in het uur. waarnunle de treinen van 
den Oreal-Western loopen, vtdslrekt 
geen gevtdg van tle wijtlltï va/i het 
spotir. 

Dti heer IJiilder tloet vervol/;t'ns t)p-
merkeri, tlat eent? vermeei tlering van 
suelheitl van 40 tip 50 eng. mijl (64 tip 
80 ned. mijl) in het uur eigenlijk van 
vveinig belang is. 

W anneer men tle doorloopende Ireinen 
op zich zelve beschouwt , ziet men 
spotnlig in tial zij eem; wezenlijke af 
wijkinj»; zijn van liel be(;insei , tlat bij 
de exploitatie van een spoorw t̂ g op den 
vot)r{',r't)ntl moet staan, liet is niet 
slechts t)m(lat de menigvultlige aardeg-
plaatsen daarliij zijn uitgesloten, tundal 
tle tusschen-hetlrijvigheitl aan eene ver*-
siieltle gerneenschij) tusschen tle ht)ofd-
punten (Jei* linie wt)rtU Oj»geoflertl, maar 
liet is vt)t)ral orndal tlt'|',roole snelheid, 
die als een voorre{;l aan tlezen bijzon-
deren trein bij uilsluiiiug ver{5uud is, 
een lastig servituut is vt»or tle treinen, 
welke haar vtiorafgaan, deze not)dzaakt 
op tle stations-sporen stil le houden en 
er langer t)f korter te wachten, entten 
vrijen tloorltigl te laten aan tle meer be-
mitldehle reizigers, w elke het voorr ttgloru 
in weinige uren van het eene einde van 
het kt)ningrijk naar* hel ander e le vliegen 
hebben kunnen betalen. Op den Great-
W eslern wisselt hel t>pt>nthoutl, dat men 
aan de passagiers-treinen len gunste van 
den dtiorloopeiulen trein doet ondergaan, 
lusschen de 12 en 19 minuten; voorde 
treinen van tle klasse alleen bedr aagt 
hel 25 minuten , eindelijk iluurt het 
t)ponthoud voor de goetleren-lreinen 
van 25 minuten tot 1 uur en 10 minuten. 

Gaan w ij nu over tot de bewegentle 
kracht, welke de beide spoor wijdten 
vereisehen. 
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Dit lieer i\^Conriel haalt het navol-
gende voorbeeld aan, ten hewijze dat 
het doode (nnttelooze) fjewifjl op hel 
wijd spoor veel aancneï keiijker is dan 
op het smal-spoor. 

In de maand Jnnij 1845 kwamen 135 
waggons van wijd spoor na elkander 
te Gloeester aan eti hevond (iien, dat 
zij ge/ameidijk een hinto gewigl van 
721 Ion (732. jied. ton) hadden, waar-
van 587 nutteloos en i:»4 rmttig gewigt. 
Even zoo veel lot hel smal-s\>oor he-
hoorende en ook na elkander aange-
komen watfgons wo(;eu 201 Ion hrulo 
vu'nder dan ile eersle en hadilen slechts 
4 ton minder nullig gewigl. Deze twee 
proeven, die ([enonuiu werden lerwijl 
de transporlen huo gewtnnm en hepaal-
den loop hehielden , geven de/e belang-
rijke slotsom, dal de waggons van 
wijd sp(jor loopen zonder meïkbaar 
meer belast te zijn , dan die van smal 
spoor. 

i^e heer lï. Slephenson ze^flook, dal 
de huling van de voor detusschemlieiist 
gebruikt wordeinle wagg(ms op den 
iveg van Londen naar l>irmingh;nn 
geujiddeld het tjewigt van eene Ion 
(I0l(j ned. pond) niei te bnven gaat. 

Op het wijd spoor worilen dus zondei' 
eenig nut aanzienlijke kosten v(H»r trek-
kracht door het nutleh>os jjewigt der 
wagens verspild. 

De heer AFConnel houdl het er roor, 
zonder zich echter op stellige teiten le 
gronden , dal bij gelijkheid van lading 
en spoed de kosten van verplaatsing op 
een wijd spoor hooger zijn en dat de. 
hoeveelheid coke die verbrand wordl 
insgelijks grooler is. Overigens vindt 
hij er meer voordeel bij om voor een 
trein ééne groole machine dan twee 
kleine te spanncMi. Hij heeft onlauffs 
voor smal spotu' eene machine vervaar-
digd • welke op een waterpassen weg 
tol 1000 ton miït eene snelheid van Hi 
tot 20 ned. mijl in het uur voortsleept. 
. liet doet mij leed dal ik hier slechts 
een oppervlakkii; overzigl kan jjeven 
van dit van parlemenlswege gedaan 
onderzoek, welks gewigl hoofdzakelijk 
gelegen is in de mededeelingen , die 
hel van de zijde der Ingenieurs, welke 
men geraadpleegd heeft, heeft uitgelokt. 
INlaar een uitgebreid verslag zou mij 
builen de grenzen voeren, ilie ik mij 
voor deze aanleekeningen heb gesteld. 

§ 4. Spoorwegen in Ierland, 

Eene statistiek van de in werkingen 
vau de in aanbouw zijnde spoorwegen 

iti Efit^eland en Schotland zou aan deze 
aanleekeningen slechts een middelmatig 
belang bijzellen. Daar echter Ierland 
minder bekend is z d ik hier hel een 
en ander over den loesiand der sjiotu-
wegen in dal land !)ijvoe}»,en. 

1". Ierland heefl op »lil oo^^es'.blik S])oor-
wegen in gebruik ter lenj;le van i>ij de 
200 ned. mijl; hel zijn de wegen van 
Dublin naar Kinjyslown en Dalkey, van 
Dn!)!!!} naar t^a riow, van Dublin naar 
Dro];heda (MI Howth, eindelijk van 
Heifast naar Porladown. 

De weg van Dublin naar Carlow 
levert bijna geen kunstwerken ; het 
eenige dal eeni»?zins merkwaardig is, 
is eene doorgr aving op gei ingen afstand 
van Dublin. Deze weg is op een ge-
deelle van zijn loop het hoofd san eene 
linie. welke zich in drie lakken ver-
deelende Dubli/i mei (Rashel , Cork en 
Limerick verhimien moet ; men werkt 
Ihans ijverig aan de veitakkin,'? van 
Gasbel. Hel is deze veelvoudige linie , 
welke in Ierland lireat SouUiern and 
Weslern-llaihia]! jjenaanul wordl. 

De weg van Dublin naar Drogheda, 
welke gedeeltelijk langs <h; zee looj>t , 
bi(ull, als merkwa!udi('e werken, ver-
scheidene wegbruggen , die vivlgens het 
amerikaansch»^ stelsel zijn gebouwd , 
aan , waaronder sommii;e van hout, 
amlere van ijzer. 

De kleine slad l lowlh , waar «;ene 
• vertakking van den weg naar Drogheda 
eindigt, heefl eene haven , widke men 
zal verbeteren en die, daar zij dieper 
water heefl dan die van Kingslown, 
eene meer gemakkelijke landingplaats 
voor de naar Dublin besteuule schej>en 
zal aanbieden. 

Aan den weg van Drogheda naar 
Porladown wordl overal gearbeid. 

2 . Sir John iMacneill is als hoofd-
ingenieur met den aanleg van 650 ned. 
mijl sp(M>rweg in Ierland voor rekening 
van verschillende maalsehappijen bilasi. 
Hij heeft oj) eene {gelukkige wijze zich 
de verbeteringen ten nulle gemaakt , 
die de ondervinding op de engelsche 
spoorwegen heefl aan de hand gegeven. 
Ilij heefl in zijn aanleg eene zuinigheid 
welen le belraelilen, welke dringend 
noodig was iu een land waar hel ver-
voer zoo goedkoop moet zijn om door 
eene arme bevolking betaald le kunnen 
W(»Iden. De wegen, welke hij leeds 
aangelegd heeft komen op 220,000 frank 
(oni;eveer [ 104,000) de ned. mijl te 
slaan, lerwijl de gemiddelde prijs in 
Eiijïeland bijna 450,000 frank (ruim 
/• 212,600) bedraagt. 

iïij heeft zijne dienst op de volgende 
wijze geregeld. Hij heefl een districls-
in/renieur (distriet-engineer) voor eene 
lengte van 64 mijl ; een vasten inge-
nieur (residenl-engineer) votu- elke l(> 
mi j l . eindelijk heefl ieder resiilenl-
ingeniem* Iwee hnl()-ingenienrs en Iwee 
inspecteurs onder zich (een voor iièt aard-
w r 'iC en een voor het melselwerk). 

Het is de rer/idenl-ingenieur , welke 
de sittialie-slalen , die lot gr-ondslag 
voor de verrekening der uitbetaling van 
de aannemers moeien dienen , opmaakt. 
Deze stalen wor<len d;)or den hoofd-
mgenieur geverifieerd , welke zijne 
voorsleilen lot betaling aan de direc-
teuren der maal schappij inzendt. Deze 
eindelijk leveren, na ile rekeningen ge-
waarmerkt le hebben , de mandaten 
aan de aannemers af. 

De spoorwijdfe, die voor al die 
3j)oorwegen in Ierland is voorgeschreven, 
is l'•^58. 

De spoorslaven zijn als die van den 
heer IJrunel. Zij ruslen niet ot» strek-
houlen maar op dwarsbalken. 

Fig. 7 op J^laal VH stelt een bundel 
ijzeren slaven voor, welke door middel 
van de plelmachine lot eene sjioorstaaf 
gevormd worden, zoo als bij fig. 8 is 
voorgestehl. 

Men gebruikt vier soorten van dwars-
houten ; deze dwarshouten worden zoo 
toebereid dat zij {»lal gemaakt zijn oj» 
de plaats, waar de staven er, d(»or eene 
onlangs door den heer John Macneill 
uitgevonden, zeer vernnflige, mecha-
nische bewerking, op bevestigd moeten 
worden. 

4". Op den weg van Drogheda ge-
bruikt men voor de k(U'le afstanden 
locomotieven , waarvan het achterste 
gedeelle zoodanig verlengil is, dal men 
er hakken voor kolert (»n waler in kan 
maken. Men behoeft dus tjeen hijzon-
deren lemler daarbij te voegen. 

Op denzelfden weg gebruikt men ge-
\V(»oidijk rijtuigen met drie afdeelintjen ; 
twee coupés voor de eerste klasse van 
reizigers en het middelste gedeelle voor 
de tweede klasse, .Alen heeft in het al-
gemeen door alle mogelijke middelen 
getr-acht om de exploitaiie-koslen in 
verhtïuding tot de [»laalselijkc behoeften 
le brengen. 

§ 5. Atmosferische spoorwegen. 

Het denkbeeld van atmosferische 
spoorwegen heeft sedert het jaar 1843, 
sedert de in Ierland door de heeren 
^iegg en Samuda gedane proefneming, 

welker goede uitslag zoo veel geiucht 
maakte, weini{f veld gewonnen. 

De spoorweg-m:ialscha;'\)ij van Kings-
lown naar Dalkey v^'rkl.»arl meer en 
meer le vrede te zijn over* har<j wijze 
van ext)h»ilatie. Zij lu't'fl vin het parle-
ment magiigiiig bekomen oni den alm(»s-
ferischen spoorweg 4ol zes mijl voorbij 
Dalkey te verlengen ; er v/orill ijverif^ 
aan gearbeid, 

Hetzeirde slelsel zal toegepast worden 
op de esploitalie van eene linie Ioo[)ende 
van Londen over Croydon naar Epsom. 
Tol nn loe wordl er slechts eene lengle 
van vijf mijlen gebruikt, namelijk lus-
schen Groydon en Kore.sl Hill (te 
halver wegc» lusschen Croydon en f.on-
den). In weerwil van de j;roole zorg, 
<loor den heer Samuda aajijjewcMid hij 
het in orde br«'ugen van den loe.stel, 
hoort mejj {le Inciji mei ;;ewehl in de 
buis dringen, wanneer IIHM»'la jr luclil-
ledig wil maken. D<» dienst laat wat de 
regi'lmaligheid aangaat niels le wen-
sclien over. Echler men lol gunslifjer 
uitkomsten geraakt dan (»p den lerschen 
weg ; zoo verkrijgt men eem; smdheid 
van 43 mijl in hel unr voor een trein 
van 35 ton met eene buis van 0«',375 
middellijn; men moei er bij voegen , 
dal de snelheid een uiU'r.sli' van iVi 
mijl br-reikt en op twee <ler'den vin 
den afstand oni;evee:- 62 mijl blijft be-
dragen. 

Eene derde toepassing van hel atmos-
ferische slelsel zal in Devonshire jdaats 
vinden. De heer Ih uuel , die met den 
aanleg van den spo/jrweg vin Exeler 
naar iMymtmih belast is, heeft de mede-
werking van den heer Sauunla inpjC-
roe|M-n , len einde in weerwil van de 
helliujïen en krommingen welke deze 
weg oplevert, diezelfile gro(»le snelheid 
le erlangen , welke laalslgenoemde op 
den we,g van ICxeter na n- Lt»nden heeft 
verkregen. Hel lu>se.hen Ex»'leren Tei;*,u-
moulh he?;repen gedeelle is vollot»id , 
maar de dienst wordl v(K»rh»opig met 
li»com<»lieven gedaan. Op hel gedeelte 
Inssrhen Teignmoulh en Plymoulh is de 
atm(»sferische koker ter lengle van ver-
scheiden mijlen gelegd , maar nog geen 
deel der linie is in gebiuik. 

De meening, the in Engeland het 
meest algemeen is, en door de meest 
bevoegde he(»ordeelaars wordl aange-
kleefd, is dat hel atmosferische slelsel 
nog in zijne kimUchheid is, dat het 
builen twijfel veel zal verbeterd worden 
en dal men er in zal slagen, om de 
luehlontsnappin{ren, welke de werking 
200 zeer verzwakken, le verminderen. 

{ 
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Dit punt eenmaal aangenomen zijnde, 
schijnt het atmosferisclie stelsel niet 
vatbaar te zijn, om op eene groote 
schaal loegei>asl en (behalve voor eenige 
zei*r zeldzame (;evai.en) boven het stelsel 
<ler lucomotieven verkozen te. worden. 
Ik geloof als de getrouwe uitdrukking 
der heerschende meeniiijj in Kngeland 
de slotsom van een rap[)ort te kminen 
mededeelen, waarin de heer Steplienscm 
opgavt* doet van de door hem, o|> uit-
noodigin/; der directeuren van den spoor-
wc{f van Chester naar Ibdylicad, gedane 
nasporingen (U A|uil 1844). 

Die slotsom is de navolgende: 
t»'. Het atmosferische stelsel is (feen 

zuinig mitldel om de bewegemle kracht 
t)ver le brengen , en slaat te dien aan-
zien bij tle locomotieven en tle vaste 
slotuntnigen achter. 

Het verschaft iu de praktijk geene 
grt)Olere snelheiti tlan tle locomtilieven. 

In dc meestit gevallen zou het tle 
ktjslen van den aanleg vau j,potu \vegen 
niel verminjleren en ze dikwijls zelfs 
aan'merkelijk vermeertleren. 

4°. Voor kleine linien , waar een 
druk verkeer is, waar men treinen vau 
eeu matig {;e\\igl maar van grotjle 
snelheiti, cn meni(;vultligt; vertrek-nren , 
verlaufjl , w aar eintlelijk tle Itiesland 
van het terrein weinijj geschikt zou zijn 
oui llaauwe hellingen tp maken, tlie 
vt)or tle locomotieven noodig zijn , daar 
zal hel atmosferische stelsel b.)ven elk 
ander verkieselijk knnneii zijn. 

Voor korle linien van G tt)t 8 
mijl lengle, in tle nabijheid van grtitde 
sletlen , waar men alleen lus:.chen de 
Iwee uiteinden herhaalde en snelle ge-
meenscliaj) not)tlig beeft , kan het al-
mt>sferische stelsel met goed gevolg loe-
ge|)ast worden. 

f) .̂ Op ktirle linien, zoo als tle weg 
van Lontlen naar lilackwall, waar tic 
lusscht.n-stalions eene hoofdrol spelen in 
de exploitatit; en waar uïen tlikwijls 
Insschen de beitle uileintltin stil mtiel 
htuiden, is het atmosferische stelst:l niet 
lt»epasst'lijk en vetd uruuler goed dan 
hel vt^rnuHige stelsel, tlal men op tien 
weg van lilackwall in Itiepassing brengt. 

7". Op lange spotirwejj'liiueu zijn de 
vereiscblen van eene ilrukke gemeen-
scha j) t)nvert^enigbaar met tle strenge 
juistheid van werking, welke het at-
uuisferische slelsel kenmerkt, een stelsel, 
waarin het geheel tier werking zoo 
vtilkomen afhangt van de n^gelmaligc 
werking van elk tier tuidertleelen. 

f f fee tweede (jedeelte hierna») 

VerUlaring iler letters O/J plaat VI. 

Fic. 1. 

A. Station vi»or d»? reuiper«^ op de spoorwegen van 
t.ondi'u naar (ir^-enwü ti , DQ^e^ tSriijtilon. 

li. t'iui'tlercn-slHtion van diï^i tftl«' hjuiorvyegcu. 
i l . Sluliuu van d«n R|tAioiv,t:g vat» Lutiden naar 

r.ta.ksvull. 
D. Stalioi» d<̂ r sjjoorwegvn v;m l.onden naar de 

noordctijki' •*n novjrtlwi'slvtijkc graafsvliaj.pen. 
E . Slaliun Vuur d»? Teizt;«er$ oj> den sij»i>.>r\Neg van 

Lundon na ir Uirnnngltant 
r . t'.oetleven-slalion van denzelfdeti 
t;. Staliun van d»»n (ir«;.4l-V/eslein-weg. 
IL Stattun van den s]»uorwte{j van Lunden naar 

Suullian]]iton. 

Via. '2. 

A. Station vunr de reizigers up de spoorwegen van 
Ijv«rj>oul en L»Mfds. 

IL Stati((n voor «lo rei/igers op den spoorweg van 
IWdlon. 

(1. Station van den spoorweg van SlieHield. 
D. Goederen-station van den si>oorweg van I^oeds. 
K. Goedcreu-stalion van den sj)ui»rwt'g van l.iverpoot. 

V I I I . GUOOTÜ KETTlNGlillCG IN RUSLAND. 

(Uil de Times t>vergenomen in hel Mechanic s Magazine 
Jan. 1850. Vol. L H , p. 13.) 

Eeu merkwaardig motlel eener ket-
tingbrug, welke te Kieff, eene tier 
voornaamste steden van riiisland , over 
de rivier de Dniepcr gelt'gd wordt, 
heeft le Sl. Petersburg bijzondere J)e-
langstelling t)pg(;wekt. Hel motlel was 
te Loudeu vervaai di;',tl, alwaar het voor 
de meeste ingenieurs tn bouwmeesteis 
is len toon gesteld. Daarna is het naar 

Sl. Petersburg overgebragt, cn iu eene 
der j;r<»olt? zalen van het winler-paleis 
opgesteltl, alwaar het alvorens aan tien 
ktdzer op zijn verjaartlag (0/18 Decem-
b(M') is aangeboden dt)t)r tien engelscben 
ingenieur Vignoles, tuider wiens on-
mitldellijke leitling de brug thans wordt 
gebouwd. 

De Dnieper is eene der grootste ri-

GROOTE KETTINGBRUG IN RUSLAND. OH 

-siefi'n van hel russisebe rijk; zij ont-
sfM'ingt in tle nabijlujitl van Smolensko, 
slrtM)mt naar hel znitlrn , en stort zich 
ten ot).slen vau Otlessa in tle Zwat te zee. 
Uit een aarth ijkskuiulig oogpunt kan tle 
Lnieper tx'schiuiwd worden als tle meest 
otislelijke greusscheitling lusschen het 
eigenlijk l'iuslaml (Moscoviti) en bet grot)lc 
koningrijk INilen , belwtdk zich eens 
westwaarts nagt'noe{j tt)l het Reuzen-
gebergte van r>o!uMUi', zuitlwaarts tot 
tle Karpathen en noordwaarts lol 
tle Oost/(*e uitstrekte. De votunaamste 
slatl, welke tle Dnieper op haren lang-
thirigen loop naar tle zet: tlt>orslrt>oml , 
is KiefT. beroeuul in de g^^schiedenis als' 
de t*erste plek , waar het christtMMb)m 
onder tle barbaarsche hoi den, tlie loen-
?naals een z\vt:rvend heith*rlijk leven in 
tle stt'pijen van Rusland leitlden, wertl 
ingevtiertl , en niet minder bekeiul als 
een belangrijke militaire grenspt»sl, tlie, 
lienrlelings in hel bezit van Pt»len en 
Russen geweest zijiitb», thans steeds in 
belangrijkheitl li>eneemt als tic hoofdstad 
van /uid-Rnslantl. 

Kietf is zeer schilderachtig gelegen 
aan tien regter- tif zuidelijken oever van 
de Dniei>er; tle stad beslaat eene groote 
o|»pervlakie en bezit labijke openbare 
getumwen , tlie de mt nigvultli{ïe hoogten 
van tien heovelachiigeu groutl, waart>p 
zij gebt)uwtl is, versiertfii. l>e alge-
menie aanhlik tier slatl is iretleiul, 
en tle intlruk, dien zij op een reiziger 
maakl , wt lke uil \M»suMijk Europa 
komt, is tlie, welken hij vei wachten 
zou bij tle eerste aanschouwing van eene 
aziatische hoofdslatl. IbM bamleblrijvt'ude 
gedeelte tier siad, de Pothd gcnaamtl , 
be>laat eene la{5(i vlakte aan het vvt̂ s-
lelijk uiteimle ; hel overige getlet'Ue van 
Kieff is van 2lM) lol 300 en zelfs 400 
on{f. voet (00,1)0, 01,44, 121,02 ned. 
el) ve»he»eii boven tle Imtïgsle rivier-
slanden , en van daar overziet men tien 
ganschen linker- t)f noordelijken oever 
van tle Dn.eper, tlie uit laag en vlak 
moernslaml bt\slaal , tlal zich lt>l mijlen 
ver boven en beneileii Kiidl uitstrekt, 
en van een Itd twee mijl brectl is. In 
hel voorjaar, bij bel wassen van het 
water, wtudl hel gt'heel een im;er, en 
dan gaal tl«» eeuii^e no.u tielijke toegang 
tot Kielf langs et oen straal\se!;tlam, itie 
boven den vloed vtMhevfii is. Van hid 
uileiiitle van tlien tlam is tle ketlinj;brug 
over tle Dnieper lot a ui dt-u vt»el \au 
de steile ludling aan tien regteroever 
aangehra{;l. De rivier, welke mijlen ver 
hooger tip in talrijke zijtlelingsctie ka-
nalen verspreid is, vereen'gt zich hier 

in eén tliej» be<l , en is daar hel smalst. 
Dezt! tloorgang is echter nog eene halve 
eng.tlsclie mijl (804 ned. el; breeti; in 
tien he' fst, als het tiroog w t'tler is , . 
luH'ft hel water eene iiiej)te van meer 
tlan 30 eng. vtutl (0 J4 ned. el), en in 
het votu'jaar, na hel snudlen tier sneeuw, 
somtijils van meer tlan 50 eng. voet 
(l.j,24 ned. el). De btdioefle aan bin-
nenlaiitlsche gemeenschap , en <le alge-
meene {;aiig tier bescliaving heeft aan-
leiding gegevtM) , om over tleze t)])ening, 
tlie tfens tol slagboom votir Polen strekte 
tegen tien inval tier Russen , eene vaste 
bl ug aan te leggen, waartoe tle keizer 
van Riislantl, met een slaatkiintlig oog-
merk , hel hevel heeft {jegeven. 

Daar tle botltim der rivier geheel 
uil zaml bt^slaal, en tle slroom haar 
bed tlikwijls tloel veranderen , zoo 
(letlen zich grotUe umeijelijkhetlen op, 
lerwijl hel vret^selijk losj;aan van het 
ijs na tien winter, gev(»l/;d tlotu- het 
smelten der sneeuw in meer mxutlelijk 
gelej'.en distrikten , hel w aler tol e^ue 
hoogte doel stijgen, tlie voor tien in-
wt)ner van Orool-IJrillannie naauwelijks 
hegrijpelijk is. Derhalve was het eene 
noodzakelijke voorwaardt?, dal hel aan-
lal pijlers van t.'enî je tiaar te bt)uwen 
brug zoo gerinjv, en tle tltuu (gangen 
tiaar tusschen zt)o breed mi»eien zijn , 
als mt)gelijk ; uit tlien hooftb; is hel 
vt)lktuntn begrijpelijk, tlat, bij tle be-
perkte midtleleu, aan het slelsel van 
eene kettingbrug de vot>rkeur {;ep,even 
W e r d ; th; idannen werdtui derhalve 
dienovereenktmislig gemaakt, en aan 
tle goeilktMiriug van tien keizer t>ntler-
wtupeii. Op tlringende aanbeveling van 
tien heel' \ igmdes is het gebruik van 
kabtds van ijzertlraatl als tlraagmidtlel 
verworjxn, tfii lol tlal van gttsmeed 
ijzeren kettingen met breetle tdatte 
schalmen tiesbden. Dil is hel slelsel , 
tlal ook is tot»ge]>asl o)) tle INleuai- en 
t'.onway biuggen in Wallis, tb)or Tel-
ftu tl, t»p verschillentle plaatsen in Kn-
gelaiul. alsmeib^ in lb)ngaiije, le Pesth 
over tien Donau tloor Tierney Clarkt;. 
Al tieztf brugijen hehben tjchlei slechls 
i'éut? groote mitlden-opening. De ket-
tiu'ïbrug le I v i e l f heeft vier hoofd-
t)peniii|;en , elke 440 eng, vt)ct (134,10 
lu'tl. el) wijd, benevens iwee zijdc-
o])eninifen elke van 225 eng. voet 
(fiS-.óS netl. el) als t)(»k een tloorgang 
vaiu üO voet (10,24 ned. el) aan 
den regiert)ever , door eene draaibrug 
over.<pannen. tli(; voor de dotu vaait 
van siotmibooleu en andere riviervaar-
tuigen geopend wordt. Er zijn alzoo 
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vijf sleunir.ii! fi) of pijlers in de rivier , 
e'éu liroj'gcnhoofd aao den liidieroever, 
een arnler l)rng{(en!n>ofd aan de Kiett-
zljde van den sli'ooni (alwaar, door den 
doorlo/jl v<;or de s{oorji!)oolen aan de 
andere zijde, werkelijk een geinelseld 
eilanil gevormd is), en een hoofd voor 
de draaihrtjg aan th!j) rei'ieroever. Voor 
elk ilezer pijlers is eene kofferdani van 
builengewoon groole afmelingen he-
noodigd gev. eest , hijzonder voor' de 
twee laatsle. De honworde der pijlers 
in de rivier is nieuw en sierlijk, en 
volkomen ^ïirookende mei die der nil-
geslrekle rij veslingw erken van den eer-
slen rang, die de hooi;len van Kielt' 
hekroonen. De doorgringen in de pijlers 
zi]n 28 enif. voel («»ó.'i ned. el) wijd ; 
en 35 eng. voet (10,(»7 ned. el) hoog lol 
aan hel.sh»l der halfcirkelvormige hogen. 
De geheele hreedle der hrug is van 
bijna 53 eng. voel (10,15 ned. el), 
waarvan eene slrook van 35 eng. voet 
(10,07 ned. <d) uilsluilend bestemd is voor 
den ri jweg; hel hrngvlak haiiijl in 
kellinger), in hel/elfde walerpasvlak, 
twee aan elke zijile van derr we/^; de 
voel paden sleken builen de kellingen 
u i t , en gaan builen langs de sleun-
mmen over draagschoren , zoodal de 
voelgangers gehecd van de ruilers en 
voertui{;en gescheiden zijn. De kellingen 
zijn zamenr;esleld. uit schalmen die 12 
voel lang zijn , en elk omirenl 
4 cenl'. (ruim 200 ned. pond) wegen; 
er zijn achl schalmen in de breedte van 
eiken kelling, terwijl de geheele lengte 
der kellingen onilrerd 4 eng. mijt (6432 
ned. el) hedraagl. liel voor de draai-
brug i;ebezigde ijzer' is gi'oolendeels 
gesmeed; de breedte van de hrug is 
bijna .53 en;;, voel (10,15 ned. el) en 
hel gewigt van lu i daaraan gebruikle 
ijzer bedraM,,l naauv\elijks lUO Um 
(101,000 ned. pond.) De hrug wordt 
water pas hc\\0(;en, op ec :ie wijzesooi't-
gelijk aan tlie waarop de locomoliexen 
aan een tpooru eg-slalicn door draai-
iafels worden verplaatst. door middel 
van een zeer et rivcnidjffen toestel, die 
door sleehls vier man in beweging 
wordl g«'bragl. De vloer tier brug is 
zaInen{p^sleid uil \ erschillt;mle verhiii-
dingen van iioul en ijzer, \ol{jens een 
nieuw steli-ei, en is hijzontler stijf, 
len einde het geweld van hevige 
winden te kunnen w eer-slaan, tlie 
zoo menigmaal oj) andere plaalscii de 
gewone vloeren van kellingbruggen 
hebben heschatligd en zelfs vernield. 
De leuning is bijzonder ligt en fraai; 
en bestaat uit sierlijke paneelen van 

gesmeeil ijzer, (iego;en ijzer is mef 
zt»r{,vultligheitt hij alle deelen van tle 
brug weggelaten , belialve daar waar 
hel gehruik er van we/enlijk vtjr ki(\selfjk 
tif tmverii'ijtlelijk wa.s. Ilel g^ezanienlijkt; 
i;ewigl van hel lot tien lionw van de 
brug gebezi/;de ijzer is omirenl 3300 Itm 
(3.004,800 ned. poml) met inbfgi ip van 
de machinerie, tlie tjp verschilleiule 
lijtlen hij tien houw moet (;;ehruikl 
wortlen. Hel {;eheel is in 1'Jngelantl 
veivaartligd tloor vt:rschillentle der 
meest l)eroemtle ijzei gieler'.s en fahrikan-
len. Vijfiien schepen zijn noodif; gewi-est 
lol het t)verbrengen van hel. ijzer naar 
Odessa , van waar hel in kleine wagens 
tloor ossen getit)kken , t)ver tle woeste 
vel tien, waar- meestal geene wt^gen zijn 
t)f althans geene welke tien naam ver-
dienen , naar Kieff is vervoertl. 

De hoeveelheid vverkluigen van .'dlerlei 
soorl , tlie lol «len bouw van de Kiefi-
brug wtM'den gebezigtl, is ontzaggelijk 
groot ; niel minder dan tien sloom-
lui{yen zijn in (;ehruik. Twee tlier ma-
chinen zijn gr'ooie vasle werktui(fen , van 
.50 paar tlenkraclil; tle overi|fe zijn van 
4 lol 8 paartlenkrachl, en kunnen naar 
verkiezing verplaalsl worden. Deze 
werkUiigen ptnnpen waler, heijen \ialtm, 
malen de morlels, hijsclien liout , ijzer, 
enz., trekken lasten, en verriglen vele 
andere werkzaamheden, die zonder hen 
met menschenhantlen zouden moeten 
worden nilijevoertl. 

Kene lijchilijke brug voor een spoor-
WCJf is over de Dnieper g<'legd, welke 
door een zelfwerkend hellend vlak ver- . 
honden is met de hoogten hij Kieff, van-
waar* tle grootste hitdvken graniet en 
massa's ijzer van de magazijnen lol 
aan de wt?rken op tle rivier' wortlen 
afgevticrd. De voi>rraad granielsleen, 
luuil , melselsleenen , k;dk . andere 
sleensoorlen enz. is intlerdaad buiten-
(fcwoon grotjl, en he.'daal verscheiden 
mtjrgen lands. Ken gelieel iJor|» van 
mag'azijnen , karilor<'n, winkels, loodsen 
woningen voor de o{)zii;Iers , en wel-
ingerigle hullen voor de talrijke ar-
beitlers , is aan tien linker-oever dei-
ris ier opgeshifien , op grond tlie tlaarloe 
hepaaltlelijk is aangevtjerd en verheven 
is boven tien hoog'slen w^aler slantl.Ken ge-
re{feltl commissariaat is aan hel etahlisse-
menl verbondt»n, en tle tlienslr-egMding is 
zeer volledig. De geheziijdt; /jehakken 
sleen is ziTr hartl, en van eene^choone 
Ideeke kleur. L'ilgebreide granietgroeven 
zijn op verscheidene plaatsen , uitsluitend 
len behoeve van tleze werken geopend, 
doch tle voornaamsle voorraad en de 
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grootste en fiaaisJe hlokkt;n worden t)[> 
t)iigt;veer 100 mijlen ver (1 (>0,810 netl. 
4.'llen) van Ivietf gevt)ntlen ; van tiaar 
wt)rdl tle jgraniel in thitir slieren ge-
lrokken karren, dt»or wtiesle streken, 
geheel zonder w egen , naar Kieff ge-
voerd. Hel gedeelle, dat heslemtl is ter 
vervaardiginjj van hel hydraulisehe 
kmisl-cemeiil, tlal votn- tle foiidamitiilen 
(;n het schoone metselwerk not)tlig is, 
is niel hel niinsl belangrijke. Het is 
inderdaatl eene knnsi-pou/zolaan , uit 
(M'iie bijzomlere sot>rl van klei, die in 
hel kietische. gebergte {;eTontten wordl, 
vervaartligd volgens tle beginselen, tlot)r 
tien bert)iMnden franschen ingenieur 
Vical , in het tloor hem onlangs uitge-
geven werk, tmlwikkeld. De tlaarvt)or 
ingerigle, gehouwenzijn zeer uitgebreid, 
zijnde ontzajïgelijk grot>le werkplaatsen 
waar de bewerking tlag en nacht wt»rdl 
vtiorljgezel. Acht grooi»; rooslovens , 
en talrijke maalmolens zijn aanhoudend 
in werking; men maakt er ruim 300 
bushels (lOi) leerling el) kunst-cemenl in 
het etmaal. 

Hel moei voor een lechnisch verslag 
bewaartl blijven om al tle werktuig-
kuiitlige hijzonderhetlen , belreffentle tien 
bouw tiezei' brug, te vermeltlen , tiaar 
hier slechls een algemt^en tleiikheeld kan 
g'(»geven worden van de hoofdtrekken 
van den prachligen bouw , tlie de 
groolsle brug in Kuropa zal zijn , zijntle 
bare lengte ruim eene halve eng. mijl 
(804 ned. el) terwijl zij eenti tj[)per-
vlakle van 1 0 0 , 0 0 0 vierk. vtnd (021i0 J 
netl. el) , tierhalve aanzienlijk veel 
meer dan thie morgen lamls beslaat. 
In April 1848 is mei tleze werken een 
aanvang gemaakl. De plegligheitl van 
hel lej;gen van tien eersten sleen hatl 
in September van tlal jaar plaats. Acht 
groote kolfertlammen war-en in het 
begin van 1840 voltooit! ; waarvan er 
twee tloor t!e springvloctlen vernield of 
beschatligd werden,tlie sederl {jehet.l zijn 
herlxmwtl. Dt? fomlanienlen dor land-
hoofden en van twee der rivier pilaren 
waren veili{; rî -b'gd vtK')r hel invallen 
van tien winter, en al tle fomleringen 
en ktdlertlainmen zijn legen schatte l»e-
hoeil tlot)r tle Itiejiassing van een uil-
gtdneitl slelsel ter beveiliging van wer-
ken , beslaamle uit zoogenaamd beslag-
werk van leenrijs, vervaartligd zooals 
in Nederland gebruikelijk is , hetwelk 
dotir HollandstMie aannemers, tlit; tiaarloe 
bepaahlelijk th)or den het;r Vignt)les 
naar Kielf zijn medegebragl, is uilgt;-
voerd. Men verwacht tlal het inelsel-
Aveik geheel legen hel laatsl van <850 

zal voltooid zijn , en dat tle Kiett-
keltinghrug in den herfst van 1851 
voor hel publiek zal geopend kunnen 
worden. 

De dijk , waarop men van tle rioord-
zijtle , zt)o als hoven is . vernieltl , de 
Dnie[>er natlerl, er: die in 1845 tloor 
tien vlt)ed zwaar htjschatligtl is, zal vol-
tloentle hersleltl wtntlen voor de wegen 
aan tien linkeroever tier rivier. Aan de 
reglerzijde leidl een fraaije nieuwe weg 
langs tien oever aan den voel tier heu-
velen siroonit)i>waarls naar hel handel-
tlrijveiiile en tle antlere gedeellen van 
Kieff, en stroomafwaarts naar hel be-
staande veer en tle lager gelegene 
veslingwerken. Ken andere weg zal 
aangelegd wtutlen, die naar de i;roole 
milil'.iire stellingen op de hoogien van 
Rieff, zal vtieren. 

liel sierlijk model tlt^zer merkwaardige 
brug is op eene schaal van omtrent 
1/100 gemaakl. Hel is hel volinaakl-
sle vtjorwerp van dien aard , dal wel-
ligl ooit onlworpen t»f vervaartliijti is , . 
en reglvaardi};l hel hooge vertrouwen, 
dal in den ht̂ er James van J^onden , 
den mt)tlelmaker, en in zijnen liooftl-
medewerker, tien heer Sims, is gt.'sleld, 
welke laalsle met een antler ingenieur 
van Londen naar Sl. Pelersburg is 
gegaan , om hel model aldaar op le 
stellen. Kik stuk html of ijzer, elke 
boni , schroef en plank , — en die zijn 
er bij tluizenden , — is in hel klein op 
de meest vt)lkomene w ijze vt)orgt\sleld ; 
de archilekltmische ontlerileelen van het 
melselwei k , tle inwendige inrigiing der 
hooftlen , tle mt;eringen en zatlels voor 
de kellingen , dc werktuigen der tlraai-
brug , alles is getrouw voorgc-deltl op 
de behoorlijke schaal, en in eene juiste 
verhtïutling. Daar de verhmitling tier 
lengleschaal is van l/lOl), ztx) is die 
van hel oppervlak bij gevt)lg van 
1/10,000 en die van den inhoutl van 
M,000,0U0: lerwijl al de kleinere 
ij/eren deelen naauwkeurig in hel nn)del 
volgens tleze laatsle verhoutling zijn 
aangehragl. Het voetstuk van hel model 
is van mahoniehout, en wortll gt;dragen 
door bronzen jtmische kolommen , met 
vei'jjulde kapitelen en fries. Hel ge-
heel is een prachtig kunststuk , eene 
plaals in het paleis des keizers wel 
waardig. Het water van de Dniept^r is 
tloor een spiejjel vt)orgt»sleld, waarin de 
onder zijtle van tle brug lenigkaalsl, 
en hel geheele model is dt)or eene glazen 
kast t)verdekt , mei vergultle spijlen , 
waarop een fraaije glazen kt^eiud prijkt, 
tlie gi'tiragen wordt düt>r prachtig ver-
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guUU' pilaren» volgens den korinlhisclien 
slijl , alles nilninnleinl gesinMien. Tot 
het vervaal iligen van hel model en het 
voelsluk zijn iwee jaren noodig ge-
weesl • en de koslen hehhen meer <lan 
£ 60(10 (/• 72.000) heilragen. 

De koslen van de KieH hrng. met nil -
zondering \an deloegangen , zullen meer 
dan 2,500,000 roehels zilver (4,750,000 
ned. gulden) heloopen, welke som . 
alhoewel zeer aan/.ienlijk, als een 
geringe prijs voor een zoo gr(»ol werk 
moet tiescIuHiwd worden. De heer Vig-

noles heeft reeds, o() 's keizers last, 
vocM' vei'scheide/ie andere gr/>o!e hrng-
gen , in versehillende ge»leellen van 
iiusland . in geieedlu'id /-ehragl. JCenige 
daarvan zijn goedgekeurd, over de an-
dere wordl nog heraailslaagil, lerwijl 
er ook |dannen vo(u' nog meer hrnggen 
en andere werken onlwi»rpen wonlen , 
mei alle welke men meer ot' min /je-
v(U(lerd is; hel ijze? voor al die werken 
UKiel door de engelsche fahrieken ge-
leveid worden. 

I X . CliUONOSKOOl' VAN IIIPl» , TOT .̂ JI-Ti.N'G V.\N DK.V V.M.TIJD OICR 

LIGCIIAMEN , VAN DK SNELIIEIO OIlH (IKWKEHKOGKLS , ICNZ. 

DOOK OEl^SCnuiGKll, 

(DiNGLEns Po/i/t. Journal, 1849, Bd C X I V , Heft 4 , S. 255.) 

(Plaat V r i l , fig. 1-8 . ) 

Bij de verrassende uilkomsien, welke 
niet den in i'oggendort's Annalen en 
in Dinglers i'ohjteclinischcs Journal (\) 
vermelden chronoskoop of tijduu'ler ver-
kregen zijn , zal eene uilv(»erigc he-
schrijvintr van dat werktuitj en van de 
daarmede tfemnnen proeven zekiu* he-
iangst elling wekken. 

Fig. l slelt hel raderwerk van voren 
gezien op de halve p,rootte, fig. 2 (lel-
zelfde met ondersiel o|> 4 der grootte 
voor. De twee wijzerciikels a en ö zijn 
elk in 100 <leelen verdeeld. De wijzer 
op den cirkel a loopl eens rond in 10 se-
conden. De verdeelingslijnen van a wij-
zen dus secoiule en die vau li j J ^ ö 
seconde aan. De aCheeldintj van ter 
zijde, fig. 3 , verlooni de zann.'nslelling 
van hel werk. Hel rad f, waaraan hel 
gewi/jl hang'l, hrengl hel rad in be-
weging en dil rad val hel rondseltje 
op de as van hel rad d. Op die as is 
levens hel kroonrad y l)e\eslig<l en 
maakt dus met haar lien omwente-
lingen iu tle seconde. Hel rad d hrengl 
eindelijk hel sluilrail c in heweg'ing. 
De gan.f he;iaaL uit <'ene veer-, wier 
punl de landen van hel sluilrad c aan-
raakl. DOIM' deze inrigliuj; kan men 
den gang zoo legeleu, dal hij elke 
irilling der veer een lanil vrrspringt. 
Dc; lengte en zwaarte! en dus de loon der 
veer zijn van groot aanhelang voor de 
hepaling der snelheid van hel werk. In 

(M Voor 18Ig. «d ex. ? 184. 

het hegin zag men, dal, wanneer men 
hel weik aun den gang hragl, de veer 
twee of wel drie trillingen maakle, 
geduremle het verspringen van êéiien 
land, /oodai hel werkluig slechts de 
helft of een dertle der notnlijje snelheid 
had. Om ilil |',el)rek le verhelpen wordt 
aan het lad c tloor hel loslaten van 
eene hijzonder daartoe aaiigtïhragle 
sterke veer eene hewegmg medegedeehl, 
welke aan de raderen le.rslond de noo-
dige snelheid van oinwenleling j;eefl. 
Heeft nu echler hel weik eenma-d die 
snelheiil, hij welke hel versprinj;en van 
een land iegelijk mei eene trilling der 
gangveer pla.its heefl, zoo hesiaal er 
geene moj'elijkheid meer , dal de t;ang 
ianjïzamer woide, inl(»gendeel hlijft 
de/e volkomen p,elijk. Dit is uil laU 
rijke proeven, widke met het werkluig 
genomen zi jn, genoegzaam gehlekeii. 
Deze imigl ing van den gang heeft 
hoveiulieu nog hel voordeel dal eenige 
vermeerdering of vermindering vau het 
gewigt geen invloe»! op de snelheid 
van het werk uitoefent. 

Het w ijzerwerk is onafhankelijk van 
het gaande weik en hierin ligt juist 
hel eigenaardig helanp,rijke van het 
werktufif. 1)«J(M' middel van hel rad A , 
fig. 1 en 3, W(U(lt de wijzer a door 
den wijzer O in beweging gehragt. De 
wijzer O is aan de as l bevestigd, en 
deze gaal zonder wrijving door de door-
boorde as der rader en d en ij. Oj» deze 
as l is lusschen hel beweegbare kroon-
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rad (j en hel op de groote plaat van 
het gaande werk vastgeschroefde en 
derhalve niet beweegbare kroj)nrad 7 , 
ieder van 100 landen , e(;n tweede 
wijzer of naald bevesligd. De as l 
kan men nu zoo ver vootnil of 
achleiuil schuiven, dal deze naald 
door de landen van hel eene of van 
het andere kroonrad gevat wordt. On-
derstellen wij nu , dal hel werk 
gaande is en dal de naald lusschen de 
tanden van hel kroourail (j ligtçe , zoo 
zal het gevidg daarvan zijn , dal deze 
naald met dal rad nniddraail eu even-
eens zal oak de as l en hel voor ile 
plaat zich bevindende wijzerwerk de 
beweging deelen. Lijjl echler de naaht 
tusschen de landen van hel rail zoo 
moet, daar dit rad (Md>ewegelijk is, 
ook het wijzerwerk stil slaan, (dsclioon 
het hoofdwerk beweegt. De achter-
en voorwaarlsche beweging der as l 
heeft naar de eene zijde plaats do(U' eene 
veer, en naar de tegenovergestelde zijde 
door het in het leîçer n , fig. 3 cn 4 , 
bewegende anker m. AVordt dil <loor^ 
den elektromagneel k tot s aangetrok-
ken , zoo schuift hel de as / zoo ver 
naar voren , dal de naald door het 
kroonrad q vastgehouden wordt zoo 
dal hel wijzerwerk stil slaal ; houdl 
de aanlrekkin([ op dan wordl hel anker 
alsmede de as b door eiMie veerleruij-
geschovei), en de naald ilienlenge-
volge tloor de lamlen van hel kioon-
rail (j geval, en gevolgelijk deell het 
wijzerwerk de bew-egiuij van hel hoofd-
werk. 

De proeven omtrent den vallijd met 
dit inslrumeul w orden op de navolgende 
wijze j;eiiomeu. 

i)e valltieslel , tig. 5, waartoe het 
onderstel eenei valmachine van Alwt)od 
kan genomen woitlen. beslaat uit den 
door midilel der schrtjefklem z op- en 
nederwaarts hewet*i;baren neerval toe-
stel A en den opval-loeslel li, die in fit;. 
6 en 7 op 4 der tjroolle, op zijde, le 
zien zijn. De armen eener lang a a , 
fig. 7 , worden th)t)r de spiraal c , 
welke op hel veibindingsluk d der hef-
l)t)oms-armen bb werkt, ongeveer r(!p,l-
hoekig uil elkander gehouilen. De hef-
booms-armen bb wtntlen d«»or glas of 
hout gelsoleertl. Tusschen ieileren tlraatl-
houiler y en iederen arm a tier lan(ç 
is er eene metallieke verbimling. De 
kram c, die in haar miihlen geïsoleerd 
is, houdl tle armen der lang aa zoo 
digi bij elkander, dat tle metalen kogel C 
juist nog in tle ronding der lang lig-
gen kan , zonder er door heen le val-

len. Door tlezeii kogel nu wordt tle 
galvanische kelen gesloten eu hel 
wijzerwerk blijft stil slaan , ofschoon 
hel ho(d(lwj'rk lo(»pl. Wordl tle kram 
e aan hel / i jdci tliaadje s ras w 
i;etiokken tlan opent zith tle lang aa 
en tle koj;el valt tip tien opval-loeslel 
l i , fig. 5 en 7. Deze heefl eveneens 
Iwtfc tlraadhouders waarvan er een 
met hel melaalsluk k , tle amlere met 
h !n metallieke vtM bindint; is. Ut t 
plankje i kan men zoover oplip,len dal 
i;eeue metallieke aanraking lusschen k 
en li plaats heefl. l'.ene geringe wrij-
ving vt)Ort^'ebragt tijor tle veerkracht 
van k belet hel terugvallen van het 
plankje. Dtior tien \al van den kogel 
woitll tleze wrijving t>verwt>nnen en luM. 
plankje / on{;eveer een viertle streep 
naar henetleii getlrukl ; tlan konien k 
eu h in nn'tallieke verbinding, tle kelen 
wt)rdt gestf»len en tle wijzers van het 
werk blijven wtier stil staan na gedu-
remle tien val der ktigels bewogen le 
hehhen. 

i\u is tle proefneming vol hragl ; hel 
hoofdiverk wortll weiler geslehl en tle 
ij/lkomsl aan de w Ijzer-cirkels afg'elezen. 

i'ig. 8 th'el zien, hoe tle draden lot 
hel nemen van prï)even verbontlen 
moi'len worden. Zij D de ballerij (eene 
|>lalina-plaal /pool 1 palm vierkant is 
vi>or de valproeven vohloemle), K de 
houders 0,0 van hel inslrument, fig. 6, 
welke dot»r «Ie zuilen p/) mei de tb aatlwiti-
tlingen //. lij;. 2, van tien elekli omagneet 
k in verbinding zijn en A tle houders van 
den ueerval-lo(»stel, fig. t i , zt)0 is de 
kelen lanjjs tien langsien wt'j; AE ge-
sh)len , wanneer de ktigel t»p de lang 
ligt en bij V> tle t)pvallt>eslel geopend 
is. Valt de kogel, zot) is de vei bintling 
geduremle den val afgebroken en met 
het t»pvallen bij li wordt de keten 
lan}?stlen ktirlslen w eg WE weer gesltilen. 

liij de valproeven heefl imm hm aan-
zien van den ueervalloeslel reetls ver-
schillende veranderingen t;emaakl. Zoo 
w enl bijv. in plaalsvau tle in hel midden 
tjeisoleertle kram e eene gtdeidtüule na-
nomen en daarbij van eenen niel gelei-
dentlen kogel van agaal t)f chalct!tlon ge-
bruik gemaakt. Daar zulke, kojjels echter, 
zot) als zij in tien hantlel vt)t>rkt)men, niet 
vt)lkomen rtmd zijn , zoo ligifeii zij nu 
eens ht)oger tlan eens laj;er t»p tle tang, 
zotid.tl er kleine velschillen van 3 lot 
4 tluizentlsl»; getleellen eener sectintle in 
den vallijd werden waart;ent)men. 

Hel inslrumeul is mei zeer groole 
naauwkeurigheid bewerkt; want alleen 
bij de grt)olöte juislheid in het vatten 
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<i('i raifercii , in de l)ewe{;in{ï der lap-
pen in tle galen enz., kan men op 
voldoende nilkomslen rekenen. Aan 
deze zaken wijdde de maker zijne 
gansciie aandachl , en zijne moeite 
werd dan ook mei den schillerendslen 
uitslajg lieloond. Mei gecuak kan men 
proeven nemen bij eene valhoogte van 
tien streep, en tle wetten, door Oa-
lilei tnnlnMil den val der ligchamen 
aangewezen , kunnen t)p de met^sl ver-
rassentle wijze worden bevestigd ( l ) . 
Boven verwachliug verlooiuleu zich, bij 
lalrijke op elkander volgende proeven, 
ijeen grootere afwijkingen van den 
inidtlelbaren valtijd dan een of Imojjslens 
iwee tluizendsle tieelen eener st^conde. 

O/dangs werden er ook proeven om-
lrenl de snelheid der geweerkogels mei 
tlil inslrumenl genomen. De U>eslel voor 
deze proeven is zeer eenvoudig en in 
sotu'l (jelijk aan tien valloestel. V<»or 
tien intuid van tien lot)p is een fijne 
tlraatl gespannen, welke door eene aan 
den loop bevt^sligde inrigliiig, ongeveer 
als eene schroelklem , van den lot)p 
geisoleerd gehotulen wordl. De afge-
sclitdeu kogel scheurl hij hel verluien 
van tien loo;» den tlraad en openl daar-
door tle keten , en nu loopen de wij-
zers. De schijf is niets anders dan een 
iets grootere lot)tlregl opgeslehie t)j)val-
loeslel, welks beweegbaar sluk i uil eene 
slerke i>laat ijzer beslaat, llel verbinden 
tier tlratlen gt^schiedl op r,elijke wijze 
als bij de valpioeven, zootlal A, lig. 8 , 

den tlraad voor den nmud van het ge-
wtier, J> tle schijf voorstellen kan of 
omgekeerd; maar de batterij mt)et een 
weinig sterker zijn. De uitkomsten der 
proeven waren, gelijk te vt)orzien was, 
zeer verschillend, llel gewi/fl der kogels, 
de ligging van bun zwaarlepuul , de 
hoeveelheiti en Imetlanigheid vau het 
buskruid , tle zamenstelling van den lt)op 
en van tle kruitlkamer t^nz. zijn zaken, 
welke een wezenlijken invloed o|) tle 
snelheid uitoefenen. 

De afstaml van 100 ned. el werd ge-
middeld in secomle doorloi>]>en ; 
tlus , wanneer men tle snelheid gedu-
rende dezen tijtl eenparig stelt, was zij 
van nagenoeg een vtiel voor t s s s se-

conde , ongeveer als die van hel geluid. 
De lol nu toe hieromtrent gentunen 

proeven schijnen aan le w ijzen, dat 
ecu kogel geAlurent le tien lijd van zijn 
Iot»p even zooveel valt als een vrijval-
lentl ligchaam in tlien lijtl zou vallen. 

Hier is een wijd vehl voor de w eten-
schap geopenti, en vele belangrijke uit-
komsten ten aanzien van de natuurkunde 
en van de theorie tier banen van voort-
gewoi'pen ligchamen zullen waarschijn-
lijk door middel van tlil werktuig ver-
krt^gen wortlen. Zoo zou het ongelwij-
feltl van grtiol belang zoo voor Je 
wetenscliap als voor de techniek zijn , 
indien tloor artilleristen naauwkeurige 
prt)even len aanzien van de snelheid der 
kanonkogels genomen en le barer lijd 
openbaar gemaakt wertlen ( l ) . 

X . SllEriIKUD's GKor;rK01JKFd\l)K SrdiL'lF- ZKLF-SLUITICNDK 

POÜllTDEUHKN , DECHE.N , IjLINUKN , E.\Z. 

{Mechanic's Marjazinc, 1848, Vol X L V l l I , p. 507.) 

(Plaat VIII , lig. 0—10.) 

De inrigting berust voornamelijk 
hierop, tlat men tieuren, hlintlen tuiz. 
ztKxlanig hangt, tlat naar gelang men 
die naar de eene of andeie zijde dt)el 
t>verhellen , ze eenvoudig dooi hare 
zwaarte toe- t»f t)pengaan , en tevens 
gt?slt)ten of tjulsloten wt>rden. llel tlenk-
beehl is goed, en dij verw ezenlijking er 

( l ) NVjj Teruij/.eii jii»TOinir»'nl na.ir li«'l lioveii 
a:iiifrt't)u:i)tle «»tuk uil h<'l • PolylecliuiM li Joiini.il » 
so«r ISiS , Tul. t>X. S. i S i , «locli tucrkeii auu , 
<I.il ii«*l iii>irjin''ttt .•-•"teri dii-ii tijd aniiiiierkeiijke 
\frtM'l«Tiii}:iMj li«'i ll otidfi'ixa;!!! , zi»«»;ds Itijv. «],ii li»'t 

ren duitcndsU' };odt;»-lVo tenor i>e»'\Muli; kan .uu-
WjjüCII. 

van is zeer vernuftig. Inzonderheid voor 
wagen- of l i j tu ig-tl oorgangen moeten 
deuren volgens tlil plan beter zijn dan 
alle andere. \N ij kunnen tiiis vt)tu- een 
grt>ol buis t>p hel IcUitl geen betere inrig-
ting verbeehleu , tlan potu ldeureu, welke 
tlt)or het aanlKUitien van een hefboom 
(hetwelk een kintl of zwak t)ud man 

( ! ) De |»iijs van lir?t iii>!luruent UiOt don valtoe-
slrl is }::c\>ifrli:rf daaraan aaiiifebrafrlü Vit-
beteiingcn dmii den vcrvaardi^et (̂ den uurwerkmaker 
en >\crkluiKkundiK.e lüpp U' iVeuUingeni etn)K^il»s 
verlioüf;d en heuraaKt H. i'ruini I Sl».) Ook 
v.<Ardcn M UO\T Iteu» IcbU'Iliiit 
ve. v.l. idi^:,! 
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of vrouw kan doen,) zullen openen en 
van zelf zullen toegaan, zootlia men 
binnen zal zijn. Wi j voegen hierbij 
tle beschrijving van liet t)Ctrooi van den 
uitvinder. 

BeschnJvhifj. 

Fig. O is een opsla'ntl en doorsnede 
van eene ])oorlopening met tlemen vol-
gens de betloéltle zamenstellinjf. Pig. 10 
is een plan tlaarvan. A ' A® zijn tietwee 
bladen der deur, die, in sletle van als 
gewoonlijk oj) hengsels te tlraaijen, in 
twee, in tle zijmuren tier ptiorlopening 
gespaartle, kassen, IP, 1>-, wortlen in-
geschoven , als men vtM'langl tlat de 
doorgang geopenti zij. CC is een hol 
geraamte van liout tif metaal, tial rust, 
op tle zijmuren en tle tuigen bevat w aar-
door men t)p tle tieuren werkt. iJiii-
nen dit geraamte zijn twee platvor-
men D*, 1)=*, welke tloor mithlel van 
pennen KK daaraan bevesligtl z i jn , 
waarop die platvormen kunnen tlraaijen 
tot tegen sluitstukken , welke een tieel 
uitmaken van liet geraamle C , zoo 
tlat z i j , wanneer het voor het ot)g-
merk vereischl wordl — hellende vlak-
ken worden. Klke platvorm draa{[t 
een slel evenwijdige spoorslaven r , 

r, r, gelegd in eene rigling regt-
hoekig op tlie van tien docutïang; G ' , 
G^ , G-̂  i^ijn vier verlikale rtjctlen , 
waarvan twee aan elk blatl van tle deur 
bevt^sligtl zijn ; eindigtMitle boven in twee 
dwarsstaven 11, 11 , welke dienen lot 
assen voor twee raden 1 , 1 , die op de 
sj)oorslaven rusten, en vrij tlaarop kun-
nen bew t»gen. Deze roeden, met tle ra-
den en sporen dragen tien geheelen last 
van tle pt)orttleur'en, welke op een ge-
ringen afstand van tien bodem blijven 
hangen. K, K, zijn twee staanders, welke 
tle einden dragen van eene dwarsas L, 
waaraan Iwee armen M en N bevesligtl 
zijn , die met tle as een hetboom uit-
maken. 

llel uiteinde van den korten hefbooms-
arm M is aan de eimlen der- beitle plat-
vormen D*, D^, bevestigd tloor mithlel 
van twee verbindingroetlen d*, d*, en 
bet uileinde van den langen hef-
booms-arm N is vastgemaakt aan Iwee 
touwen of kettingen , loopentle t>ver een 
stel schijven PP , zootlauig geplaatst, 
tlat men hel eintle van tien arm IV met 
tien eenen ketting naar- boven en met 
den antieren naar beiietlen kan trekken. 
Uit de fi(}uren blijkt, dat, als tic kelting 
O- naar beneden gelrokken w ortU, 
dan de hefbooms-arm N hem moet vol-
gen en dat hicrthior met behulp vau tle 
verbinding-roeden dc twee uit-

eintlen der platvormen D ' , D ' , boven 
het rnitlden tier iJtitirttijiening op/jeheven 
wortlen, en tlus t>f)k tevens tle beitle blatlen 
van tle tleiir; maar tlewijl tle plalvtirrnen 
tiaartloor eene helling aannemen t)mge7 
k(*erd van die , welke zij te vf>i en hathlen , 
zoo vt>lgl not)tlwendig tial de beitle Ijladen 
dt)t)r de zwaarte op de spoorstaven r, r, 
r , r.zullen alltiopen tol in de kassen. ICcnc 
omgekeerde wer king zal tle blatlen van 
Zelf dtien tt»eh>open; tial is, als men 
trekt aan den ketting zal zulks tle 
idalvormeii D ' , D- in hurnien viuigeu 
slautl terug brengen, en dan zullen tle 
blatlen A*. A^ in tle t»pening terug r-ollen. 

In de zoo even beschreven schelsen 
is ook aangetluiti eene voorgestelde ver'-
betering van hel sluilwerk, als toe/;epast 
t)p eene poortdeiir van twee blatlen; 
a\ a^ zijn twee klinken, vastgemaakt 
aan de hangroeden ( i ' , (i^ ; b is eene 
ster ke veer, bevesligtl t)p eene zijtle van 
het geraamte C , en aan het vr ije einde 
tiezer veer is vaslgernaakt eem; klink-
vang C , die zootlauig j;esteld is, dal 
zij , als de poortdeuren , tieuren, of 
blintlen toegaan , de beitle klinken a' 
en a^ val. De veer veroorlooft tlat de 
klinkvang c zakt, aU tle klinken u ' 
en a^ er t>p komen te tli'ukken ; maar 
ztiodra tleze laatste genoegzaam nabij 
elkander gekomen zijn , springt de door 
de vetïr getlreven klinkvang in haren 
vorigen sland w etler t)p , en houtlt de 
klinken vasl lt)l dal zij bij eene vol-
gentle werking van den toestel tot 
tipening tlei' pt>t>rl gelost w ortlen, waarbij 
tlan tle tieuren en tle klinken ci' a* wor-
tlen t)pgeligt tot btiven tle klinkvang c ; 
(j is een kleine belboom , draaijende 
op eene as, die bevestigd is aan een 
der staamler s I\; hel eene einde van 
den hefbot)m wurtll opgeligt door mid-
del van de as en de antlere is met 
eene rtietle aan tic veer b verbonden. 
De werking van tlezen hefbt)om maakt 
bet vrijwoiden tier vang c van het vat 
tier klinken a* a«, als de deuren geligt 
worden, zekerder, maar tliti lt>eslel is 
niel volslrekl nt)otlzakelijk en kan wor-
den we(;j;elalen. 

Als de poorttleuren , enz. zeer zwaar 
zijn, kan men. in sletle van de kracht on-
mitldellijk aan de kettingen of tt)uwcn 
CP, C)̂  , aan te breng»;n , tleze laatste 
verbintlen aan tien tnunmel van een 
kltïin wiutlwtfrk t»f van eene kraan. 
t>f men kan de kiaclu reglstreeks op 
het eimle vau den hefbomnsarm iN doen 
werken, welke in tial geval anders 
geplaatst zou moeten woi'derr, tlan in 
tle figuur is vtmr'gt^sleld. 
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Men kïHi (!c krnclit, vercisclil om de 
poorldemen le (»penen, ook aanbrengen 
door de!i jdalvorm le piaalsen onder 
of hii de poori i'n dan zoodanige door 
keHin/;e/i of andere middelefi aan den 
h(ffhoomf?-arm verlKmdïMi, dal liel 
gewigl van de paarden of wagens op 
tie i>!alvt)iMnen tbve naar l)enetieiï ilrnk-
ken en zo»» tien arm bewegen zal. Of 
wel de kraebl kan worden aajigebragl 
tlt)or n)iddel van eene rail of .sianf/, 
dwars over tien veivoerw(?g op een 
kleinen afstand bitmen tle po(»rtdt!uiii(i 
gelegd, zoodat de last van den wagen 
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gaande over de slang den befbot»ms-
arm N tlt)e bewegen. 

Al tle biervoor beschreven inriglin-
gen voor tienren va/i Iwtte bladtri zijn 
loe(iasselijk vtJor enkele deuren, waarbij 
dan sleelits eén platvorm gebruikt zal 
w tutten. 

De inrigting tot steun tier i)latvoimen 
of sleHiojjen is geenszins bepaald. Men 
kan ze naar on)slantligheden wijzigen, 
liet t)ctrt»oi betreft alleen de o p h a n g i n g , 

wijze van beweging en van sluiting 
van deuren en blinden ( i ) . 

XI. AT.MOSEElUSCll IIEl-WEUKTi'lG. 

{AUtjcmeine liauzeifuny, X I V " Jahrg., 1849, Heft 11 en Hf . S. 101.) 

Deze geoclroijeerde uitvinding is on-
langs in lt)ppasslng i;ebragt bij hel in-
heijen van palefi in hel Sl. Catharinailok 
Ce Londen. De uit viiulers beweren , dat 
bel iiduiijen tlaaiinede mimler tlan tle 
helft der kosten en slechls een zttsde 
van tien lijd vtirderl, tlie bij de aan-
wiuuling^ van eene gewone trek-
bel henoodigd zijn. De ht-er Crate, 
bouw-opzigter bijgemehl tb»k, verzekert, 
dat hij mei dit'wer kling 45-palen 18 
eng. voel (5«'',4S) diep in een zeer 
barden kiezelgrtiiul heeft getlreven , en 
tlal Itien hel iidu'ijen van palen 10; 
uur lijd vorde/'de, te/wijl met de ge-
wone Irekhei vijfuraal zoo veel lijd vtjor 
bet inludjen van eemui paal vereischt 
wertl. Ook tle in{;enitMU' Har rison ver-
zekert , tlat het ijebruik van tlil aluH)s-
ferische hei-weikluig bijz(»uder vt)t>r-
deelig is. 

Het bestaal uit een luchtledigen ci-
linder van g(>smeed ijzer, v\elke van 
ontleren gesloten en van l)oven voorzien 
is van eem^n biehlibgl er in passenden 
zuiger. De zuig'eistaug is aan een ket-
ting bevestigil, tlie bovenaan over* eiMje 
vaste ! t)l loopt en met zijn andere eintle 
aan eene Iwetjde vasie r td vef horden 
is; over tleze tweede rol loopi een 
at!tlere kettinjj, waarvan het eeiu-eind 
aan luM heiblok , bel amlei e tuub r den 
voel tier stelling aan tien kop van tien 
l»aal bevestigd is. De kracht wortll aan-
gebragt door een klein sloMuiluig, «lat 
op eene gt^schikle plaats wordt {p'sleld , 
door midtl(d van eene luciitpomp, welke 
bel leitig le weeg bri'ngt. De luehl|wMnp 
is met hel hei-werktuig in verbiniling 
door kbrure buizen van gegoten ijzer met 

buigzame gelederen. Daartloor heeft 
de machine het t)rd)eî ektMd>are voortleel 
dal zij tiveraj , ot)k ver van het stoom-
luig, gesteld, en met even veel jjemak 
als een gewone Irekhei behandeld wor-
den kan. 

/ i j werkt op de volg'ende wijze, 
llust het freihl(»k op tien kop van dtm 

|»aal, zoo staal tle zui{;er iii het b«»venste 
tleel van tten ciliruler etr wt)rtll de ver-
bimlinjf luel tle luehtpomp tlo(»r mitldtd 
van tle klep tlaar gestel«l. dan ilrukt 
de buitenlui'hl den zuiger- iu den lucht-
ledigen cilinder en het heiblok stijgt 
rraar hoven; komi tle ziufjer op tien 
bodem, tinn r.luil de klep tle genuMMi-
sehap met tle luehtptinjp af; tle buiten-
lueht tlringl onder tien zuiger, en tiaar 
hel eveuwigl hersteld is valt hel blok 
dotir zijjje zwaaile weiler-; tie kleppen 
shiUen zich wetler e/i de verrigling 
wordl herhaald. 

Op deze w ijze worden ei' shgen aan-
gebragt, welker' snelheiti evemetli{j is 
aan de sterkte van het slo(»mtuig , en 
daar tloor* tle plaatsing der rollen de 
afslantl lusschen tien k«)p van den paal 
en hel blok dezelftle hli|f| , /oo verkrijgt 
men eerie legelmnlijvlieitl vair werking, 
die de gewone treklieijm V(»lstrekt niet 
kumren lud)ben ; het scheur en van tien 
paal eir bet t»pspiingetr vair hel blok 
wjutlen veiinetlen, en dnar hel blok 
sleetls aan den ketting bexesligd blijft, 
zoo wtu'dl ook de lijd hes|iaard, tlie 
anders noodig is om ielkerrs na ieder en 

l ) iK'/e iringh'ng is , scliijni het, toepasselijk 
Vc>or soiumifre sluiii»gcn iu vestingwerken. (Ked). 

slag tle 
werktuig 

louwen vast te knoopen. Het 
is zoo ingerigt , dat het in 

weinig uren in eene gewone tiekhei 
kan worden veramlerd. 

Xil. OVEU DE VEltVAAUDK'.lNG VAN KL'NST-SIEEN MET lIVOUAr-

LisciiKN o r WATKU-KALK. 

(Uit het Polytechnisches Wochenblatt overgenomen irr tle Allgemeine liauzeituny, 
XIV«^^ Jahrg., 1849, Heft H en H l , S. lOÔ.) 

Het is bekerrd, dat men reetls op ver-
sche'uleri \daatserr bouwsleenerr maakl , 
door hydraulisehen kalk nud water- tol 
een tleeg le makerr, er keizei enz. bij 
le voegen , en tle massa alsdan in bij-
zorrtlere vormen le gieten , waaruit tle 
stukken na de versteening wortlen gti-
uomen. Deze kunst-steeruMi l»evelen 
zich voornamelijk iloor hunne ligtlieid 
en burme goetlkoopheid aan, weshalve 
zij ook reeds vetil {jebruikt zijn. Ibj 
hunne vervaanligirig volgt men luH vt)l-
gende vtiorschriM : 

De waler kalk wordt in eene korf 
getlaan , die ongeveer ^ toir kan bevat-
ten , en tlaarrnede zot» lang in een vat 
mei xyater getlompebl, lt»l er geen lucht-
bellen meer tipslijgeir. Alen neeml als-
dan de korf uil het water, laat haar 
uittlruipen en bt?dekt haar met (;en om-
gekeerden ijzeren ketel, waarin onge-
veer l'i emmers gaan. De (»p «len grorrd 
slaarule rand van den ketel wtir dl r ondom 
met asch bestrooid, len einde lucht-
wisseling le vt»orkomerr. Zoo laat men 
den kalk 12 uren staan , w aar-rra bij 
tol fijn (»oeder is gewt>rden en lol vei-
vaardijfing der steenen kan gehruikt 
wortlen. 

JNlen vermengt nu l deel van tlil kalk-
poeder met waler, zootlal men eene 
dmuie pap verkrijgt, en vt)egl er daar tip 

deel keizei en k deel (uitgeloogde) 

asch van stt^enkolerr , hout of lurf bij. 
Nadat tlit mengsel goetI tlt»orweekt is, 
zootlal hel er gausch {;elijkslachlig rril-
ziel, f oerU ru'jrr er- nog zoo veel water 
bij dat de geheele hoeveelheid gebrurkt 
water 4 deelen beibaagl , en giet alsdan 
tle massa in de vormen, waarin zij 
spoetlig ver steent. Kerre trog li{flere soort 
var) kunst -sleenen , tlie t»p verscheitlen 
plaalserr tien naam van kurisl-tufsleenen 
vtxM'en , verkr ijgt merr, wanneer uuui 
bij de massa eeru» ligte aarde voejjl , 
b. v. gemalen mossel-t)f (»eslerscht lpen 
errz. IVlen vtir-mt dan lu'l niengsel rjil 
I deel hytlraulischen kalk , 2i tleel 
st!hel\»aat tte, 'l ^ deel asch eir 5 dt^eleii 
water. 

De vormen worden uil planken van 
tlemren- of greenen hoid vervaar-dijpl. 
De bodem is' <> tt»l 7 voet (1,'»88 tot 
2,«̂ ^20) lang. de zijstukken ongeveer 5 i 
tluim (0,'M4) hoo(f. Door lusschen-
l)latrkjt\s wontt het geheel in O vakken 
ver-tleeld en door dwarsht)uten en pen-
nen bijeenge'.rouden. '/eer kt)r l na het 
vullen tier- vormen worden de pennen 
er uit getrokken, de zijstukken wtig-
gentunen en tle sltïeru'u blijven zoo lang 
t»p tierr bodem tier vor-men liggen , tot 
zij zoo ver- getlroogtl zijrr, tlat men ze, 
ztuuler bunnen vorm le benatleelerr, 
ter verder e uildrooging orulcr eeru; lootU 
kan brengen. 

XIII. TELEGUAFISCIIE LINIE TtSSCllEN VARLIS EN LONOEN. 

(Overgeimmen uit het dagblad La Presse van Vrijdag l lebruarij 1850.) 

irrnnen eerrige maanden r eeds zal door 
een elekirischctr turderzt^'schen lelt^graaf 
liorulen tot naldj Parijs, Parijs t(»t nabij 
l.ontlerr gerracb î tl zijn. De slaatkuntlijje 
en handelsber igten , die betretfende tle 
algemeene en bijzomlere nijverheid, de 
tijdingen van algeuiceu en bijzonder be-

lang , zullen als door tien bliksem 
go'oerd , tle ruimle iloorklieven , met 
storm en golven s[>f»!len en met eene 
snetlieid als die van tle gedachte over-
};ebi-.'tgt worden. De tlraad van kt)pei 
(»f ijzer, tlie, van afstand lot afstand 
door zwakke steunscls gedragen, de tw ee 
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grootsli; steden der enropesclie wereld 
zal verecMugen , zal een onverhreekbaie 
band van opregie en hartelijke ver-
broedejing worden tnsschen twee eer-
tijds vijainligt!» nn met elkamler wed-
ijveremle volkeren. 

Het dajjhiad /.£/ /Ve.̂ ve heeft !irt eerst, 
de verdienste van den drnktelegiaaf van 
den lieer Jacid) Hrett naar waardt? ge-
prezen. Voor het eerst heeft hij in 
Klankrijk in de woning van den hoofd-
redacteur gewerkt ; de toenmaals alles 
vermogende tussclienkomst van den 
heer de (ürardin en de edele vriend-
schap van den graaf d'Orsay hadden 
den IVesidenl der republiek met geest-
drift voor deze uitvinding vervuld;onder 
zijne bescluM-ming hadden de proeven 
met den telegrafischen drukloestet tus-
schen Parijs en Ib ussel met een volko-
men goeden \iilslag plaals en de heer 
Pirell verkreeg tegen alle vei wachting 
bet voorregt, dat hij verzocht. W i j be-
kennen hel openharlig, dal wij groole-
lijks verwonderd waren, loen hij na 
een wachten van verscheiden weken 
ons het volgejide besluit le lezen ga f , 
gedag'teekend 10 Augustus 1840. 

Art. 1. De heer .lacob Breit wordl 
gemajjtigd een elekliischen onderzec-
schen telegraaf lusschen de kuslen van 
Frankrijk en Enijeland lol stand le 
brengen op dal gedeelle der kust van 
het kanaal dat lusschen Galais en Bou-
logne gelegen is. 

Art. 2. Ue exploitatie van deze on-
derneming wordl , met uitsluiting van 
iedere andere van dien aard, voor' den 
tijd van tien jaren loegeslain aan den 
beer Jacot) Breit, te rekenctn van. den 
dag dal alle proefnemingen zullen zijn 
afgeloopen en onder de navolgemle 
voorwaarden en bepalingen. 

Art. 3. Kene uitvoerige beschrijving 
van al de middelen en wijzen van wer-
ken , UU hel vestigen der telegrafische 
linie aangewend, zal aan hel fransche 
bestuur worden ingeleverd. 

Arl. 4. Oc werken zullen op de fr-ansche 
kust onder hel loezigl staan van a{;en-
ten van hel fransche bestuur en er zal 
geene proef van telegrafische ovcrhren-
giiïg kunnen plaals hebben dan in tegen-
woordigheid van die agenten. 

Ai'l.' 5. He schadeloosslellingen lot 
welke op hel fransche grondgebied de 
overgang of plaatsing der loeslellen op 
de eigendommen van pailiculieren of 
\an den staal zouden kunnen aanleiding 
geven, zullen door den concessionnaris 
gedragen en overeenkomstig de fransche 
wellen geregeld worden. 

Arl. O. De fransche regering zal van 
den oml(;rzeeschen telegraaf gebruik 
kunnen maken met vooiiang boven 
iedere bijzonder e lijiiing ; zij zal voor 
de overbreni;ing der lijdingen hetzij de 
engelsche hetzij de fransche agenlen 
bezigen en gebruik maken van de toestel-
len welki'zij zal verkiezen toe le passen. 
Zij zal aan dezelfde tariefhe{>alingen als 
de en{felsclie regering onderwor pen zijn. 

Arl. 7. Voor hel geval dat de hee!' 
Breit op engi'lsch grondgebied eene elek-
trische lini<; mogl aardeggcn, als vcr-
v(dg op den'i)nderzeeschen telegraaf, 
zal de fransche regiering op die linie 
lielzelfde legl hebben, op dezelfde voor-
waarden. 

Art. 8. De iiroefnemingen zullen op 
den P" Seplend)er 18.j0 moeten ge-
ëindigd zijn. In geval zij tol geene gun-
stige uitkomst moglen leiden of wel 
hij de niel- vervidling der voormelde 
voorwaarden , zal de aan den heer Bi'elt 
verleende vergunnin{j van {fcenerlei 
waarde meer zijn en zal de fransche 
regering met nieuwe concessionnarissen 
kuimen onderhandelen. 

Art. 0. De fransche regering behoudt 
lol aan den l®" September hel regl de 
begonnen werken en proefnemingen te 
doen staken iuilien omstandigheden van 
overwegeml belang dezen maalregel 
noodzakelijk moglen maken. 

Arl. 10. De minister van binnenland-
sche zaken is met de' uilvoering van 
dit besluit belast. 

IVaar artikel l zou men hebben k\ui-
nen veronderstellen, dal eene dergelijke 
ver gunning aan andere mededingers zou 
kunnen gegeven worden en deze iw ijfel 
was voldoende om alsnog <len ijver van 
<lên heer Brell te verlammen. Hij moest 
dus vóór alles van den minister van 
binnenlandsche zaken eene duidelijke en 
stellige verklaring erlangden, welke zich 
niel lang liet wachten. Ueeds den 24®" 
Augustus zond de heer Dufaure aan 
den volhardenden uilvinder eene ver-
klarin{f van den volgenden inhoud : 

«Bij artikel 1 van hel hesluil, waar-
door u de vergunning is verleend om 
een eleklrischen telegraaf lusschen do 
kusten van l-^rankrijk en Kngeland tot 
stand le brengen , is volgens uwe eigene 
aanwijzing het punt op de kust van 
Frankrijk hepaald, waar hij moet wor-
den opgerigl ; maar de r egering heeft 
daarbij niet liedoeld zich het regl voor 
le beluuulen om eene dergelijke ver-
gunning voor andere punlen tier kust 
le verleenen. W i j hebhen wel tlegelijk 
veisUum dat gij gedurende lien jaren , 
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bij uilsluiling van ander en , hel regt 
zoutli hebben difze wijze van gemeen-
schap lus.schen Klankrijk en Kngeland 
le v(\sligen.>i 

Alle zw arighetlen waren alsnu uit den 
wt:g iïcruimtl en er hleef niels over dan 
de hand aan hel werk te slaan. Door 
zijn t)clrooi gesleutul is de heer Breit 
er weldra in geslaugtl ondernemende 
mannen aan zicli le verbiiulen, die zich 
door tle mt»eijelijkhetlen van tleze groole 
omlerneming niel lalen afschrikken, en 
er belang in slellen , haar binnen den 
korlsl mt>gelijken lijd tol een goeil einde 
le bren^ïeo. Zij hebben een venuool-
schaj), onder tle firma Jacob Brell , 
Toché en O . opgeri]?l met een kapilaal 
van 750,000 frank (of ruim f 345,000) 
in zes-duizend aandeelen elk van 125 
frank (/'50 i'uiin) vertletdd, mei het 
voturienuMi om tlt)or mitltlel van tien 
elekliischen drnk-ltdegraaf eene ot)gen-
blikkelijke gemeenschaj) lusschen Frank-
rijk en J'jigelantl van Galais naar Dover, 
tol stand le bren[;en. De heer Brell 
brengt aan hel vennoaischapaan: 1". zijne 
kmiblige in Fran'krijk tïii Kn{;elanil 
geoclroyeertle Itieslellen ; 2" hel besluit 
tiei' fransche regering len aanzien van 
hel hem uilslnilentl loegeslaan vt)t»rregl 
t)m tle telegrafische lijtlingen over hel 
kanaal te brengen; 3" de magtigirig tlor)r 
hem van de engelsche regering veri.re-
gen om zijne telegrafische linie aan tle 
t)vei'zijtle van het kanaal le verleiiijen. 

De heer Breit verbindt zich vertier , 
om tol den vasten prijs van 450,ü00 
frank (ruim / 213,800) bij aanhesle-
ding tle geheele linie van tien tele-
graaf oi» hel vaste lantl en ontler zee 
door op le ri(;ten, ht?l maken en le{;(jen 
van den in zee ïe vestigen geleider, tle 
koslen van peiling, het opriglen der 
gebouw en, tle helooniiigen tier ingenieurs 
en iieamhten , enz. daarontler begrepen. 
De };eleider zal uil zeven tlraden hestaan, 
'zoodal bvivvgleu U» gelijk over-
zentlen en aan de stations van aan-
komst zal kunnen tlrukken. 

jNlen hoopt dal de werken legen het 
einde der maand Mei voltooid zullen 
zijn. 

Volgens hel konlrakl zullen oj) tle 
som van 450,000 f iank, (•>2,500 frank 
(ongevt^er /'2l).700) bij tle opening tier 
werken aan den heer Brell uilbelaald 
w t)r ilen ; de t)verblijventle 387,500 fr ank 
(ruim /* 184.000) ziillen eerst na de gtï-
heele vollooijing der linie en eene maand 
na tlal tle gt)eile uitslag, door de regel-
matige en getrouwe overbrenging der 
beriglen bew ezen zal zijn, betaald w or-

tlen. Tol flat (ijdstip zullen tle gehlen in 
hantlen van de heeren Devaux en G««̂ . 
heriisleii t)m op last van de tlirecteui-eiï 
uitbetaald worden. 

Indien, legen verwachting, tle beri;;-
len niel regehnati.g en (ïelrouwelijk over-
gehragl werden , zoutten de {jeltlen aan 
de inschrijvers woi'den lerii(jge,';eveo, 
na eenvoudigen aflrek eener som van 
12 ff. 50 c. (ƒ 5,005) vtuir de helalinj; 
der aan den heer Bretl Itiegelegde som 
en l<ït tlekking tier kt»sttMi, welke het 
venntuilschap gemaakt zal hebhen. 

Vt>orloopige bewijzen aan lt)onder 
zullen aan tle inschrijvers gt^geven wor-
den, om later legen aamleelen, insgelij s 
aan loomler, ingewisseld le wiuden 
zoodra de linie aan het veimoolschap 
zal overgeleverd zijn. 

leder aandeelhouder zal bij de in-
schrijving 75 fr-ank (f 35 ruim) beta-
len, 12,50 fr. (/'5.ÎJ05) bij tle opening 
der linie , en 12.50 fr. zes maamlen 
later indien tleze laatste stoi ling nootlig 
geotirileeltl wortll. De laalsit? 25 frank 
(/* 11,81) zullen slechls op hesluil th'r 
algemeene vcrgatlering van aandeelhou-
ders alleen worden , welke in allen 
geval slechls vot»r de tloor hen inge-
schreven 125 frank (ƒ50) aansprakelijk 
zullen zijn. 

De zaakwaarnemers van hel vennoot-
schap, dal zijnen zetel in Frankrijk zal 
hehhen. zijn tle heer-en Brell en Toclitï. 
Na aftrek der nilgaven len laste van het 
vennt)otschap zullen tle jaarlijksche in-
kt)msten gehr uikt worden ; I". lt)t be-
taling eener rcnle van O®/»» aan tle aan-
tleelliouders; 2°. tol tle terugbetaling;;: 
van 10'/' als jaarlijksclie tlelginj^ van 
000 .aamleelen. 

De ovtn-hlijventle winst na aflrek van 
3 % hezoltliging tier zaakwaarne-
meis, zal in 14,000 tleelen gf\splilst 
wortlen, waarvan 6,00{) aan tle inschrij-
vers van het kapitaal en 8,000 aan 
den Uecr Brell toeUameii , als scluule.-
lo\»sslelling voor de tloor hem aan het 
venntiolschap gedane overdra{Çl van zijn 
octrooi tïii voorregten , eene t>vertlragt 
welke geheel koslelt>t>s is, zoo lang tle btï-
voorVegte aandeelhtniders geen l(>''/oVan 
hun kapilaal zidlen oni vangen htd>ben. 
Zelfs na lerugbelaling zullen de inschrij-
vers een getivenrtuligtl deel in ile winsten 
van hel vennoolsciiap hebben, helwelk 
zal geveslij'tl zijn zt)Otlra voor vijf-tlui-
zend aandeelen zal zijn inageschreven. 

L'il hel voorgaande blijkt duidelijk: 
1°. Dat hel ingeschreven kapitaal 

van het veimoolschap meer dan vol-
doende is. 
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2«. Dat liet in gecnen dt-ele gewaagd 
is; dat zijn Ix-staan niet aan dc kansen 
eener lwijtelachlige ondiM ueining wordt 
pi ijs gejp'ven, d:>ar zelfs in geval van 
niet-slagen het verlies van eiken in-
sein ijver niet niei'r dan 12 fr. 50 c. 
{f 00) z<»n kunnen hedra];en. 

'i®. Dat het vennootschap geenerlei 
inededinj^ng te vieezen het ft, tiaar het 
besluit tier fransche regering het voor 
tien jaren hel voorre,",! \e?zekert v.in 
(ie overluen{',irig tier dejièches van tle 
diplomatie, de bank, den handel, de 
tlrukpers, enz. 

W ie ziet niet in , dat tlil uitsluiteml 
voorregt , met hulp van een waarlijk 
mitldelmalig kajiitaal aanijeweutl , aan 
het vennotiiscbap aanzienlijke winsten 
ver zekert ? 

llel komt ons voor- dat het gt»zegtle meer 
tlan vohloentleiswal tle materiele vestiging 
van het venntiolschap aangaat ; vt><»gen 
wij er eenige woortlen lnj len aanzien 
van het wetenschappelijke en plaatselijke 
van tleze [jrciolstihe. ontterneming. De 
eenij'c zwarigheid , tlie le overwinnen 
valt (want tle opriglinif van eene tele-
grafisch-eleklrisehe linie op het vaste 
land is legenwoordig een feit, dal in 
tle ruimste male eene volbragle zaak 
n)ag beelen), beslaat in hel tivetg-jan 
van hel kanaal. Deze zwari^jheid zal 
echter, zoo wij vertrouwen , slechts 
kiutlerwerk zijn. De zaak is hier niet, 
zoo als eeni[;e personen dit getlachl 
hebben, om op ih'u bodem tier zee eene 
buis, waarin de tlraden zouden beslt)(en 
zi jn, te bevesti{;en; het kt>mt er hier 
alleen op aan om een buigzamen kabel 
le doen zinken. Deze kabel beslaat uit 
de zeven geleider-tlraden gezamenlijk, 
volkomen van elkander' /;eïst)leenl, en 
met zelfslantlighetlen over trokken, w elke 
het meest geschikt zijn om ze volkomen 
voor het water, voor- vernielende oor-
zaken, zeetlieren , bijtende zouten , enz. 
te beveiligen. 

De twee i>unten , tlie gekozen zijn om 
dezen kabel te bevestigen, zijn de kaap 
r»rinez bij Calais en de Shakespeare-rt)ls 
lusschen Dover en rolkslone tip tle en-
gelsche kust. Op tleze twee punten, en 
dil is een onschatbaar voortleel, staat 
de sleile wal bijna hKKh'egt t>p de oppei'-
vlakte van den botleni tier zee; de kabel 
zal tlus regt>lantliij tot eene tlieple van 
ongeveer tlerlig netl. el naar benetlen 
gaan, zich tiaar in een rej^ten hoek 
buigen en over dc» geheele breedle van 
bel kanaal op tien hotlem rUslen, en 
dezen in al zijne oneffenheden volgen. 
De afstand lusschen de twee punlen van 

vertrek en van aankomst be/haagl \S 
engelsche mijl (28,.'U; netl. mij l) , tle 
lengte vnn tien kabel zal 2:̂  miji (37,00 
ned. mijl) z i jn , tun tle imotlige speling 
voor tle schommelingen, welke hij mo{;t 
ontlerga.m, le beht>utlen. 

Kr is sprake van om den gehdtler-
kabel met tle ojipervlakte tier zee in 
verbimling te brengen tloor mitldel van 
regtslandige aan boeijen vastgemaakte 
kettingen, welke in ifeval van eene 
breuk dienen zouden orn hem op le 
halen, len eintle tle nootlige hersltdlin-
gen t<; titien. lAIisschien hedri(?{;en wij 
ons, maar tleze voorzorg zal , naar 
wij vei meenen, niet laii{ï notidzake-
lijk zijn. W i j zijn overtuigd dat na 
eenijïc maanden de zeew ormen en zeer 
schelpen den kabel met etuie soort van 
bc^schermentl dak zullen bedekt hebben , 
hetwelk hem bijna eeuwigthirend zal 
makt?n. 

Kaap Orinez en tle Shakesp(?are-rots 
zijn lwt»e voorgeber'(jten en ĝ een schip 
kan het anker wer'(ierr o(» de li jn, welke 
ze vereenigt, zontler zich aan al de lievig-
heitl tier winden bloot te stellen; tle 
sleilheitl tier oevers, waartegen tle ka-
bels rusten , beschermt tleze tegen de 
on/jevallen , welke konden ontslaan tltior 
het slranden van een door den tu kaan 
legen de kust gewtirpen schip; er is 
eindelijk i;een enkele oesterbank in de 
nahijheitl tiezer vereenigingslinie, en 
men heeft dus niels te vr'etïzen van het 
bajfgeren der visscliersvaartuigen. Men 
kan dus zonder eenijye trvertlrijving be-
sluiten, dat de ontlei ztu^sche telegraaf 
geene tinoverktunelijke zw arighetlen zal 
opleveren, en dat de geleider-kabel 
uilmunltuid legen alle denkbare gevaren 
zal b^^schernul zijn. 

De heer Ihell heeft setlerl eenige 
maantlen zijn tlrnk-lelegraaf gi tiolelijks 
volmaakt. Hij verbindl zich mn aan tle 
twee uiteintlen der- linie in tluidelijke 
romeinsche letters hontlerd berigten , elk 
van vijftien woorden, binnen honderti 
minuten le tlrukken, tle adressen en 
handlcekeningen er tmder begreiien, 
en zontler meer tlan twee menschen, tle 
een aan het station van vertrek , de 
ander- aan dal van aankomst, le gebruiken. 

De zeven tlratlen tier leh\gratiscbe linie 
in aanmerking genomen, zal men tlus 
700 herigten van ir> wtroitlen in min-
tler tlan iwtic uren kunnen overbrengen, 
we!k getal verbazeiul is. 

L'it tle/e eenvtuidige verklarinjjen zal 
iedereen hel t;ewigl van dt*ze grtuilsche 
ontlerneming en de toekomst, die haar 
verbeidt, begrijpen , eene ondei neming , 

wt'lke tle spt>orwt»glinien en tle hooftl-
sletlen van Knjjelantl, l-'rankrijk, l»el{;ie, 
U(»steiirijk, l'ruissen enz, telken tla|;e 

en ure in verbintling en beliekking zal 
stt»llen. 

X ï V . ' .M ' IMNO ]WA\ l U U T T A N M A - K O K I l U B m ' g . 

l. PW)F.F-OPEMNG. 

(Kit tle Timos overgenomen in het Mc-
rkanics' Mufjaziiir. iMaarl 1850, 

V o l . ' l i l bl. IS'J.) 

De f)pening van tlezen grootschen 
bouw, die men mei zoovele belangslel-
Ong le gcmoel zag. heeft den IMaarl 
met !tet gelukkigste {gevolg' plaats gehatl. 
Ten lialfzeven uur des m ogens kwamen 
tlrie sterke loromotieveu (tle Cambria, 
tle Sl. David en de Pegasus) elke van 
lusschen 50 en (>0 paartleiikiachl , vcr-
siertl met vlaggen van alle natiën »!n 
inzonderheid tle engelsche vlag, aan-
sloomen, en, zavnen vei bonden, verlieten 
zij het Bangor-station, vt)erende den 
'neer Stephenson ( I ) , tlie de eerste loco-
mtïlief dtM)r tien koker sluurtle, en de 
heeren : Hitltler , Ingenieur ; Trevithick, 
bestuurtler tier Itirtunolieverr , op den 
f.ouden* en Xooi tl-Wesler'-sixiorweg ; 
Kdwin Clarke, I^alimer Clarke, Appohl 
en Lee. Juist ten zeven ure verlotir men 
het konvt>oi, tial met eene suelheitl van 
7 eng. mijl (11,201^ ned. mijl) in 
bel inrr bewoog, in hel hol van den 
ootz;j(;gelijken ijzeren korritlor uit het 
oog. In slede van de Iticoinolievcn te 
<trijven mei e<»ne gr oole suelheitl, waar-
dt)or men hel verlangen zou hebben le 
kennen j;egeven , sjMietlig uit tien koker 
te geraken, tleetl men haar langzaam en 
statig voortbewegen len eintle tle sterkte 
tier brug, tloor een gewij»l betrekkelijk 
in rust , al waagtle men tlaarbij nog 
zoo veel (2) beiuMMlijk oi> tle proef te 
slellen. llel gewigt tier jjezauu iilijke 
locomotieven betlroe^jOO eng. Itm (01,44 
ntitl. ton), llel voorkomen van hel in-
wentlige tIes kokers, gedurende tien 
dtiorlogt, was nieuwen belangwekkend. 
INlen liel tien trein in het mitlden van 
elke tier groote openingen stil staan, 
zt)nder tial tiaartloor tle geringste tloor-
buigiiig tuilslouil. Aan tle/e ee:sU: proef. 

(1) I>e liigeiiifur vjii lifii};. (l»ed ) 
( i ) Keuilen tle drijvers d- leer, ontwikkeld in ticl 

er-rste sluk . dul in dil noinnier der t Uillrviksels • 
vüorkiMui , beirekkeiijk lien invloeil vun t evs» j;in;. 
*n lasien? — tiesNis j j . — Dan moot men li»?t lanp 
«jjun fraan aun >our7ii;tipiieid t')esi:ln»jven. (Ile.}.) 

het gaan tloor den koker heen en weder, 
wertlen 10 minuten bestt̂ t̂ tl. De tweede 
proeflreiu, die tloor den ktiker ging , 
bestond uil 24 zwaar geladen waggons, 
gevuld met grotile blokken van Orymho-
sleeuivoleo, wegende al te zamen met 
tle locomotieven t)ngeveer *.>()0 Itm 
(g()4,8 neu. Itm;. Deze Ir eiu sloomtle er 
langzaam tloor, met eene snelheid \au 
8 tot 11) eng. mijl (12,87 Itil l(;,0.) ned, 
mijl) in hel uur ; terwijl tle sloom met 
slechts 4zijner gr-ooiste spanning werkte, 
(ïetiuremte tien logt van iUt/.cu trein thmr 
den kt)kei' heerschte eene tlootlscloï slille 
t)iider tle zaamgevloeide meni{;te , Itd 
d:iï hij mei vlie{çeiide vaamlels uit het 
andere einde, van deii koker le vt»oisi:hijn 
kwam. Toen tmlsltuul er een d i\erentl 
gejuich, «Ml tlaarop volgtle hel gebulder 
van het geschut tiver tle breetle waler-
straat. Bij dtïu teruglt)gl van dezen trein, 
waaraarr ongeveer 7 minuten wertlen 
besteed , hathlen st)ortgelijke bewijzen 
plaats, en zij tlie, geduremle tle door-
vaart van tien trein , er boven tip pnst 
hatlden gevat, tmi zoo mogelijk tle 
ringste trilling waar le nemen, l»erij;lten, 
dal zij niet de miiisle doorlmiging hatiden 
kunnen t)nltlekken. Daarna stoomde tle 
lietM' Sleplieiison' met zijn slaf lol /Vat 
IJanfair y de builenplaals van tien beer 
b'oster, en zij namen tiaar deel aan een 
{»rachtig /naai. Ontlerwijl voeren tle 
loc omotieven htîtîu en wetler tloor den 
koker, zontler thl tlaarbij de gerin/ïsle 
tlotu'huiging waargenomen wertl. T(»en 
echler wertl tle brug op eene setd 
zwaardere i»rt)ef gesteld ; men liel na-
melijk een Irein geladen met 200 Ion 
(20:>,2 netl. ton) sleenktden, gedureutlc 
twee uren in hel midtlen verblijven van 
tien lang eren kt)ker aan tle zijtle van 
hel vasie laml van Wallis. Bij tle weg-
ruiming van tlezen last bevond ujen tial 
hij slechts t̂ ene doorbuiging van } van 
een eng. duim (een netl. duim) had le 
weeg gebrap,t. Het is opmerkelijk dat' 
tleze tloorbuiging niet zoo groot is als 
tlie, welke een lialr' uur ztmneschijn in 
den koker zou veroorzaken; buitendien 
men hetr̂ ll tip goetle gronden berekend, 
dai tle geheel.' brug (dal i>; elke lange 
koker), zonder' haar te benadeelen , 

6 
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yeel meer, lol zelfs 13 eng. iluim (0,33 
ned. el) zou kuimen wonleii doorge-
bogen. Men umel hier wel bedenken , 
dal die proellaslen veel grooler waren, 
dan die, welke de bru|;, bij gewoon 
verkeer, zal hebben le dragen ; en dal 
de ingenieurs van meening zijn dal ze 
gemakkelijk, zomler groole duorhniging, 
een lasl in het n)iddeu in rust van on-
geveer 1000 eng. Ion (lOK» ned. ton) 
zou kunnen dragen. 

liet is de bedoeling van den heer 
Stephenson dal twaalf eng. mijl (10,31 
neii. mijl) in lu;t uur de groolsie siiel-
heid zal zijn , waarmede de treinen 
vooreerst door ilen koker zullen gaan , 
hetwelk te eer m)odig is, dewijl in de 
baan nabij de uileinden van den koker 
sterke bogten zijn. 

De uitwerking van de jongste orka-
nen op de brug heefl doen zien dal ile 
dwarssterkte van den koker over-vol- ' 
<b»emle is, <n\i den slerkslen wind le 
weerstaan. Men rekent, dal als de wind 
eene kracht had van 50 eng. pond 
(22,67 ned. pojid) op een vierkant van 
een eng. voet (0«',304) zijde (245,2 ned, 
pcmd op de vierkanle el), de weerslami, 
dien de biug (elke lange koker?) 
moeten bieden, zou bedragen onge-
veer 300 ton X - = I»" ned. 
(on) ( I ) , niel een twee derde gedeelte 
van zijn t;ewigt. Als de wind eene snel-
heid had van vSO mijl ( 12S.72 ned. mijl) 
in bet uiu-, ilie namelijk van een hevi-
j;en orkaan, zou hij oi» de eene zijde 
slecïds een druk van I2S ton (130 ned. 
ton) uitoefenen. \Vamu*er de beide rijen 
kokers gesteld zullen zijn , wil men ze 
met staven en i ibl>en aan elkamler ver-
binden, ten eiiule alle mogelijke trilling 
of slingering le belet ten. 

Dit {;roole werk is nu vier jaar onder 
haiuleu geweest en is bijna v<dtoj)id , 
liïrwijl tolden bouw vju Telford's hang-
brug een tijd van acht jaar is noodig 
geweesi (2). Hel vlollen en overvv»ereu 
van de kokers sedej l verhïden Junij 
heeft, als men den groolen omvang des 
bouvvs in aanuuM'king neemt, slechls een 
korten lijd j'.evonlerd. .Men was gedu-
rende <le jongste <u'kaneu in deze stre-
ken, door de herinnering aan de scliade, 
welke de wiml aan Telfonl's hangbrug 
heeft veroorzaakl, zeer beducht voor den 
koker. 

( l i sfell.r scliijiit op zij-len ic htbhfn 
frenkenà ; — tr xci-l. - (KPJ.) 

(2) Bmp o.cr dierclfdc Mraat , niel ver van de 
i. kcrbrii^: verwijJenl. , FleJ.^ 

I I . OPENING VOOU LILLN LIANDL/.. 

(Uit The Civil Enr/ineer and ArchitecCs 
Journal, April 1850, vol. X IH . 

I». 144.) 

Op Vrijdag en Zalurdag, den 15''" en 
lO"« April 11., heefl de kapitein Sinnnons, 
rijks-inspecleur vooi* tb* sp(»orweg-kom-
missarissen, eene t»tiiciele inspectie gehou-
tleu over tle Orittania ktikerlo ug ; hij wertl 
vergezeld tloor den heer Kdwin (^laike, 
I tvsitlenl-ingenieur, en tien heer Hetlworth 
Lt»e, ingenieur-dii'ecteui' van den ('dies-
l<»r-cn Ho lyhea t l-s[ io (U 'Weg . ICene menigte 
van belangrijke prt>i'ven wertl g e n o n u u i 

ten eintle tle dt)t)rbuiging en tle volstrekte 
sterkte van tien bouw te tinderzoeken. 
Deze proeven bestonden in hel nagaan 
der tloorbuiging t)nder eene reeks van 
opvolgemlc lasten, namelijk bij den tlo«u-
logl van tlrie locomotieven met een trein, 
die tle lengte had van iederen tier kokeis, 
met versclVfllt»ntle snelheden , en bij tien 
dotugang van l t ) C o n u d i e v e n en tender 
zomler treinen insgelijks m<d eeneafwis-
aelemle snelheiti. De tïcrsle proeftiein was 
van wagg(Mis, zwaar bebist met steen-
kt>len, wegende 240 Itm 243,84 neil. ton), 
en drie locomotieven. Deze sloouitlen 
d<»or tbMi koker met tle (fewoue snelheiti 
van zulke ireiuen, natneüjk vui 10 tot 12 
mijl ( 10,0;J lot 10,:^) ned. mijl) in hel uur, 
en tle tloorbuiging, ztxials zij met een tle -
tleclonuMei' wertl waai'geiKunen, tlie aaii 
tien midtlel[)ijler bevesiigtl was, was naau-
welijks merkbaar. Deze Irein werd ge-
heel tloor tïcu tier kokers gesleept, en 
bleef tt>en als last in rust,staan, waarop 
de kai»ileiu Simnums er afklom en eene 
uiterst naauwkeurige inspectie hield 
over het metselwerk, tle klinknagels, 
het jdaalwerk , tien celvurmigen lt)p en 
bodem , en antlere bijzf)utlerhedeu der 
kokers , waarmeile een geruime tijil 
veiliep. Dij hel teriigkeeren door den 
koker wertl tle doorl>iiigiug Ijevoutleu 
tingeveer tli'ie vieille geileelten van eene 
eng. duim ( 1 ned. tluim) le ixMiragen. 
(>elijke proefnemingen , die in tle andere 
ktdvers wertlen gedaaïi , bewezen len 
tluidelijksle den volktuuen gntïden uil-
slag t»Mi aanzien van tle verhimling op 
tle pijlers van tle ktdiers, welke te voren 
afgezondertl waren gtnvetïsl; want toen 
tle machiiien tien kleinen koker op het 
vaste lantl binneiislotHnilen was tle be-
weging , tlie tloor tien toenemenden lasl 
des Ireins wertl veroorzaakl , merkbaar 
in al tle kokers , lot aan het verste 
uileinde, d. i. over eene lengte van 
I5fi0 eng. voel (475,«^'40). Men liet toen 

O'* 

lt>comotieven onder slt)om er dt)or gaan, 
maar slechts met eene snelheiti van 20 
mijl (32,180 netl. mijl) in het uur, 
wegens tle sterke bogten tier baan aan 
beide eintlen builen dtïii kidier. De tloor-
buiging betlrotïg daarbij een zeer klein 
getleelle van eene eng. duim en tle 
trilling was naauw merkbaar , alztio 
de grotde massa van tien koker zelf 
indertlaati als tegengewigl .tle trilling 
tegenwerkt. Op Maandag daaraanvtil-

geiide kwam tle express-trein van Ho-
lyluiad , tlie tle mails en tle reizigers 
van Ierland ov<ïrbrt*ngl , tb)t>r tien koker 
en bespaanie tiaai bij ruim een uur v:ui 
tien gewonen tijd van overlogl. De vt)l-
gende treinen ginjjeu in beitle rigtingtMi 
heen en weder. Alle schikkiiujen vt)t)r 
h( t verktMïr tloor tien koker zijn mi 
vo(U' goetl gelr«dTt;n en hel vlotten vau 
tle IwtMïlingk'ikers voor tle antlere linie 
luuidt thans tle ingeniems htizig. 

X V . L'IT.NOODIOINO TOT HET INZIINDEN YA.\ ONTWEUPKN VOOU EKNE ORCG 

OVEll DEN Ul.lN TUSSCHEN KEULEN EN DEUTS. 

\^hUlnischc Zeitung ^ N*. 81, Donderdag , den 4'" April 1850.) 

(IMaal IX. ) 

De brug, die men wenscht gebouwd 
te zien t)ver tien llijn tusschen Keulen 
en Deiits , mt)el, bij alle waterstanden, 
het te/,'enwoordi/fe aanzienlijke verkeer 
door de sl raten verztikeren , en levens 
tol verbinding <lienen van de spoorwegen 
op de oevers, zootlal geladen spo«)rweg-
wagens over de brug kunnen gaan. l)e 
overgang van geheele treinen met lo-
conmlieven behoeft ecliler hij tle bt̂ -
slaande plaatselijke gesleldheitl niet in 
aanmerking genomen le wt)rtlen. 

Bouwmeesters en ingenieurs, zoowel 
vreemtle als pruissisclie, worden ver-
zt)cht onlwerj»en voor tle brug in te 
zenden, waarl)ij én de inrigting in het 
algemeen , én tle bijzondere tleelen van 
tien bouw duidelijk t)pgt»geveu worden , 
en hel bewijs wt)rtll gelevertl van hel 
tlraagvermogeu van hare vaslt! en be-
wt^egb irc deelen, cn waa/ bij eindelijk de 
mechanische berekening van tle lot de 
bewegingen vereischle krachten en de be-
grt)oling van kosten gevt)t»gd zullen zijn. 

De natlere. voorwaarden zijn: 
1°, De jdaats, waar tle In ug gebouwil 

moet wtirtlen, is tip tle situalie-ltfekenin^; 
(Plaat IX) tloor eene slerk geslipte lijn 
aangeduiti. Deze lijn strekt zich uit van 
de nt)ordelijke zijtle van hel Keulen-
Mindciier-slalitm iu Deuts . in de rig-
ting naar het koor van tien keulscheu 
tlom, en snijtll tlti tievers onder liijna 
legte hoeken. De dotusnede o|» dezelftlt! 
teekening wijst tle betrekkelijke hoog-
len van tle tievers en van hel rivierbetl, 
volgens tleze lijn, aan. 

2". De tt^geiuvtioniige hrecilte vafi 
het rivierbeti lusschen tle bekleetlings-
murcn der beide oevers, bcthaagl 1275 

voel (400 ned. el). Deze brtïetlle mag 
tlt)or de middelpijlers slechts t)ngeveei-
75 voel (23li ned. el) versmahl wtu tlen, 
zooilal tle openin;;en ter hojïgte van tle 
oevers te zamen genomen 1200 voet 
(37()^ netl. el) wijtl moeten zijn. 

3«- De brug verkrijgt drie tipeningen 
tusschen tle oevers. Die, welkt; bestemd 
is vtior tle do(u vaart van .icliepen met 
hoog tuig, moet in hel midden en 90 
voet (3t).l2 ned. el) wijd zijn. De 
dikte van iederen middelpijler mag niet 
meer betlragen tlan 34 j voet (t»nge-
veer I I neil. el), letlere tier twee ope-
ningen tusschen eenen mitltlelpijler en 
tien t)ever is wijtl 552 voet (173 ned, 
el) ; hare geheele wijdte moet echter 
572 voet ( I70j netl. el) betlragen, om 
aan iederen oever nog eenen weg van 
20 vt)et (ruim ti netl. el) breedte vrij 
te laltMi. 

4". De pijlers moeten zoo stevig ge-
bouwd zi jn, dal zij tien ijsgang kunnen 
weerstaan, en tloor denslot)t tier schollen 
niel beschadijvd worden. 

5°. Het water slijgt hoogstens tot 
40 vt>et (12^ itiuL cl) Infvcn het kcul-
sche peil (K. I\); uilhoot^le van tle 
tirijvemie ijsscludlen en andere voor-
werpen . moeten alle tlot)rslrt)omings-
opeiuiijven lt>l 43 voel (ongeveer 13^ 
netl. el) boven tlat peil , ter tipgegeven 
wijdten vrij l)lijven , en er mogen noch 
gel)oorleu van wulven, noch schoren, 
nocli antlere verbiuilir.gsdt^elen tt>l daar-
t)nder reiken. i)e gemiddeble waterslantl 
is van 8 voel (2, netl. el) boven K.. P. 
t.'u tie laagsic waterstaml tiaall soms lf>t 
tmtler tle 4 voet (ruim I4 ned. el) hoven 
dat peil. 
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De iiirigliog der opritten aan 
heide zijden der hrng . en de verhin-
tHng met de sta'iofis liehoort mechj tot 
tiet vraagstnk. 

De mi(h)eleii en toestellen moeten 
worden opgegeven , waardoor gehiden 
.<ipoorwi'gwagens op de ijzeren sporen 
van de hrng geheven, en daarvan 
wedertnn afgehaten kunnen worden. De 
7.ijtak van den i»ijnschen spoorweg aan 
de zijde van Keulen ligt o]) voet 
(hijna 8 ned. el), en het station van den 
keulen-Mindener-spoorweg aan de zijde 
van D<^uls, daarentegen oj» 28^ voet 
(hijna 9 ned. el) hoven K. P. 

7®. De doorvaart in het ïuidden voor 
schepen met hoog tuijj moet, w anneer 
zij oi)engesleld is, (»ver de t^ausche 
wijdte, minstens tot 1)0 voet (ruim 28 
ned. eP hoven K. P. vrij zijn. 

8". De hrng moet op iederen vier-
kanten voet (f).85 vierk. ntjd. |>alm) oi»-
ptïrvlakle van den rijweg en het voel{>ad 
li)i) pond (46.77 ned. pond) helasting'̂  
met zekerheid kunnen dragen. IJuiten-
dien moet de zamenstelling zoodanig 
wezen, dat er geene zorg behoeft te zijn 
voor verslijtin{f of verrneling van de 
hoofddeelen des bouws, en dat mimlere 
deelen daarerdegen altijd hersleld of 
verwisseld kunnen worden , zonder het 
dagelijksch verkeer te stremmen. 

De k(»sten mogen de s(»m van I k 
millioen Thaler (f 2.700,000 ) niet le 
boven gaan. lliercïnder zijn echler niet 
begrepen de kosten van het fon»leren 
der middelpijlers en k\nme optrekking 
tot de hoogte van de baan der brug, 
e.veuïnin als de onteigeningskosten. 

10. De brug moet, zoowel wat de 
ho()fdvormen als wat de bijZ(»ndere 
deelen aangaat. een imlrukwekkeud en 
nmt de {jansche omstreek overeenki»-
meml uiterlijk hebben. 

11. De onl werpen m(»elen uiterlijk op 
den l®" Augusius 1850 ingezonden zijn 
!»ij het ministerie voor handel, nijver*-
heid en openbare werken te Oerlijn. De 
koninklijke gedeputeerde ho(»fd-kom-
missie in zaken van bouwkunst beslist 
over de bekro(»inng der ontwerpen; 
daai'orn dingen de leden dezer kom-
missie fuel me«le. 

12. De t)phelderingen en andere 
schriftelijke bijlagen moeien in de 
<luitsche, fransche »»f engelsche talen 
gesteld en duidelijk geschreven zijn. 

13. liet ontwerp, dal door de boven-

genoemde kommissie voor hei beste 
verklaard wordt, behaalt eenen prijs van 
250 rriedricirs (Por {f 2457) , en dat 
hetwelk daaraan het meest nabij komt 
125 Kriedricirs d'or (f 1228.50). 

14. liet slaat aan ieder, dienaarden 
prijs dingt, vrij, zich dadelijk te noemen, 
of op zijn sink een opschrift le stellen, 
en in een met hetzelfde opscluifl voor-
zien billet , zijn naam en zijini woon-
plaats op le /jeven. Zulk een billet zal 
alleen daii geopeml worden , waimeer 
het onlwerj» den prijs waardig gekeurd 
wordt. 

15. De toekenning van den eerslen 
prijs geeft geene aanspraak op de 
leiding van thtn bouw. liet miinslerie 
voor handel, nijverheid en openbare wer-
ken wor<lt beziller van de ontwerpen , 
waaraan een prijs wordt toegewezen , 
en hel behoudt zich v(»or om deze ont-
werpen naar zijn welgevallen, hetzij 
geheel , heizij len deele le doen uitvoe-
ren. t)o overige ontw(!ri»en worden aan 
de inzemlers (eruggegeven, als zij zulks 
verlanger]. 

De maal en het gewigt , welke bier 
bedoeld worden , zijn de pruissisclie. 

De voel is gelijk aan I3JM3 parijsche 
lijn of 0'•^31385'of 1,02ü72 eng. 'voet. 

Hel prnrssische poml is gelijk aan 
0,40771 ned. pond of 1,25303 eng. i>ond 
Irooiscli gewigl ( l ) . 

Afzomlerlijke afdrukken van dit pro-
gramma, nn^t het daarbij behooretïdc 
silualiei>lan, zijn van den 15«» April «lezes 
janrs af le verkrijgen le Herlijn, aan 
hel technisch bureau van ile afdeeling 
voor de sp(»orwet;en van hel minislerie 
voor hatulel enz., en kunnen ook ver-
krep,en wor-deiï hij den heer rejjerings-
president von [Vhiller te Keulen . alsmctle 
hij d(»n koninkli.iken pruissisc'.ien c<»nsul-
generaal llf»heler te Londen. 

Berlijn 30 Maart 1850. 

De minister voor handel, nijverheid 
en o|»erd)are werken. 

((/et,) VON OER H E V D T . (2 ) 

f1) Of l.oril eng. pond Avoir du poids. 
(2) Mimi h'zo over •le/.f uilooudigiuf; een brief van 

William l'airluin» ;v.»n Alyv.imirr von llunib»>ldt, vsjn 
(Icii locn April IS.'iO, upi^tMiunicn in lu'l tic 
* riiiiCS » , fn «verfrt'uonit'n in het « Mt'fhanir's M;i-
ga/ine* van die nitiand , deel I . I I , bUid/. ^V».';. 

\ 
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XVI. MKUWE W U m VAN BEMANDELING DEU IJ/EHERTSEN, VAN CHENOT. 

(Uit het liulletin de la Société d*Encouragement, 48® jaargang , bl. 496.) 

Toi nu toe heefl men dc ijzerertsen 
altijd lot fîietijzer herleitl , alvorens er 
smeedijzer van te maken; dat wil zeggen, 
men verbindl het ijzer van den erts met 
koolstof, Uiezel en zwavel, om deze 
vrenintle sloffen er later weder uil te 
drijven. Daar de ijzerertsen gewoon-
lijk uit oxyden beslaan, die min of meer 
mei zwavelhondtmde metalen vermengd 
zijn , zot» zoude hel eenvoudiger geweest 
z i jn , de/e oxyden en sulf\niden lol den 
metaalslaat le brengen ; dit nu vindt 
plaats in het eersle tijdperk van het 
smellprt)ce8 in den htmgoven, en tleze is 
ook tle hanilelwijzc,do(n' den heer Chenot 
gevolgd. 

Om zijne zoogenoemde ijzer-spons 
(éponge de fer) le bekomen, herleidt hij 
den erts , de oxyden en sulfuriden, door 
de gassoorlen welke men hij de tinlle-
ding van waterdam;» door kool bekomt; 
deze gassen zijn een mengsel van wa-
terstof- en kooloxyd-gas, welke in;ijze-
ren kisten , gevuld mei den te herleiden 
erts, gevoerd worden, en die tc dien 

einde door uitwendig aangehragt vuur 
op eene rood-gloeihiite wortlen gehou-
den. 

Na verloop van zekeren lijd en door 
tle w erking eener plaalsvintlende cemen-
lalie, heefl de herleiding tol in de digtsle 
massa's erts plaats; de ertsen verliezen 
hunne hardheid en lerwijl zij vóór dtïze 
behandeling op den vuurslag vonken 
geven, kan men ze nu mei hrt mes 
snijden. 

Daar de bedoeltle behandeling van 
geen invloed is oi» de aardachtige delf-
stoffen (gangue) . welke het ijzer bege-
leiden , zoo heeft de heer Chenot ver-
schillende handelwijzen uilgetlachl, om 
de vlt»eibaarheid dezer slolfen door 
warmte te vermeerderen en ze af le 
zonder en door de wil-gloeijend gemaakte 
ijzerspt»ns ontler den hamer le brengen. 

Deze bewerking zuivert de ertsen van 
de zwavel, het arsenicum en de andere 
delfstoffen , welke de hoofdoorzaken zijn 
der mindere hoedanigheitl van het ijzer. 

XVIX. STATISTIEK OER SFÜOBWEGEN. 

(Uit het Journal des CUemins de for van Zaturdag 12 Januarij 1850.) 

l. Tabel van de lengle der frajische spoorivegen. 

Namen 

der 

departementen,! 

waarin 

spoorwegen 

zijn. 

Seine. 

I Lengle van de spoorweg-
I liniën in netl. mijlen. 

Seine et Oise. '273.-

Over te brengen 358 8 

Aanwijzing en lengte der spoor-

wegen in ieder departement. 

Noorder 9 mijl 300 el. — Slraatsburg 14 m. 
— Lyon 10 ned. m. —Orleans 12 m , — 
Sceaux 11m. — Versailles(L. O.) 6m. — 
Bouen 2 m. — Versailles (B. O.) 12 m. — 
Saint-Germain 9 m. 500 el. 

Noorder 42 m. — Straatsburg 4 m . — 
Lyon 14 m. — Orleans 64 ra. 500 
el. — Chartres 44 m. — Versailles (L. O.) 

358.8 



ST ATJSTII K DER S1M»0I\ \V EGEN. 

Namen 

der 

departementen, 

waarin 

spoorwegen 

zijn. 

Lengte van de spoorweg-
linien in ned. mijlen. 

In aanbouw 

'-'S 
& I s 
- I Ê ë 

c 
O 

Van (le rorî a tijd« 
mijl 

358.8 
mijl 

« 

Nord. 

Pas de Galais. 

Somme. 
Aisne. 

Oise. 
Seine-Infêrienre 
Seine-et-Marne. 

Loire. 

177.8 »> 

144.5 » 
145.4; » 
66.-! 22.. 

132.5 i » 
159.- » 

n 151.-

129.- » 

BouchesdiiRhone. l-5.-j » 
N Card. 

Ci iron de. 

Haul-Rbin. 
Yonne. 

Loir el Cher. 

Loif el, 

îndre el Loire. 

Cote d*or. 

Cher. 
Anbe. 
Maine et Loire. 
Indre. 
Hérault. 

Bas-Rhin. 

Eure. 

Kure et i.oir. 

Saône et Loire. 

Over le brengen 

118.-

52.-

105.-
108.-
100.-

65.-

)) 

44.-^ 
» ! 

95.-

85.- 47.-I 

I ; 
77.- 85.-I 

71.-
63.-
53.-
49.-
49.-

45.-

44.-! 
39.-

31.-

33.-

30.-
45.-» 

50.-
I 

» I j> 

72.-

2773.- 4^3.-

O «/3 
1 g 
C — 

c 
c; 

mijl 
o 

» » 
)) 

n 
» 

)> 

65.-

65.-

CJ 

mijl 
9 

48.-

c 
o 

CiO 

.\anwijzing en lengle der spoor-

wegen in ieder deparlemenl. 

mijl 
358.8 

9 m. — Honen 60 m. — Versailles (R. O.) 
9 m. — Sainl-(iermain 6 m. — Almos-
pherisehe spoorw eg 3 m. — Gorbeil 11 
m. 10 el. 

2 2 5 . 8 ! t i e r 197 m. 800 el. — Somain naar 
benain en Anrin 20 m. — Sainl-Qnenlin 
naar Manheiige 480 m. 

144.5 Nnnrder 8S n). 500el. — Boulogne 50 m. 
145.4 N''»nrder 77 m. 4t)0el. — Boulogne68m. 

41.- 129.- Straalsburg 51 m. — SaiiU (juentifi 37 m. 
— Manbeuge 41 m. 

132.5 iNoorder 132 m. 5<70 el. 
159.- Ronen 15 m. — Havre 94 m. — Dieppe 50 m. 
151 .- Slraalsburg 48 m. — Lycm 65 m. — Mon- \ 

tereau naar Troyes 38 m. r 
129.- Monlbrison naar Montron 16 m. — .Vo-

drezienx naar Roanne 68 m. — Sah:!»-
Elienne naar I.yon 25 rn. — Andrezieu\ 
naar Sauit-Elienne m. 

125.-'Avignon naar Marseille 125 n). 
MS.-Ghemin du Gard 88 m. ~ .Montpellier 

I naar Nimes 30 m. 
1 I Toms naar Bordeaux 65 m. — Bordeaux 

naar la Teste 52 m. 
105.- Thami 9 m. -- Basel 96 m. 
152.- Lyon 152 m. 

Orleans naar Tours 51 m. — Ghcmin du 
Centre 49 m. 

Orleans 32 rn. — Orlearis naar Tours .33 
m. — Centre 30 m. 

132.- Orleans naar Bordeaux 77. m. — Tours 
naar Angers 55 m. 

162 - Vl]»inac naar bet kanaal van Borgondi(;n 
24 m. — Lyon 138 m. 

104.- Centre 104 m. 
63.-: Monlereau naar Troyes 63 m. 
83.- Tours naar Nantes 83 m. 
94.- Centre 49 m. — J>imoges 45 m. 
49.-;MontpeHier naar Celle 27 m. — Nimes 

I naar Monlp(»Hier 22 m. 
95._ Slraalsburg 50 m. — Straatsburg naar 

I Basel 45 m. 
44.- Ronen 44 m. 

104.- Orleans 12 m. — Charlies 27 m. ~ Parijs 
naar Rennes 65 ni. 

103.- Lpinac naar het kanaal van Borgondiiin 
5 m, — Lyon 93 m. — Creuzot 10 m. 

100.-

95.-
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) 

Namen 

der 

deparlenrenten, 

w aar in 

spoorwegen 

zijn. 

Vu!i lie vorig-i.' zijd«» 

Marne. 
Rfiône. 

Meirrl he. 
Drome. 
Vienne. 
Charente. 
Sar the. 
Moselle. 
Mayenne, 
Vaocluse. 
Meuse. 
Loire-Inférieure 
Isère. 
nie-et-V ilairve. 
Haute-Vienne. 
(aeuse. 
Haule-Marne. 
Dordogne. 
Ome. 
Deux-Sèvres. 

Aanwijzing en lengte der spoor-

wegen in ieder departement. 

Slraalsburg en zijtakken 144 m. 
Lyon 51 m. — Lyon naar Avignon 6 m 

— Saint-Etienne naar l.yon 28 m. 
Slraalsburg en zijlakken 180 m. 
I^yon naar Avigntm 118 m. 
Tours naar Bordeaux 110 m. 
Tours naar Bordeaux 100 m. 
Straatsburger en zijlakken 84 m. 
Sarbrnek naar Nancy 01 m. 
Parijs naar- Rennes 65 m. 
Lyon naar Avignon 57 m. 
Slraalsburg 55 m. 
Tours naar Nantes 54 m. 
Lyon naar Avignon 49 m. 
Parijs naar Rennes 42 m. 
Limoges naar ChAleauroux 40 m» 
Limoges naar (ChAleauroux 30 m, 
Slraalsburg riaar Joinville 45 m. 
! Tours naar Bordeaux 14 m. 

'arijs naar Reimes 12 m. 
-iTours naar Bordeaux 6 m. 

I 

fiebeel 2856.-11231 i338.- 400.- 4825.-,39 departementen worden niet doorsneden 

U . Skitistisclie label van de engelsche Sjtoorwegeji. 

89. -;3420.-i 

Jaren. 

g ' i tó 

Kosten 

de 

ned. mijl. 

Cieheele uilgaaf 

elk 

jaar. 

Opbrengst 

in elk 

jaar. 

IE . 
C — 
S = 

O 

(ïuldens. (Guldens. Guldens. Guldens. 
1842 2429 256020 622.035,()r>2 51,558,549 23012 
1843 2552 269824 688,.5(i 1,900 57,499,403 22767 
1844 28tï4 263254 753.974,625 66,620,41 l 24192 
1845 3287 25SH27 850.820,119 79,197,035 25582 
1846 4199 235l44 987.460,875 90,317,354 24386 
1847 5540 233956 l ,208,332,937 106,586,093 22180 
1848 1 6960 252629 1,758,643,372 117,450,696 18862 
1849 ' 8304 259891 2,158,156,016 130,789,077 16985 

Giîhcel aanlal, waar- ' • 

130,789,077 16985 

onder verschillende I 
oude en nieuwe , [ 9573 244364 2,339,428,437 138,745,125 14758 s|>üor wegen. ' 

2,339,428,437 14758 

— _ 
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W E E K S E E S ( Z O O G E N A A M D E V IX 'UPUOEE ) E\ O V E Ï l OE IM fYS lSC l lE OESTEEO I fE IO 

D E R U r X I I A M E N IN S I ' I J EHO IDALEN T O E S T A N O . 

n)i?îGLERS Polytechnhches Journal, Bd. CXV . llcfl I , S. 45.; 

Op dc oppcrvlaklc vau een loodhad 
nool ik eenige droppels gedistilleerd 
water , welke iti stdieroïdalen vorrn 
overgingen ; vervolgens alcohol, welke 
hetzelfde verschijnsel opleverde, ein-
delijk cllïer, waarmede hel ging als 
rnel den alcolnd. 

Oe/e niikomslen waren zeer bemoe-
digend. Ik nam daarom proeven en 
wel ah volgl ; 

fk hevoclitig<le den wijsvinger met 
water , doopte hem in hetzelfde lood-
had efi ondervontl de hille van waler 
in den sphertiidalen toestand. Ik nanï 
ecfïe soortgelijke proef mei alcohol eri 
ondervoihl eveneens hille maar eene zeer 
dragelijke. 

De derde proef werd met ether ge-
nomen, waarmede ik mijn vinger be-
vocht igile. Ditmaal voelde ik niet hille; 
maar integemleel eene aangenaam-Hn-
weelachlige knelle; ik weet aan dil 
gevoel ffeen anderen naam le gever). 
Deze proef wer-d dikwijls herhaald en 
ik verklaar zonder sclnoom , dat zij 
geheel onschadelijk is, en dal de zachiste 
vronwenhand haar zonder hel minsle 
gevaar kan tremen. 

Ik moet echler aanmerken, dal de 
uitkomsten van deze proeven na-jr orn-
ilandi/fhetlen verschillen: zoo zon b.v. 
iemand, die zijn vinger met elher be-
vocht igcle en hem niet dadelijk daarop 
in het gesmolten loo»l slak, dezelfde 
hille ondervinden, als wanneer hij niel 
/ijn vinger had riat g^emaakt, en wel 
daarom , omdat de elher eene hoogst 
vluglige slof is, die spoedig vei'dampt. 

Ook zoude men gevaar loopen zich 
zwaar le br anden, wanneer men den 
vinger in het metaal wilde steken op 
liet oogenblik van stolling, daar in dat 
geval eene zekere hoeveelheid metaal 
aan den vinger zon blijven kleven; dit 
is mij zelf dikwerf overkomen. 

De alcohol en elher, welke voor de 
proef met gesmolten lood zoo geschikt 
zijn, zouden geheel ongeschikt zijiï voor 
de proeven met gesmolten ijzer, daar 
de temperatuur van dit metaal dan zoo 
hoog is, dat zij Zi)uden ontvlammen, 
gelijk ik hij eenige proefnemingen heb 
ondervonden. 

Hel is opmerkelijk. dat die gedeelten 

der hand, welke niet in hel gesmolten 
metaal gedoopt worden, maar aan den 
gloed van de oppervlakte van het bad 
blootgesteld zijn, eime pijidijke gewaar-
wording van hille ondervinden, waarop 
roodheid der huid volgl. De in hel bad 
gesloken deelen komen er daarentegen 
gezond en ordïezeerd weder uit. 

Ik licb in mijn werk ( l ) eene proef-
neming beschreven , welke hierin beslaat 
om ammoniak in spheroidalen loeslaml 
te doen overgaan, en er eenige (hrrzendsie 
deelen van wigijes jodium in le werpen, 
welke zich «laarmede vermengen en zich 
eindelijk daar ir) •)j>lossfMï ; onderzoekt 
men echter gedurerrde hel op elkander 
wei'ken der zelfstandigheden het mengsel 
opmerkzaam, dan (miwaarl nnju talrijke 
sii'oomen «lie in alle rigtingen gaan en 
elkander met eerre srrelheid , die hel 
oog naauwelijks volgen kan, doorkrui-
sen ; zij vormen lallooze wai'relkringen. 
Jieeds aanvankelijk scheen hel mij loe . 
dat <le hegren/errde laag der splieioide 
(oj)pervlak) tle bewegingen . welke in tle 
daaronder liggentle lagen plails vinden, 
volstrekt i»iel deell. Verdere proeven 
beveslig'derr deze opmerking, en er bleef 
mij te tlien o[)zit;tt; niel tle minsle twijfel 
over; dil was mij echler niet genoeg, 
maar ik trachtte tleze overtuiging ook 
aan anderen mede le ileelen. 

Door de volgende pr'oefneming hooj» 
ik te bewijzen tlal tle ligchamen in 
den spheroitliaal-slaal door eene laag 
tier slof begrensd zijn, welker deelljes 
onderlifrg zoo verhorrden zijn, dal men 
ze met een vast doorschijneml timhulsel 
veigelijkeri kan , hetwelk oneindig thin 
en zeer veer kr achlig is. Men lUMunl vijf 
horrdertlsle wigtje gt^slaniple br-uine kool, 
waarvan elke korrel niel meer dan 4 
streep lol groolslen ouïvang heefl; men 
rt)eil dil poeder in lien wigijes getlis-
lilleertl waler; laai dan door een (jijpje 
eenige droppels van tlil mengsel in een 
geheel blank rood gloeijeiul platina 
schaaltje vallen en merkl op wal er ge-

(1) € Nouvolle t»r:«n<li«' «le physique ou études sur 
les rorps a l'étui sph«>ruu!iil , » par ï*. f i . Hounguy 
(<rEvreux) ancien phartiiMcien , eln. d e . 2« édition. 
Paris 1H47. Si*- Expi^rieiice ; pag. 105. 

(Iletl.) 

schiedt. De bt)veii vermelde strot)men 
kan nuiu nu duidelijk waarnenien en 
levens dat de bt'grenzentle laag th;r sphe-
roide daar in niel tletdl. Dikwijls dringen 
kleine ko«d-kt)i'relljes tloor tle lurilenste 
laag en blijven daarop staan ; tlil zijn 
vuor den opmerker zoovele ])unlen om 
zijrre aandacht le vesligtïn. Heeft men 
het getluld gehad tlil verschrjrrsel af te 
wachten , zoo kan men niet meer twij-
felen , alzoo tle stroonien in hel binmmsle 
tier s{>heroide in alle rigtingen blijven 
hewegerr , terw ijl de hrrilenste laag tlaar-
aan j;eheel vreemd is. Daar de prt)ef-
neming lang duren kan, ontler houdt men 
tle grootte der ?:pheroitie tlaartltior ilat 
men er van tijd tt>l lijd een paar tlrt>p-
pels gedislilleer»! waler hijvtiegl. \\'an-
oeer' men bij hel mengsel van water- en 
kool een wtnnig k ilkwater voegt , is 
hel verschrjrrsel n(>g veel dnitlelijker; 
hiertegen kan men echter in het uritlden 
bieui^en dal eene laag koolzure kalk 
tle spber t)itle begiensl , eu intlerd^ad 
koml al de kalk aU kordzmekalk aan 
de t>pperilaktc tier spher't)iile le voor-
schijn. Zt>o als ik this hier vt)or zeitle , 
zijn tle li;;chamen in tien sphert)ïdaal-
slaal niet eene laag t)veiirt)kken, welker 
zacnenliangzoo t;rool is dat zij hescliouwd 
kan wortlen een vast ligchaarn te vtu-
men of in een eigenaardigen moleculaii en 
loe&larnl It; verkeeren, tlie aan den vas-
ten lotfsland gelijk is t?n ztj t>m zoo le 
zeggen van de overige massa scheidt. 

Zal tlil feil lol verklaring van zekere 
eigenschappen tier sltif in tien sphertuMaal 
staal tlienerr, met name van de 
zame vei-damping, welke hij het waler 
up een lol '200 Inuuletddeelige gratiën 
verhit schaaltje 50maal miiuler is, tlan 
bij het koken onder gewone omslandig-
heden ? 

Zal hel ons tle oorzaak doen kenru*n 
der vot)r lilur irjg van den sphert)ïdaal-
.staat, zelfs van tle zwavelzuren erj varj 
slikslof-oxyde (in het htc!illetli{fe eir t;p 
een roodi»,lt)eij*Mid sehaalljt-)? Wi j zullen 
tlil builen twijfel eenmaal tloor de ana-
lyse (orjlh'ding) onldekken. 

iMijue hier- ord wikkelde meening om-
trent tle naluuilijke gesleldheid der 
ligchamen in den spheroïdaal-slaal zal, 
ot'aelujon /ij t>p proeven en waar jiemin-
gen her ust , vot»r'Zeker rriel tmlMislr t tlerï 
blijven; tlaarloe .schijnt zij le paradt»\; 
zot) zou men mij kuntuM» le];enwer pen, 
dal tle birilenslt? vaste laag tier insjihe-
roïdisehen tt»estand verkeerende litjch i-
men mimltT digi moest zijn tlan het 
vloeibare gedeelle, daar zij arulers, len 

der aantrekking naar hel midden-

punt van hel bolletje lt>e vallen mt/esl; 
en d i l , zal men ze^jgen, is wederom 
slrijtlig met de algemeene natuurwet , 
tlal een vast ligchaarn allijtl tligler is. 
darr de vloeistof welke het vt)orlhragt. 
Hierop antwt)ort| ik dat tleze wet niel 
zot» algemeen is als men derrkl ; uil-
zor)dtningen tlaarop zijn de navolgende: 
l*». is hel vaste waler niel zoo digi als 
het vloeibare kan zijn ; 2®. vele meta-
len zijn minder digt dan hel kwikzil-
ver; 3®. hel vaste zilver drijft op het 
gesmolten (Persoz); 4°. het soortelijk 
gewigl van gesrntdten lootl is grooler 
tlan tlal van het vaste (Houligny) enz. 
Zoo als men ziet houdl deze aanmerking 
tlus geen steek; andere zie ik le ge-
moet , om ze te onderzoeken. 

Uijvoejscl. 

De heei' Pros. PKicker in l>onn be-
vestigt in PoggendorfTs Annalen der 
ï'hjjsili und Chemie, 1849, rj'». I I tle 
jongste pi'oefnemingen van den heer 
l>t)uligny en zeg'l: 

Omstr eeks Pastdien van hel vorige jaar 
deetl tle heer 15. mij zijne vroegere 
proefru'mingerr kenrien , en zijne zeltl-
zarne volhnrtling be^vonderernle, nam 
ik toenmaals den indruk rnel mij , tlal er 
hier sprake was van op lange na nog 
niel vt)lkomen t)nlhnlde naluurwellen , 
rn welke rneerring ik dotn* het berigl 
van zijtre jorrgste proeven versler kl wenl. 
Ten tfevolge van een g(»s\)rek over 
tleze proeven schreef mij tle heer Fessel 
nil Keulen , tlal hij den volgenden dag 
zijrre vrrrgers in zoo slerk mogelijk ver-
hit h>otl hatl gesloken , tlal tle \ooruil-
slekernle nat^el van een vinjyer tlaarhij 
verbrand was maar de vingers t)verigens 
(fcht^el oirhezeer d waren gebleven; en 
kolt tiaarria schreef hij mij verder tiat 
een arbeiiler in tle fai)riek van werk-
tuigen van liehrens en Comp, te Ueulen 
tle proef rnel {fesiriollerr ijzer tp rnjmen 
had en tleze vovu* mij wilde herhalen. 
Dit aaid)od aarrnemeiule ging ik in 
zelschap van omler scheitlem» personen, 
wt lkt; belarrg irr tle zaak slelden naar 
Keulen. De ar beiiler sltjeg in mijne tegen-
wot)r tligheid wer kelijk rnel de niel be-
vociuigile vingerlt)ppen snel en niet 
zonder arj,'fst leger» tle tjppervlakle van 
het ijzer, tlal juist uit tlerr smeltoven in 
eene kuip gevloeitl was en later tt)l het 
gipleiï van eene grt>ole t>venplaal ge-
bezigd wertl. Ik wertl hierdot)r van tle 
juislheid tier lu ttefm-mingeu van 0. vol-
komen overluigtl, en juist toen ik den 
arbeider naderde om dc toppen zijner 
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vingers naauvvkeurigcr te onderzoeken, 
sloeg reeds een der tnij vergezellende 
adsistenten l>ij het natvun kumtig kahinet 
met de volle vlakke hand , die hij vooraf 
in waler gesloken had , zoo hard legen 
de wil gloeijende oppervlakte, dat het 
gesmolten ijzer rondspalte, en terstond 
daarop sloeg ook de amlere adsislent 
met zijne nat gemaakte hand er in. 
Na deze proeven , die zelfs in strijd 
met den door !>. aangeraden voorzig-
ligheids-maaliegel om met legen dc 
massa le slaan, genomen w erden, 
schenen proefnemingen die ik voorzig-
tigheidshalve, vóór het indoopen, doen 
wilde, voor dit doel overbodig; ik he-
vochtigdc de regterhand, stak den voor-
vinger bijna geheel in de gesmolten 
massa en trok hem, terwijl ik hem zeer 
langzaam er door heen bewoog, er na 
een paar seconden wciler uil. Ik 'oehle 
boe hel ijzer voor mijn vin/jer we<'k 
en had daarin volstrekt geen gevoel 
van hitte. 

Ik zoude de temperatuur van het ijzer, 
die ongeveer 1500° 11 was, niet op 36^ 
geschat hebben ; de vinger w as bij het 
uittrekken minder warm dan bet overige 
gedeelle der band. Dok de beer Vessel 

en dc drie overige mij vergezellemie 
personen herhaalden op verschillende 
wijzen «leze pioeven; een lunmer met 
de drooge hantl; een amler nierkle op, 
boe de alvorens in water gedt)ople hand 
er slechts zooverre tlroog uit kwam als 
zij niet ingetloopl was; een tierde schepte 
het ijzer met tle volle hand. De kleine 
haartjes Of) tle in{jeiloopte vingers waren 
O vei al verdwenen , de nagels hadtien 
volstrekt niets geletlcn , otik was er geen 
bijzonder doordringen van hitte door 
de nagels merkbaar. De hand batl na 
wetler uit de vloei.itof germmtM) te zijn 
eene zwakke brandlucht, tlie sterker was, 
w aar eelt voorhantlen w as. thich nergens 
het minste gevoel van verbrandinjf of 
zelfs van eene onaangename hitte. Ten 
slotte nam ik nog eene prtief, welke 
eigenlijk vroeger had mtieten geschieden; 
ik hing den vinger van een ledeien 
handschoen dien ik van bimien slerk 
bevocbligtl en om een stuk luiul ge-
trokken batl , bijna getlurentle eenr 
minuut in hel gesmtillen ijzer; bij het 
uithalen was de hamtschoen niet alleen 
niet verbrantl maar ook slechts ongeveej* 
(een thermometer hatl ik loen niet bVy 
de hand) warm. 

X I X . OVKB Zi.M^t.Kfa:!. E.N ZIMvt.AOII.N : PÜOIl i r . LA.̂ .ViJs. 
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iVIijne proefnemingen omtrent zink-
geel en zinkjjrticn heliben dti navolgende 
uitkomsten opgeleverd, welke mij uil 
een techiiisch-chemisch oogpunt als niel 
onbelangrijk vtioikomcn. 

Men verkreeg zeer schoon zinkgeel , 
door bij eene kokenti lu^ete opltissirig 
van scheikurnlig zuiver zinkvitriool , on-
zijtlig (neutraal) chromzuur kali le 
voegen (tluhlul chromzuur kali lirengt 
zoo als bekeml is gtten nederplofscl in 
eene oplossing van zinkvitriool.) liet 
schoone netlerplofsel werd met koutl 
getlislilleerd water aangeinengtl, waar bij 
echter tloor aanhoinlerrd nitwasscheri 
het waschwater zich bij voortduring 
geverwd voordt^etl en tle schoone geelc 
kleur van het chromzure zink-oxydc 
hoe langer hoe lichter wertl, eene om-
standigheid welke niel zeer gunstig is 
voor tle algerTieene toepassing dezer 
butlers ztio schoone verwstof. Door 
vr-rmenging met \ersch gemaakt bcr-

lijnschhlaauw kan men wel is waar 
verschillentle schakeringen van groen 
votu lbrengen, maar zij zijn veeltijds 
dof en de slerkle tier klem- door aan-
menging ligl verantlerlijk, waarvan tic 
oor'za.ik in dc veranderlijkheid van het 
chrtimzure zink-oxytle bij het aanmen-
(;en te zoeken is ; cvenztio verantler lijk 
was tle groene kleur als tegelijk bij 
eene opltissing van geel blaauwzuur 
en neutrale chrouuure kali eene oplos-
sing van zinkvitriool en ijzer-t)xytic 
gevoegd wertl; hierbij heefl somlijtls 
het geval plaats, tlat het groene netler-
plofsel nog in de vloeibare slofzijntle, 
eene geheel rt)estachtig geele kleur 
aamrarn, welk verschijnsel waarschijn-
lijk toe te schrijven is aan hel orUstaan 
van chromzure ijzer-oxyde, tiaar men 
zoo als bekend is .oplossingen van ijzer-
oxyde door- neutrale chromzure kali 
roestachtig geel laat nederphirt'en. 

Ken zeer schoon r̂ edcr plofsel ontstaa» 

door hel scheiden van eene oplossing 
van onzijdig chromzure kali door ktr-
pervitriool, maar titik tleze schotme kleur 
tMidergaat verantlering tlotir eene een-
voutlige aanmenging rnel koutl waler, 
hetwelk bij vntulduring geel alltuipl, 
terwijl hel bezinksel, dal in den beginne 
schot)!) groen was, hoe langer hoe 
blaauwer wordl. Ken arrder groen kan 

men ook verkrijgen door vermenging 
van verscb gemaakte geele chromzure 
zirik.oxyde met indigo-karmijn (eene 
oplossini; van indigo nedergepltifl door 
koolzure kali.) Kene zeer onschadelijke 
grotfiuj verw wortll zoo als bekend is 
verkregen door een mengsel van indigo-
karmijn met een waterachtig treksel 
van saffraan. 

X X OWAi l)i:N MKl'WKN PLA.NIMIJTKR VAN CASPAH WETLl , UHJCIllCHr m 

hei cunion Znrick , i>ooi\ P K O F . SIMO.N' S TAMPFER . 

(L il de allevering van Kebruarij van tien jaargang 1830 der herigten van de 
verTi^i^teringen der klasse voor wis- en natuurkunde van de keizerlijke 

akademie tier welenschapjieu (Weenen) afgedrukl in V i l , 1850, 
' van bt:t ii Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur-Ver ei nes.) 

(Plaat X . fig. 1—7.) 

1. Dikwerf moet men naar kaarlen 
t»f plans den vlakken inhouti berekenen 
t ier verschillentle daartii» vtiorgeslchle 
figuren; men kan zelfs zeggen, dat 
in den regel meetkundige opnamen 
slechts bitïrloe wortlen verrigl, om hel 
plat opper*vlak der ver schillende slukken 
gronds thior- de leekeninjfen le bieren 
kennen. Men derike slechts aan hel 
kadaster waar hel oppervlak van tdk 
sluk gronds berekend en het betlotdde 
vraagstuk alzoo niet alleen vtde dui-
zenden , maar militieuen malen voor-
komt. Sedert lang zijn daarom p<igingeu 
aangewend tun tlie berekeningen tloor 
werktuigelijke mithlelen gemakkelijker 
te maken en te be.=5poedigen. De lalrijke 
tlaarloe slrekkentle toesUdlen kunnen 
verdeeld worden in twee klassen: 

In de eerste klasse behooren zulke 
die slechls het melen van basis en hotigte 
of van de coördinale» gemakkelijker 
maken, terwijl zij oulbeffen van hel 
gebruik van den passer ; lu».l ojipervlak 
zelf wordl eerst verkrijgen door wer-
kelijke vernienigvuldiijing der facloren 
of door mithlel van vermenigvuldigings-
tafels, hoedanig er bij het kadaster in 
Ooslenrijk in gebruik zijn. 

Tol de tweede klasse behooren die 
toestellen , welke ook de vermenigvubli-
ging uit w innen, en dan hel plat oppervlak 
onmiddellijkmoetendoenkeimen. Daarbij 
is tle groote lol tlus ver no{j niet over-
wonnen zwarigheitl: dtjor eene eenvou-
tlige verrigting en met eéne schaal of 
maal hel proilvict uil le drukken van 
twee veranderlijke facloren. De uilvin-
tlers van dc lot dus ver bttkend gewor-
denc voorstellen van deze st»orl doen 

dit dan ook niet onmiddellijk, maar zij 
herleitleii met hunne tocslellen de figuur 
welke niel anders kan zijn dan een 
tiriehoek of trapezium lot eene andere 
figuur, waarvan een factor standvastig 
is , zoodat haar inhoud evenredig is 
aan den ander en faclor. Van dien aard 
is tle ])lanimeler van Wagner — iUwAï 
lol de uitmunlendsle loeslellen van 
deze soort behoort de geoclroijeerde 
planimeler van llorsky en KraM ,d i e 
titior iwt'e eenvoudige verrigtingen de 
platte oppervlakken minslensztio naauw-
keurig levert, als de gewone bereke-
ning met behulp van passer en maat-
stok. Doch niet alleen is de toestel 
beperkt lol den driehoek en lot vt̂ el-
boeken, maar de aanwending er van 
ondergaat verschillende wijzigingen, 
naar mate van de groolte der figuur tif 
de verhouding der lieide factoren. 

De planimeters van de tweede soort 
zijn lot dus ver bij de landmeters en 
meelkundigen niel zeer in aanzien ge-
w et»sl; bun werkkring is beperkt en 
er komen le vele gevallen voor, waarin 
het gebruik van die planirnelers om-
slagtig en moeijelijk zou zijn. 

De planimeler van W etli laat alle 
bekende hulpmitldelen van dien aard 
ver achter zich. Deze vernuftige toestel 
levert bet plal oppervlak van iedere 
regl- of kromlijnige vlakke figuur steeds, 
door eene en dezelfde hoogst eenvou-
dige verrigting, namelijk door met een 
stiftje, dat gelijk bij den pantograaph 
in alle rigtiugen beweegbaar is, den 
omlrek van de figuur le beschrijven. 
Menigeen zal in den eersten oogenblik 
vragen, boe dit zijn kan , vermiti 
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het vlak niet eene finielie is van den 
onfïtrek, en figuren van gelijken omlrek 
zeer verschillenden inhoud kunneri heh-
ben. IVlaar gelijk wij zullen zien is het 
niel anders. 

Beschrijving van het werktuig, 

2. Fig. 1 (zie plaat X) is de horizon-
tale i)rojectie van het inslruujent, op 
Va der groolle geleekend; het werktuig 
is gesleld op eene dikke plaat van me-
taal A A'. Ken drievoet, socutgelijk aan 
dien eener theodoliet, looi)t door rollen, 
welke aan dc einden der voeten bij 
B , B', B" zigtbaar zijn, op «venwijdige 
spoorstaven s s als een wagen l'.een en 
weder. (De middelste spoorslaaf en de 
rol van den voet B zijn door de as 
gedekt.) 

In het midden van den drievoet is 
eene loodregte as , om welke de schijf 
D D', w ier oi>pervlak volkomen plat moet 
zi jn, als bij eene theodoliet draait. 

G G ' is cfue prismatische slaaf, 
welke lusschen Iwee paar rollen , welke 
vast aafï den drievoet veriiondcn en in 
de teekening voorgeslehl zijn , in eene 
rigting s s beweegl, welke l egle hoeken 
maakt met die van de spoorslaven. 

Aan het einde dezer slaaf bij c is een 
loodregt slifije eindigende in eene sj)ils 
die men naar verkiezing in alleriglin-
gen over eene teekening, die daaronder 
geplaalst zou zijn, kan voeien. 

Langs de staaf G G' is eeu zilverdraad 
ee' gespannen , die (jewomlen is (»m den 
onder de schijf aan bare as bevestigden 
trommel h en zoo de schijf doet om-
draaijen wanneer de slaaf heen en 
weder wordt g'eschoven. 

Voorts is J'. E' een op de plaat A A' 
tc lood geslelde staander, waarmede 
het raam aaaa door de schroefpunlen 
a' als een hefboom , verbonden is. Dit 
raam draagt door de scbroefspilsen C C' 
de as hh' op welker votueinde de rol d 
bevestigd is. Hel geheele raau) en de as 
b b' ligl door <lie rol op de schijf, en 
de inrigling is zoo, dal de as bb' door 
de verlenging der as C gaat en even-
wijdig is , zoo wel aan de sporen s s' 
als aan hel vlak van de schijf. 

Wanneer men deu wagen op de sporen 
beweegl, da f) scbuifi, gelijk men al ligt 
ziet, de rr)l op de schijf D D' in eene 
middellijn heefi en weder; daarentegen 
doet de verplaatsing van de staaf G G' 
in de rigling barer lengte de schijf 
draaijen en deze brengt dan door de 
wrijving de rol n in omloop. De schijf 
is VAD mrSMug of nog betei van efne 

geheel vlak gfslepene glasplaat en is lot 
vermeerdering der wrijving met fijn 
vlak papier van gelijke dikte over-
trokken. 

Om de draaijing der rol d om bare 
as te melen is er aan den staander eeii 
ingedeelde cirkel en aan de as b b' een 
wijzer bevestigil; of wel om/jekeerd de 
cirkel is aan de as en de wijder aan 
«len staander vastgemaakt. Weike dezer 
imigtingcn de geschikisie zi j , zullen 
wij later zien. éindelijk is er nog aan 
den slaamler een klein rad, hetwelk in 
een bij C aan de as bevesligil getaml 
rad grijpt en dienl om de omw eidelingen 
van de rol d te lellen , terwijl op den 
vroeger vermeblen cirkel do gedeelten 
van eene omwentelifig worden aange-
wezen. Deze deelen zijn in de teekening 
weggelaten opdat deze niet verward 
zou zijn. 

Al die schroeven wier spitsen tot assen 
van draaijing dienen , zijn met legen-
moeren (Gegenmuttern) voorzien ; al de 
deelen zijn met de grootste zorg be-
werkt, opdat de bewegingefi niel alleen 
zeer naauwkeurig maar ook zeer gemak-
kelijk uit te voeren zonden zijn. Met 
een bijzonderen loeslel kan door middel 
eener schroef de aanraking van de rol 
d met de schijf opgeheven worden; de 
wagen kaïï aan bet eene einrie zijner 
baan oi>gehouden worden, enz. 

De uilvinder zond zulk een loeslel 
aan den hoofd-instrumentmaker van het 
polytechnische instituut alhier (Weenen), 
den heer C. Starke, en deze heefl met 
hem een uitsluitend octri»oi verkregen , 
voor hel maken van zulke |)lanimeters 
in Oostenrijk. Hel exemplaar, waarnaar 
deze aanleekeningen opgt'sleld zi jn, is 
met uitz(uidering van eenige veramle-
riujjen , waarvan de nuttigheid uil tal-
rijke i)roeven gebleken was, naar het 
oorsprt)nkelijk nmdel {jemaakt (1). 

Theorie. 

3. De vereeiiigde beweging van de 
.schijf cfi de rol d kan men beschou-
wen aU die van Iwee taiubaden , die 
een hoek met elkamler maken en waarbij 
de middellijn van het eene rad steeds 
veraiulerl. 

Laat de straal der tap h opge-
teld met de halve dikte van den zil-
verdraad = r , de straal van de rol 
= K zi jn; zij de afstand van het raak-

(1) De prijs -waarvoor zulke ptanïniolers kunnen 
^^•o^tlen gfloveril is nojr niel juist bcp.iald , njaar 
kan tot 18^ fl. C M '182,40 tot Ïl^.Pft ned. 
fuldpn) h<'tftpffn. 

OVER DEN N I E U W E N P l .AN lMETEP V\!N CVSCAR VVETI.I, 

punt der rol met de schijf = f,, positief 
in (len stand aangetiuid in de figuur. 
Laat de te meten figuur beschouwd wor-
den betrekkelijk ctiörtlinaten evenw ijdig 
aan de rigting der beitle hoofdbewegin-
gen van den toestel en wel de a? — aan 
de slaaf (» G'en de 1/ —aan de slaven s s; 
en laat tien tiorsprtmg tier x en g t)ok 
zijn de oorsprong tier l>eweging. SletdUs 
de bewe,ging volgens de x tinei tle schijf 
omdraaijeu ; is de Imek tlezer tiraaiji/ig 
= p , die van de rtd u (p en v iu boog-
maat verondersteld^ dan is 

X = r p 
e n Pi t; = j j . 

De laatste vergelijking echier is alleen 
dan waar als p slandvaslig is; maar/5 
is veranderlijk; derhalve is: 

ï i d V p d 
De algemeene waarde van pis = po 

-f- y waarin p^ beleekent tie waartie 
van p voor den otirsprong of het punt van 
begin der beweging o; voorts volgt uit de 

d X 
eersle gelijkheid d j? = alzoo 11 d v 

d X 
= (/̂ o -4- y) ~ waaruit 

H r V = p^ X - ^ - f g d x , . ( J ) 
Het regter lid dezer gelijkheid tlrukl 

klaai blijkelijk uit een vlak, dat, tiewijl 
K r slantlvaslig is, evenretlig is aan tle 
boekbeweging u. — Is o M (tig. 2) eene 
willekc'irige kromme lijn , uitgetlrukt 
door dc vergelijking y n= f{x)r dan is 
voor o m z=zx<, het vlak o M m - = f y d x . 
Stelt men a o — p^^ en trekt men a m' 
evenwijdig aan o m , dan is hel vlak 
a O M in' X -f- J ' y d x 11 r t;, 
derhalve is de beleekenis van tlie ver-
gelijking vt)lktunen duiilelijk. De loeslel 
kan derhalve als eene integreer-machine 
voor de ilifferenliaal f {x) dx wortlen 
beschouwd, wanneer de krtuume lijn y 
— f (x) in tt»ekening gegeven is. 

i^aat (fig. 2) tle te. herekenen fij^uur een 
regllijnige veelhoek van n zijtlen zijn, en 
zijne hoekpunten in de orde hunner t)p-
volging geleekend wori lenO, l , 2, 3 
. . . (n — 1); p^, p^, enz., zijn tle 
waarden van p, als hel beschrijventle 
slifije f is op O, 1, 2 enz. Is tle hoek wel-
ken de eerste zijtle van tien veelluiek met 
de as tier abscissen maakt = a », tlan is: 

^ = .r tang a , , 
derhalve vt)lgeus tle foi mule (1), ztu) 
de integraal gen«)nHui wortlt vau x — o 
lt)t xzizzxi 

l\ r v^ = Po X, \ X] tang a, 

= iPo-h h ! / . ) . 

Denkt men nu het punt l als oor-
sprong, b l gelri)kkkn evenwijdig met 
^ m , cn stelt men 6 1 . r b 2 ^ 

zoo zal voor de beweging van l tot 2 
geheel als de eerste 

li r = -f- è y') 
maar x' = x^ — x^ ; y' —y^ — Vi , 
derhalve 

l\ rt'5 —(x^ — [p, + { (!/» — Î/.)] 
eveneens 
W rv^ = (X3 — x , ) [p. + Ui/3 — Va) 1 

enz. 
De laalste zijde, waarop de spits tot 

het punt van begin terugkeert , geeft 

l\ = H- U ^ n - ï / n - i ) ] 

nu is p, z=z Po + g^ 

p^z=z po + y^ 

en algemeen + 2/'» 

dus verkrijgen wij : 

I l r Z v = {po H -

Xu 

(!/„—1-fï/n)] 

yn , zijn de coortlinalen voor bt?t 
{>unl van begin , derhalve m f) ; voorts 
is het m^t p^ vermerïigvubligtle gedeelle 
der grlijkheitl 

— po [j^t -l- (^a —^i) + ('Ti—X^) 
- f , 

waar de factor lusschen tle haken , der-
halve tle gfhtïele uitilrukkiiig. verdwijnt; 
er blijft tins als wij V t ' = V stellen , 
en «le r,clijkheid mei 2 vermenigvultligen: 

2 H r V = 2 K = x , 

eene bekende uitdrukking vt>orbei dubbel 
van tien inhoml van een veelhoek, en 
welke men ook lt)l tle vtdgtMide kan 
herleiden : 

2 l' = {x^ — Xo) y^ (.rj—.r O 
-f- Vz -f- . . • i/n-l 

{x„ — , 
waarin x^ en xn — O , en slechts voor 
de symmetrie zijn op(^cschrev<'n. 

Daar lui p^ uit tle uitdrukking votu-
bet t)p\»ervlak vertlwenen is , is tleze 
onatbankelijk van den tiorspronkelijken 
.slaiitl van tle rolt/ betrekkelijk het mitl-
dciipunt C , en men kan dezen slaml, 
tle ligging van tlt» figuur ten opzigt e 
van tien Itieslel en t»t»k het pmit van 
lo'giu tier lieweging, ergens gehticl wil-
lekeurig in tleii omtrek kitïzen. 

Dit be.wijs gebit tiok vooralle moge-
lijke kromlijnig,e figoit n , tiaar elki» zt)o-
tiani/fe figuur besc'iouwtl kan wtutlen, 
als een v<»elhoek van t/ueintUg vele/ijjlen. 

De grootheid K r V , w t-lke tle tjpper-
vtakte tier figuur geeft, kan men zich 
voorstellen als een cirkel-sekt or waar-
van de hoek iLi booijmaai u i tgrdiuki . 
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(Ml de straal IV 
kan deze iV 

3 I ^ n r is. 
den aef|iiivalenlen Men 

slraal noemen. 
4. He inrigiing is zoodanig dal V 

niel graadinaal, maar ï eglstr eeks liel 
oj>per\lak levert. In hel »»nderzoehle 
instrnmenl i.-* eene omweiiterin/; dat is 
2 H r n = 2 vieik. Weener duimen, 
(13.88 vierk. Ned. duim) ( l ) zoo dat 

W r = =üT.isr,i 

T: 

(vierk. Weener duim) (-.-08 vierk. Ned. 
duim) wordl. 

Neemt men de helrekkinjj der halve 
middellijnen in geschikte verhouding zoo 
zijn zij ieder voor zich daaruit hekend. 
De halve omtrek of de vierk. Weener 
duim (6,030 vierk. Ned. <luim) is in 
100 deelen verdeeld en men kan de 
duizendsten ligtelijkop hel oog schallen. 
Pfij hel Oostenrijksche kadaster is (jelijk 
men weel dc vierk. duim = I joch (2) 
(0,57554 ned hunder), zoodal de toestel 
in dit geval onmiddellijk in Jochen en 
hare liende deelen , hel oppervlak doet 
keiuien. ilel hovenveimelde railje lelt 
ile geheele vierk. duimen. De speelruimte 
der heide hoofdbewegingen heilraagl 
hij den onderzochten toestel, volgens 
de sporen O, en in de rigling van de 
slaaf 8 duim (15,805 en 21,073 ned. 
duim) zoodal hel groolsle ojipei vlak dat 
men reglslieeks in eens kan melen be-
draagt 48 vierk. duim (0,0;»33 vierk. el) 
en dil kan voor hel w er kdadige allezins 
voldocMide worden geacht. 

•Vaciu xvkeu rhjh eid. 

5. De jjraad van naauw keurigheid, 
waarmede thï loeslel hel plat i>pperviak 
duel kennen, hangl zoj) van de volkomen-
heid der uil voeling van hel werktuig door 
den insti iJinem-makei' als ook , gelijk 
ligt le hegrijpen is , \an de juistheid 
waarmede dc spits gevoerd wordl op 
tien omtrek der figuur tlie men wil 
nullen. IMijne eerste bedenking was: of 
tle wr ijving alleen de i-t)l r/juisl vt)lgens tle 
beweging van de schijf zontler slepen, 
zou kunnen tloen tmulraaijen. Talrijke 
pioeven tUuleu echler zien dal zulks 
wel degelijk, in hoogen graail, het geval 
is, wanneer de beweging niel le snel 
is, en j»lolselinge stoolen vermeden wor-
den. In § § 13 en 14 zal meer-uitvoerig 

( i ) Do Wernf»! iluiin ri.tJoiü ned. duim. 
('J) l en jo« ]. is (40 klali-r)2 _ (-ilO voet)^ 

(2XS0 duiin.3 fï.s.Hr,;:; nod. oi)» 
O.til.'irj'i ned. l.»»i)»l»«r. bcl>.»i»l ^JM u'.sï. k.» 
l-sttr is d« ili.d\c I/-JSS«» d. 

tiaarover gehandeld woi den. Is de toestel 
len aanzien zijner bewegingen bijna zon-
dergebreken dan is zijne naauw keuriglieid 
zoo groot dal zij tloor de gevvone me-
Ihotlen van berekenen van het plat opper-
vlak van figuren volsli ekl niel kan w orden 
geconlroltMn d, omdai de ftuilen aan tleze 
methoden eigen veel grt)Oler zijn. Deze 
naauw keurigheid beslaat, gelijk men van 
zelf begrijpt, alleen voor tle figuren, 
w ier omtrek de spits wer kelijk bcschr ijfl. 
Um tlil rut .̂e kunnen aanloonen wordt 
eene plaat van messing bij hel instru-
ment geleverd, waarop onUrekken van 
cirkels en veelhoeken tliep ingesneden 
zijn en in welke tlan de spils met de 
grootste zekerheid kan worden it>ndge-
vt>erd. Deze tiguren wortlen levens door 
tien mikroskot»p van den comparator 
gernelen , waaruit hunne w are vlakte 
w ordt afgeleid, welke dient itil loets van 
do uitkomsten door den loeslel verkregen. 

W i j lalen hier eenige melingen van 
deze ooisjironkelijke figuren volgen. 
Daarbij moei wtirtlen opgemerkt, dat 
uit verscheitlen reeksen pr t)even, hier de 
zot>danige zijn gekt>zen, welke niel 
behooren tt)l die, welke het best met 
elkander- overeenstemmen. De eersle ko-
lom bevat tle ojigaven van hel instru-
ment na 1, 2, 3, 4 enz. maal tle figuur 
le hebben tirnschreven. Daarbij zijn de 
geheele vierk. tlnimen slechls hij de twee 
eersle atlezingen gevtiegd, wijl zij hij de 
vtdgentle niel noodig zijn. liel verschil van 
twee t»p elkander vtdgeiule atlezingen 
geeft het Nlak der figuur. 

Cirkel N®. 1. 

Aanw ijzing 
van hel instrument. 

i 

6.050 
13.1 U 

182 

24(i 
312 
383 
450 
516 
582 
052 
720 

Vlakte in vierk-
Oost'', duimen. 

7.064 
068 
064 
066 
071 

067 
066 
066 
070 
068 

f ï e r n i d d c l d . V = 7.0670 

OVEU DKN MELWE> PI.AÏSIMKTKh VAN CASPAl; WIlTl.i. 
iCï 

Cirkel N' 0 . —. 
1 

1 Aanwijzing i Vlakte in vierk. 

van hel inslrumenl. 
i 1 • 

Oost.® tluimeu. 

23.2(>9 . . . • 
28.176 4.907 i 

, 084 008 

' 093 909 

903 910 

809 ' »>06 

i 719 910 

624 905 

535 911 

441 906 

350 909 

1 Gemiddeld, . . F — 4 . 9 0 8 1 

Men kan ook de einduitkomst uil 
het dubbel, hel drievoutl, viervt)ud enz. 
van hel vlak alleiden, door elke allezing 
der vlakte, na Iwee, drie enz. herha-
lingen af le trekken , dal is als men in 
allen deele handell als bij hel melen van 
ht)eken door herhaling. Men verkrijgt 
b. V. uil tle w aarde van bt l̂ dubbel van 
den cirkel u'» 1 gemitldeld 7.0671. 
De toestel geeft legenwoordig de vlakte 
zeer nabij juisl t)p 1/1000 F na; neemt 
men tlie verbetering in aanmeiking . 
dan verkrijgt men: 

l\ = 7.0750 = 4.0130 

De werkelijke waarden (bij l3°,Ueau-

mur) zijn : 
F , = 7.0741 = 4.0125 

Uit deze pitieven volgt, tlal de ge-
midtlcltle fout eener enkele meting hij 
den cirkel n°. l = 0 , 0 0 1 8 vierk. tluim 
t)f nagenoeg 1/4000 van hel geheel he-
draagl. Kr kan dus met dezen loeslel 
(bij de ingesneden figuren) eene naauw-
keiirigheid w orden ber eikt , welke die 
der werkdadigc lt»e|)assing oj) gtUt^ekende 
figuren verr e t»verlrefl . uilhotifde hel 
niet mogelijk is de tnnlr-ekken dezer 
figuren wiskunstig naauwkeurig niet 
tle. spits le omschrïjven. iCn al ware 
uit hel geval niel, dan nt)g zou men 
naauwelijks iets gewonnen hebben, ver-
mils geene door werkelijke opneming 
verkregen verkleinde figuur o\t het pa-
j>ier hel oorsprtmkelijke op hel terrein 
vt)lkomen juisl voorstelt, tlew ijl tlaar-
aan die htilangrijke fouten kleven, die 
bij hel t)pnemen en ItHdvenen tmvcr-
mijdelijk worden bt^gaan. 

(i I Men liBt'fl hef onnooilip geacht de^e prool-
hcderi in ned. nia.it te herloiilen , wijl zij .sletdüs 
'lien<»n tot schaftinp d^r n.iwiiwkpiirigheid van den 
r hinimrlcr. Overigens /ijn dc unddelvn iKiarior ho\en 

De hiervoor aangethiitle iiaauwktMi-
righeid kan echler eerst na eenige oefe-
ning, en niel tlan met tle groolsle voor-
zij'ligheid worden verkr egen;vereischten, 

aan welke, gelijk men weet, bij alle 
tut eiprocven , waar men den lu)0{;slen 
graad van naauw kevirigheid bereiken 
w i l , mt)el worden vt>hlaan. De bui,",ing 
van hel voorsle getleelle der slaaf t»f 
van de stift , de invb>ed tier lempera-
luur enz., zijn bij tleze fijne onderzoe-
kingen oorzaken van shn ing , hoezeer 
tleze brtmneii van afwijking bij tle ge-
w't)ne aanweridin;j tmnieikbaar zijn, zt)o 
de loeslel overigens goetl geregeld is. De 
gevonden gemidtleltle f<ml = 0,0018 O 
oost.«^ tluim bij den cirkel i r . 1, ktmil 
overeen met eene verandeiing in zijne 
halve middellijn , ten betlrage van 0,0002 
oost.« duim (,0,0005 4 netl. tluim), en tle 
geringste drukking van de spits binnen-
of builpuwaarls, kan ze eene zoo geringe 
hoeveelheitl van haren waren stand doen 
afwijken. Bij deze proeven hadtien wij 
hel sliflje met een klein gewigl belast, 
de lijnen in de plaal van messing ge-
olied en van alle slof en vuilnis vrij-
gehoutlen en eindelijk getracht tle slaaf 
met tle hanil zoo r ond le voeren, tlal tle 
spils vtdslrekt niel op zijde iretlrukl 
werd. lïoventlieii mt)et tle onderstel , 
hetzij tle tafel of het leekenboril, be-
hoorlijk vlak zijn. Voor gewone lt»e-
passingen komen natuurlijk geene tiezer 
fijnight-tlen in aanmerking. Ik heb mijne 
ontlervindiug hier slechls 1er neder willen 
slellen , vt>t>r hel geval , tlal antieren 
eene gelijke naauw keurigheid mt»glen 
willen bereiken. 

Daar hel van bijzoiitlei' belang is den 
graatl van naanu ktïurig'ht id le leei en 
kennen van hel inslrumenl bij de ge-
wone aanwemling t)p geleekentie figuren 
vot»g ik hierbij tle meling van twee figuren 
welke tlot)r tle figuren 5 en (i, onjjeveer 
op J® harer grootte, zijn voorgesteld. 

l « f r iguur 0. ; 

Aanwijzing Vlakte in vierk. 1 
van hel inslrumenl. Ot)sl.® duimen. 

3.290 . . . . 
14.098 10.808 
24.922 824 

713 791 
513 800 
333 821) 

i 151 818 

Gemiildeltl. . . ! HKHll» 
Mjdd«ïlUi»rc f\»ut cciicr 

i : D.OIO 1 i : D.OIO 1 
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( : 
. Figuur G. ' 

i f 
1 
1 Aanwijzing Vlakte in vier k. ' 
van hel inslrument Oost.' duimen. ' 

1 

29.374 . . . . 
33.901 4.527 
38.444 543 ' 

979 535 ' 
533 554 
083 550 
622 539 

Gemiddeld. . . 4.541 
1 Middelliare fout etiinr 

eiikeie nK'ting. j H- 0.009 

Deze inelingen waren de eersle proeven 
welke een in de werkdadige ineelknnsl 
zeer geoefende ingefdenr rnel den loe-
slel iirlvoerde. Daarhij orrlliield hij zicli, 
overeerrkornslig mijn verlangen , opzel-
lelijk van een al le angsiig slreven naar 
naanwkenrig'heid, heigeen hlijkl uil de 
omslandigheid dal hij aarr eene enkele 
meltng der fig. 5 met allezen en op-
schrijven gemiddeld slechls IJ minuut 
besteedde, l^raklische mannen zullen wel 
hegrijpen hoe voldoende de over-een-
slemmig dezer- proeven is, en dal eene 
dusdanige hij de gewone wijzen van 
herekenen, zelfs met de gr'ootste zor-jj, 
moeijelijk le her eiken is , daar hij voor-
beeld bij tig. r) de rniildelbare fout eener 
meling slechls j-f̂ er van hel geheel be-
draagt. 

r>. De voor-deelen, welk<ï dil instr ument 
lot het beiekeuerr der vlakken van 
meel kundige leekeningen moet (tpleve-
ren, spr ingen dos zoo Zeer in hel oog, 
dat het ovcM-bodig is ze trader le d<ien 
uitkomen. De winst varr lijd zal daar 
vooral gr oot zijii, waar een grool ann-
lal van dergelijke berekeningen moet 
worden verri;jl; b.v. bij hel kadaster, 
waar hei werkfirig hijzonder lot her*-
zieningen (revisie) j-e.scliikt is, wijl het 
toelaat grootere vakken als eene enkele 
figuur le behandelen ; voorts bij den 
aanleg van spoorweggen lol betekening 
van de le koopen of te orrleigenen per-
ceelen grtmds, en varr rie lahi|ke dwars-
profdlen enz. rVaktische mamren zullen 
ook daarbij de belangrijke omslaodig-
heid naar waarde kunnen schatten, 
dal hier lekenforKen bijna geheel irit-
^fsloten /rjrr, diar hfj r:ike figuur «^'^rlits 

twee opgaven van het instrument, bij 
het hegin en aan het einde, derhalve 
in het geheel twee getallen, moeten 
worden opgeschreven. 

Ik veroorloof mij hier nog te wijzen 
op eerje bijzondere toepassing van hel 
werkluig die le hr/is behoort in het 
{gebied der- rialuurkurulige wetenschap-
pen. (ri den jongslen lijd is men be-
gomien onderscheiden naluurkmnlige, 
en vooral meteorologische verschijn-
selen door werklrrigelijke inrrgtirrgen , 
zoogerraamde autographen te doen op-
leekerien, b.v. den sland van den ba-
rometer, de temperatuur, dc rigling 
en de kracht van den wind enz. Deze 
loestellen wijzen, zoo als bekend is, de 
le melen gr ootheid, graphisch door 
eene kromme lijn aan, waarbij de 
ordirralen ilen stand des bannneler's 
voorstellen en di» abscissen aan den tijd 
evenredig zijn. Fig. 7 sielle zulk eene 
kr-ornrne lijn voor. Wil wvn nu daaruit 
den middelbartu sland des barometers 
dat is de gemitldelde wa.irde van y 
vcor eene gegevene tijdruimte van 
X 1=: a tot X z=z b alleiilen, zoo is deze 
middelbar e waarde slr eng naauvvkeurig 

• a ydx 
b — a 

Dal is gelijk aan hel vlak begrepen 
tussehen de per.sle en laalsle ordinaat , 
tjedeeld door hel verschil der- abscissen. 
Zulke middelbare waarden kunnen, ge-
lijk men ziet, met den plaidrneler even 
gemakkelijk als naauwkeurig worden 
gevomlen. Al leveren die aulogt aphische 
loeslellen thans m)g rnel zirlke zuiver 
juiste uilktnns'lerr als welke gevtu'derd 
worden om uil de beschreven kromme 
lijnen de mid«lelbare waanlen met de 
gewenschle naauwkeurigheid af lelei<lcn 
zoo kan men loch in ilie loeslidlen vooi' 
het vervolg groole vorder ingerr ver-
wachten en te gemoet zien , dat zij 
steeds meer en meer ver volmaakt voor 
der gelijkf» waarnemingen toegepast zul-
len kunnen worden. 

De zmncnstvUiny en het stellen van het 
instrument; oiiderzoeliinyen over 

de oorzaken van fouten, 

7. De juislheid tier opgaverr van het 
inslrumeul hantjl af van de juiste vor-
men en naanwkeurige bewer kinjj zijner 
deelen en van ihï rigliglu^id der bewe-
gingen , en dal zij overeenstemmen met 
de Ihcoreüiche ver-onderstelling. Ik zal 
nu aangaande dc belangrijke cn minder 
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belangrijke eigenschappen van den toestel 
m ij n e i)e v i n di n g m ed edeel en die Op l a 11-i j ke 
proeven en ondervindrngen gegroml is, 

a) liet is niel noodig dat de hoek 
welken de riglintjerr varr de heide hoofd-
bewegingen met elkander maken juist 
regt zij ; hij kan een andere mits stand-
vastige hoek zijn. Is die hoek = 
(fig. li) en w orden de scheefhoekige coör-
dinaten door X' en y' aan{;ednid, dan is 
voor de beweging van O tot l , vol-
gens § 3 

x' sin a 

^ sin (a -h/5) 

welke waarde gesteld in de formule (l) 
geefl : 

sin a 

= {po -4-5 2/'.). 
eveneens 

11 r v^z=z(x\ — x',) 
Ô (.V'a — !/'i] «'"z. 

alzoos 
y cos y 

, e n K ü = <7 cos y d f . 

voIt;t, dewijl d «? 
d X 

U7 

geheel naar 

derhalve volgl als vroeijer: 
W r V {x\ — , 

{X\ — J — j ? ' J -H . . . 
derhalve ook: 
2 K r V sin/3 s\n [y\ ( x \ — x \ ) + 

l- '̂'3 — )-+- • • • • ] 

Maar bet iweede lid der laalsle ge-
lijkheid is = 2 F , als F is de inhoud 
van den veelhoek, derhalve is ook hier: 

F = R r V sin ,3 
evenredig aan de hoek-beweging V. 

b) De as van de rol d moei wel is 
waar evenwijdig zijn aan het vlak der 
schijf, maar zij kan met de riglrng der 
beweging van den wagen eenen wil-
lekeuriger! hofk maken; ook is hel met 
noodzakelijk dal de lijn van aanraking 
varr de rol met de schijf ga door hel 
middenpunt C. 

Laat (fig. 4) p q de i ol zijn , 6 ƒ hare 
as, II' de lijn van aanraking welke de 
rol op de schijf bij hel bewegen van 
den wagen alieer) i)eschrijft, en welke 
aan de rigling der y evenwijdig moet 
zijn. Is ca t;elr<dvken loodregt op 6/*, 
dan is a een onveramlerlijk punl op tl' 
waarvan af w ij de bew eging volgens de 
y willen lellen. cb , 
de standvastige hoek a li f — 7, de 
veranderlijke hoek b c f = ol, dan is : 
\\dv:=: p cos a d p, voorts in den J^ abc: 

p sin c = y sin a , 
maar < c = 90 — «; < a = i)() — y 

cos se 
Stelt men de onbepaalde vergelijking 
= 4-7/, waarin y ,̂ dezelfde be-

teekenis heefl als de vroegere dan 

de vorit^e ontwikkeling: 

~yo ^ - \ - f y d x 
cos y 

en voor den veelhoek: 
K r t; 

F 
C/)S y 

Men ziet gemakkelijk in dat de stand-
vastige hoeken /3 of y in de uitdrukkingen 

l\ r 
K r sin y3 , niet bekend behoeven te 

COS V 
zijn, als de haWe middellijnen K, r, 
zoo onderling geschikt worden dat de 
toestel de vlakken juist doel kennen. 

c) Eindelijk, het is niet noodig dat 
de as der rol evenwijilij^ zij aan het vhk 
der schijf. Want de soliilairc draaijing 
<ler assen hangt alleen af van de halve 
middellijnen, en niel vau eene sland-
vaslige helling van de r ol tot de schijf. 

Hel is dienv(dgerrs onnoodig korr-eclie 
schroeven le gebruiken , om de as der 
r(d juist evenwijdig le kunnen stellen, 
zoo wel aan het vlak van de schijf als 
aan de sporen ss, of dal de lijn van aan-
rakirrg door hel middenpunt C loopc, 
of de heide hoofdbewegingeir juist lood-
regt op elkaniler zijn; maar is het vol-
doende als in het werkluig dezevereisch 
len len naasten bij vervuld zijn. 

8. De stalen rol is aan den rand 
ciliiider-(rin{j-)vormig afgerond en de 
daarom loopemie lijn van aaniaking 
moet gelegen zijn in een vlak regt-
hoekig op de as \an draaijing. Opdat 
zulks hel geval zij m«)et niet alleen de 
rol zelve juist bewerkt maar ook de 
schijf loodrej'l op h.ue as, haar vlak 
evenwijdig, met de beweging van den 
wagen en zoo veel mogelijk vrij zijn 
van de onefferdïeden van het papier. 
Om echler derr invloed van zulke on-
effenheden welke men niet geheel ver-
mijden kan , meer onschadelijk te maken 
moei ile halve middellijti van ilen ring 
des rands thir rol niel uieer dan * lot j-
oosl'. lijn (0,541) tol 0,732 ned. streep) 
bedragen. t>(»or veelvuldig gebruik zal 
de rand van dc rol, ofschoon gehar d , 
waarschijnlijk een weinig afslijten , 
waardoor b ire middellijn kleiner eu der-
halve de opgaven van hel werkluig le 
groot zullen worden. iMen kan dit ge-
l)rek zoodra het om zijne grootte niet 
meer verwaarloosd mag worden , door 
eenen dikken draad verhelpen of de 
uitkomsten naar eene koneclie-lafel 
verbeteren. 

9. De beweging van den w agen drukt 

i 
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(I(i as b b' tegen de spils c of c'; te-
vens ontslaat een sooit{;elijke druk oj» 
de as C naar de eene of amlere /ijile. 
Opdat daaruit niet eene font ontsla, 
moet er (jeene speelfanmte zijn tnssclien 
de asŝ n̂ en hare legers Ditzelfde is 
ook hel (jeval ten aanziefi van de slaaf 
en van de wieltjes van den wa,'jen, in 
elk dezer gevallen kan men den nadee-
ligen invl(»etl als genoegzaam wegge-
nomen hesehonwen, wamieer men op tiet 
gevoel met de hand geene speelruimte 
meer hespeurt. iMen kan daartunlrenl 
v(dgenderw ijze le werk gaan. IMen 
losse hijvoorheeld hij de as/y 6' itesehroef 
r' tut dal de speelruimte duitlelijk merk-
baar is; zette ze dan wedet aan totdat 
naauwelijks een spo(U' der speelruimte 
kan wtu den waar}',enomen , en geve ilan 
uoj; hoventlien eene kleme beweging 
aan de schroef. Inlvisschen is naar tle 
verkregen tmderviuding inzonderheid hij 
tle assen van de rol eii van tle schijf 
zelfs, eene kleine speelruimte zonder be-
langrijken invloetl, lerwijl een lesleik 
klemmen van tleze beitle assen al dadelijk 
de naauw keurij;beitl van hel inslrumenl 
kan sl«)ren. De assen der rollen van den 
wagen kunnen vt)'genderwijze geregtMd 
w orden. Men boutll tien wagen zt)o, 
tial tle rol geheel vrij zi j , zei ze mei 
den vinger aan bel omltiopen en klemt 
tlan zoo veel, lol dal tle bewt?gmg 
begint gestremd le wt)rden.' liij de 
tle slaaf moet men nu tle speelruiintein 
horizontale rigling beschtmwen, op\er-
scbillende purrten , volgens tle lengle, 
onder ztieken en tlan de ktu reclie-scbi oe-
ven 1 egelen. Vtior- tle as C geschietll dil 
tloiu' (Ie schroefspitsaaii haar ondereirrtle. 
De spitsen a' kunnen zonder' natleel wat 
sterker aangezet zijn. 

It). De spits i rntiel eene regte lijn 
beschrijven, terwijl tle wagen tinhewe-
gelijk is als tle staaf het ii en w eder 
wor«lt bewogtin. Daarom moet tle staaf 
niel sleehls regl ziji^ en gedurende tle 
bewegingtlezelftle rigling belioutlen.rnaar 
er nitiel tlaarbij geene tiraaijing om tle 
leii/jte plaats helibeu, waartlotir tht lager-
gele(;̂ en spits verplaatst zou wtirtlen; 
of in antlere wotu tlen . otik het lood-
regle stiftje rntiel aan zich evttnwijtlig 
blijven. De sporen waaroi) tle \\üi§cn 
loopt rntielen t)f»k volkouien regl en 
ontlerling evenvvij»iig zi jn; tlil is van 
het meeste belang, ten aanzierr van het 
rnitltlenspotu', ointlal antlers getlurende 
tle beweiding tle waj^en en tlus tle mei 
hem verbontlene staaf zou tlraaijen. 
INlen kan met zekerheid nagaan of aan 
dit vereischte voldaan is, als men even-

wijtli{ï aan het spooi' een kijker nret 
kruistlraden aan den wagen \astmaakt 
en waarneemt of zijruï optische as ge-
tlureiule tle beweging van den wap,en 
altijit op hclzelfde — genoegzaam verw ij-
der'de — vt>oi'wei p ger igt blijfl. Als tic 
bewt*giuiï van tlie as op eenen af-
slautl D getlurentle tlat de wagen 
zijne geheele ba.an dtiorloopl, ( l ) 

niet te bovengaat , kan tle fout als on-
beduitlerrtl wortlen aangemerkt. 

De zilvertlraad is allijtl meer gespan-
ntfu aan de zijtle waarheen tle slaaf 
wtirtll bewogen ; hierdotir ontstaat bij 
het onrkeeren van de bewe,ging een 
geringe slilslantl (totlter Gauf/) in de 
tlraaijin/;' tier schijf. Intusschen is tleze 
slilslantl , zoo ver rnijnc t)ntler\inding 
gaal, in tle uitkomsten tmmerkbaar, 
waar het niet o î de aller gr ootste naauw-
keuriffheitl aankomt, wanneer tle draad 
belmor lijk gespannen err niet te tlun is, 
anders ware tle as c te sterk i;eklemd. 
De tlikte van tien dr'aatl mag wel niet 
rniinler zijn tlan var» y^Vs oost.® duim 
(rrrirn 4 netl. streep.) 

I I . De navermeltle proefnemingen zijn 
bijzonder geschikt, om tle naauwkeu-
righeitl van tien toeslel le tmtlerzoeken en 
zijne gebreken op le sp<u'en : 

a. De proef met tle cir kels op tle plaat 
van messing, waartunlrenl boverr reetls 
§ .5 vtiorbeelden zijn gegeven. Orn tle 
ft)ut te verrnijderr, w elke hieruit ont-
slaat, dat tle stift aan het einde tier 
beweging niet juist op het iiurit van 
be-;in komt, wortll dit laatste punt ge-
ntunen in tle rnitltlellijn , die evenwijdig 
is aan tle beweging der staaf. 

b, Dotu' het stiftje le bewegen langs 
den rantl van een liniaal, hetwelk riiet 
tle beide ht)ofdbewet',ingen een scheven 
hoek maakt en behotir lijk vast li{;t. liij 
tleze heweginjç, hoe lang zij wezen mt»ge, 
mtiel , als het sliflje op hel punt van 
begin is teruggekomen, tle w ijzer op 
den verdeeltlen cirkel juist denzelfden 
slautl hebben , als bij het begin der 
beweging, tlewijl hel vlak eener lijn, — 
als men zich zoo mag uiltlrukken , — 
= tl is. (hu bij tleze proef het punt 
van begin juisl te iretleu , kan men , 
hetzij tle siift t»f tle slaaf, thuir een 
vast punt vooi zigliglol sliUtaan brengen, 
of tien sland zoo kuv.en , tial bij hel 
begin tle rol over hel muhieu tier schijf 
slaat ; in welk geval een merkleeken 
aan hel liniaal voldoende is. 

1i Ivoiiit ove;ern mei een bofk van 
11 n.inulcu en Hl ».ct:Urt<l*̂ n, itie'l. j 
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c. De voorgaantle proef, maar dan 
met het liniaal evenwijtlig aan tle slaaf. 
Voor het begin kan men eveneens tle 
aansluiting aan een vast punt kiezen, of 
wel de staaf zoo ver achleruitschuiven, 
dat het stiftje aan haar ondereinde den 
drievoet aanraakt. 

12. De stift moet zich in haar hrrisje 
zontler de geringste speelruimte zoo ge-
makkelijk bewegen,dat ze door haar eitjen 
ge w i g l k a u zakken. Do o r ee u e v e e r' k a r 1 
men ze ophoutlen. of wel me.er of minder] 
in het huisje bevesligen. Ook worden bij 
het vverklui(ç kleine gew igten geleverd, 
tlie men op het stiftje kan stellen, tim 
zijn gewigt te vermeerderen. Voor 
leekeningen wordl eene stift van mes-
sing gebruikt, waarvan de een weinig 
afgeslomple spits gemakkelijk op het 
papier voortglijdt; tle stift van staal 
daar enlegen wordt alleen gebruikt voor 
de proeven met de plaat van messing, 
die bij hel werktuig geleverd wordt. 

Noemen wij hel punt vau tlotirsnij-
ding van de as der stift met de as 
der staaf bel overeenkomend punt, zoo 
ziet men gemakkelijk in dat de toeslel 
eigenlijk de beweging van dit pmilaan-
wijsl, en dat er dus foulen begaan 
zullen worden, als gedur-ende tle m'̂ .-
ling de slifl nitdloodrt»gl blijfl. Ik vestig 
riijztmtler de aantlachi op tleze fout , 
omdat zij moeijtdijk of in hel geheel 
niet te vermijden is. Zij onlslaal op 
verschillentle wijzen : 1°. Wanneer 
de spits langs tïen liniaal gevoerd eu 
tevens er tegen aan gedrukt wortll, in 
welk geval de twee kraclilen, tle tlruk 
van de hand en de legendrnk aan de 
lager gelegen spits , hel sliflje uil den 
lootlregten stand doen tlraaijen. 2». De 
staaf en tle tiverige tieelen van hel in-
strument geven een wt^inig toe aan de 
tlrukkirig, welke vereischl wordl, om 
den wagen en tle stang in bewt^ging te 
stellen; en eindelijk: De wrijving 
aan bet liniail slrekt (un de spits terug 
le houtlen. Door gt^schikle proeven ben 
ik er in geslaagtl tlie tlrie bronnen van 
fouten aan te wijzen. De twee laatste 
zijn bij eene behoorlijke behandeling van 
hel inslrumenl, als het overigens geheel 
in orde is, voor alle gewone loe|)as-
singen bijna onmerkbaar; de eerste 
daarentegen kan bij slerke drukking 
tamelijk vergrt)t)t wortlen. Dc fout 
wordt nog vergroot als tle hand door 
scheve drukkiiïg tevens tle slaaf tracht 
te draaiien , of tle tlrukkirig aan het 
boveneimle van het stifthuisje aanbr'errgt. 
Ook is het niet raadzaam de stift met tJen 
vingf.r n€€r te drukken, v.'ijl daarbij al 

ligt eerre zijdelingsche drukking kan 
plaats hebben. 

Deze fout kan men gemakkelijk aan-
wijzen. Als men bij tle bovenvermehle 
prt»ef Î eene zwakke tlrukkiiiiï naar' 
buiten tip tle stift uitoefent, bekomt men 
een te grtiol vlak , dev\ ijl hier hel over-
eenkomend-i)urit een grtioleren cirkel 
beschrijft tlun tle spits, lltd legtiiideel 
vintll plaats bij tlrukkiiig naar hetmidden. 

lle{;elt men de proef N". 'i zoodanig 
tlat tle rtd nabij tien rantl tier'schijf ligt 
en tlrukl men bij tle achterwaartsche 
beweging, tip eene antlere wij/e tlan 
bij de voorwaartsche, tlan zal tle ftuil 
uitkomen, zoowel ten aanzien van het 
verschil van drukking , als van de lengte 
van tien weg, gelijk tle theorie hel vor-
tlerl, dewijl hel tivereenkomcnd punt 
niet eene lijn beschrijft maar tun een zeer 
smal vlak hiopt. Deze fout zal ontler 
antlers gelijke omslantlijçlietlen (jeringer-
zijn , naarmate tle afstaml van tle spits 
lt)l de slang kleiner, en deze laatste 
stijver is. zoodat men bij tle zamen-
sUdling en bewerking van het instru-
ment er op moet lellen dal zoo veel 
mogelijk aan die vereischleu worde vol-
daan. 

l'i. W i j moeten nu nog eene tier 
meest belangrijke oorzaken vau fouten 
nailer !)escht)uwen, ruimelijk die w elke 
afhangl van de beweging van tle rtil 
op tle schijf. De Iht-orie vordert dat de 
tloorgeloopene boog van tle rol juisl even 
lang zij als tle kromn\e lijn, welke haai' 
raakpunt op tle schijf beschrijft. Deztï 
ku)mme lijn zullen wij tle aaurakings-
kromme noemen. Dieiivt)lgens heefl men 
de twee volgemle vereischleu : 1«. lle.t 
punt van aanraking van de rol mei dc 
schijf hnoel zoo nabij komen aan een 
wiskmislig punt als mogelijk is; ilerbalve 
rrmel hel oppervlak van tle schijf een 
geheel glad vlak zijn. 2». De afwik-
keling van de rol moet zonder slefien 
jjtïschietlen. 

Mi'ii ziel , hel is niel mogelijk tleze 
beitle voorwaartlen geheel le vervullen; 
dit kan ten aanzien tier eerste slechls 
bij benatlering gt^schie^len , omtlal het 
volstrekt nootlzakelijk is tle schijf met 
papier te t)vertrekken , len eimle tle 
nootlige wrijving vtior de orutlraaijing 
tier rol le verkrijgen. Op zulk eene 
rirwe opfiervlakle zullen de achler-
vt)lgenile punlen vair aanraking sleeds, 
al is hel ook zeer weinig van tle 
ware aanraking-skrornme afwijken, en 
er' zal tlerhalve eene gestoorde aan 
rakinfïskromme ontsta.in. Deze afwij-
kingen zullen toenemen met de ruw-
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heul van het papier, en met »le grootte, 
van cle halve mitlileUijn der rinjj-
vormige afronding van den rand der 
rol; men kan die middellijn ook niet 
te klein nemen, wijl daardoor het voiu t-
glijden van de rol te moeijelijk gemaakt 
zon worden en hare rand spoediger 
ZHU afslijten. Deze afslijiitig vermin-
tiert niet alleen den straal van de rol, 
maar hederft ook de legelmalige af-
ronding van den rand der rol , en zal 
dus , na verlooj» van eenigen tijd , de 
naanwkemigheul van den loesltd eenig-
zins vern)inderen. Hieromtrent echter 
ontbreekt nog onderviïuling. hoe dun-
ner, vaster en gelijkmatiger het papier 
op de schijf is, des te beter; op (tikker 
of los papier maakt de rol eenen groo-
teri imlruk en het raaki)imt wordt 
een vlak, wat volgens onze ondervinding 
al dadelijk zeer merkbare storingen in 
de wet der beweg'ing ten gevolge heefl. 
De fouten , welke door zulke storingen 
van de aanrakings-kromme ontslaan , 
kan men gemakkelijk onderscheiden , 
omtlal zij de eenige zijn die geene wet 
volgen. Tot dit einde lierhaalt men de 
proef No. l verscheiden malen ach-
tervolgens met denzelfilen druk, met 
gelijke snelheid, en zoo veel nu»gelijk 
ondtr gelijke omslandigheden, waarbij 
men van tijd lot tijd den toestel ver-
fdaatst om de. aanrakings-krocntne op 
verschillende gedeelten van het papier 
le brengen. Oi»k de proefneming n®. 2, 
kan fip gelijke wijze worden gebruikt. 

r>evesligt men da irbij hel liniaal op 
de hor)gle van de slaat, ou) hel eiiule 
van de slaaf zelf lan^fs hel liniaal heen 
en terug te kunnen voeren , dan ver-
mijdt men daardoor de vroeger bespro-
ken foulen , welke door het uitwijken 
der spils ontstaan. 

Worden deze proeven onder de mo-
gelijk n)eesl gelijke omslandigheiien 
dikvverf herhaald, en worden daarbij 
onregelmatigheden waargenomen, die 
geene wel volgen of wel sprongen, zoo 
moei men zeker de oorzaak daarvan 
zoeken in hel oppervlak van hel papier; 
en deze oorzaak moet ilan vooral dade-
lijk worden wegjjen«>men, dewijl autlei s 
de overige bionnen van foulen niel 
gescheiden en afzonderlijk onldekl kun-
nen worden. Zidke onderzoekingen en 
bevindingen leiden ons er loe de pa-
pieren bekleeding zoo le maken, dat 
fouten van deze soorl, allhans i>ij een 
nieuw inslrumenl van geene beleeke-
nis zijn. 

De draaijing van de rol moet zonder 
glijden plaats hebben. Beweegt de rol. 

terwijl zij om hare as draait, te gelij-
kertijd naar het middenpunt der schijf, 
dan moet hare hoeksnelheid afnemen , 
jviist als de slraal p. Maar door de 
nfhldenpunt-vliedende kracht van de 
rol en van ile andere deele»!, welke 
met haar draaijen, zal zij allijd een 
slreven lol voortiifloopen verloonen. Het 
omgekeerde vindt plaats, als de rol zich 
van hel middenpunt der schijf verwijdert. 
Zullen le dien aanzien foulen onlslaan, 
dan moet de wrijving op hel papier 
de werking van de middenpunt-vliedende 
kracht genoegzaam kunnen bedwingen. 
Deze werking neeml toe, eensdeels als 
de tweede magt der snelheid, len an-
dei 'e als hel moment van beweging der 
omwentelende massa , en men zou ze 
door berekening kunnen bepalen; maar 
wij bejierken ons er toe werkdadig na 
te gaan , onder welke omslaruligheden 
bij onzen loeslel tle fout uit die bron voort-
gesproten onmerkbaar is. Tol tlal on-
derzoek is vooral de proef n». 2 zeer 
geschikt. Keri lifiiaal van messing werd 
op gelijke hoogle met de slaaf zoodanig 
be vesligd , <tat het met de assen iter 
cobrdinalen nagenoeg eenen hoek van 
45'» maakle, en werd de beweging 
van /izzr O lol/'>=:2,.5 oost«, duim (4,95 
ned. duim) nilgeslrekt, hetgeen voor de 
slift eenen weg van .3,50 oost®, duim 
(9,22 ned. duim) oplevert. Kr waren 
dus twee reeksen van proeven mei aan-
wemling van verschillende snelheden on-
dernomen. Bij de eerste was aan de as 
van de rol een cirkel van messing van 
geringe afmelingen bevestigd, waar-
van de slraal oosf. duim (9,22 netl. 
duim) en het gewigl = 0,80 ot̂ sl*-. 
lood (14 wigljes), waarvan 0,53 lood 
(9,27 wigljes) voor tien buitenkrans. Bij 
de lweetic reeks proeven werd hel 
cirkeltje vervangen d(»or eene schijf 
Ieekenpapier van gelijke midtlellijn, 
w(»gende lood (0.8S wigtje). Ik geef 
hierna op de gemiddelde uilkomslen 
dezer pioeven. In de eersle kolom is 
opgegeven de duur van tle eenvoudige 
bewegii.g tier slift, door 3.5 ot)sl'. duim 
(9,22 netl. tluim). De waargenomen 
verschillen lusschen de eersle en de 
Iweede allezing werden ,met 0,002 
verkleind, onulal tlil betlrag zelfs bij 
eene zeer langzame beweging voorhan-
tlen was, en dus niet van de snelheid, 
maar van eenige antlere oorzaak afhing. 

Tijd. Kring van messing. Papieren schijfje. 

6 sec. 0,0022 v. oost'd. 0,0005 v. oost^ d. 
3 » 0,0100 » 0,0018 w 
2 » 0,0220 ;> 0,0038 » 

Men ziel, dat deze verschillen t>f ft)uten 
lot elkantler slaan, zoo nabij gtdijk tle 
tweede magten der snelhetlen, als ujen, 
de onzekerheiti der proeven in aanmer-
king ruMuemle, hel kan verwachter:. 
Ht!t is tlus uitgemaakt, dat tlt̂ ze fouten 
voortspruiten uil het glijdtMi t>f schuiven 
van tle i tïl , e:i wij leiden daaruit af 
tien volgenden regel: 

Aan tle as van de rol mag sleehls 
eejï ligle wijzer, — niet tle veideehlc 
cir kel, — vasigerih'iakt zijn , en men 
moet vooral elke t)tuioodige massa aan 
tle rol t)f aan hare as vernu'jdcn. (Jmler 
deze vtiorwaartien wortll de beweging 
tier rol zoo geheel door de wrijving 
beheerscht , dal er, met uitzondt!jing 
van overtlreven rasse en van sltxilcnde 
bewegingtMi, van ile/5en kanl geerjc merk-
bar-e foulerr te wachlen zijn. 

15. De beginselen en regelen, welke 
moeten wortlen gevolgtl hij hel gehruik 
van het inslrumenl, lot het nuUen t)p 
meelkuntlijïe leekeningen, kunnen voor 
hel meerendeel uil de hiervot)r t)nlwik-
keltle uileenzelling wt>rden afi;eleiil , 
roodal ik mij nu nog slechls verot>r-
loof, tlaarbij eerrige weinig'o wenken 
le voegen. 

Uit de vergelijking B r d v — . z da ; 
is af te leitien tlal eene f<ml in x td' in 
de rigling der sluaf van des h; nuier 
invloed is , naarmate p giooler is. Bij 
lud door mij oiulerzochle inslrunuMd , 
kon p dr ie oosl«=. tluim (7.0 netl. tluim) 
grooi worderr; is dan d oost«, 
tluim (0,021) ned. duinr), tlan wortll 
p d X = 0,03 vierk. oosr. duim (0,21 
vierk. iumI. tluim) als t)vereenkomslige 
ft)ut van liet vlak. INIen ziel tlaaruil w at 
ei- toe behoort, om hel vlak lt>l op 
eenige duizeiulsle deelen van eene vierk. 
oosl®. duim, naauwkeurig le krijgen. De 
foulen in x moeien met bijzondere /mv{\ 
vermeden wt>r d<m , wanneer- de rol nabij 
den rand der schijf is. De zekerlu'id is 
groole.r, wanneer de it)l gedurende de 
nuMing meer nabij hel midden vai: de 
schijf blijft. 

Hel j>iml van begin moet gekozen 
wortlen t)f zoo tlal tle rol nabij hel 
midden der schijf gelegen zij, of wel 
op een gedeelte van den omtrek dat 
nagenoeg aan tle y evenwijdig is , ter-
wijl in ite beide ge.vallen tle fout ger ing 
wtu'dt wanneer ht.'l eindpunt niet juist 
valt op hel j)nnl van begin. Kleinere 

gebreken, welke men bij het omtrekken 
van de liguur opmerkt, kunnen worden 
opgewogen zonder dal werk le moeten 
overdoen. Gaat men hij voor beeld dwars 
over een hoek der figuur, dan hehoeft 
men slechls in tiezelfde lijn, lt)t het ware 
punt terug te keeren ; of iicefl tle spits op 
eene plaals eene zigtbare oppervlaks fout 
builenw aarts gemaakt, zoo kan tlie bij tle 
voorlzelling dotu-eene gelijke fout binnen-
waarts le maken, w f)rtlen verholpen enz. 

W i j hebben van § 8 lol 14 tle oorzaken 
en derr aar tl harer werkirrg leer en keiuren, 
die bij het gebruiken van tien toestel 
fouten doen ontstaan,en demidtlelen aan-
gcduiil om deze foulen of werkelijk le 
verdrijven , of door eene gti.schikle wijze 
van le werk gaan , onschadelijk le 
maken. Hel aanmeikelijk aantal van deze 
bronnen van foulen zou al ligt eenigen 
twijfel kunnen doen orUslaarr nopens de 
bruikbaarheid van het instrument in het 
w erkdadige. iMaar het is niet nootlig de 
verschillende onderzoekingen w erkelijk uil 
le voeren; komen tle proeven met tle cir-
kels op de plaat van messing met elkamler 
overeen, en verkrijgt men ook tiezelfde 
waardcj) hij verschillende si:iin\{ni van 
tle rol op de scliijf, ofwannt»cr tle slaaf 
meer of mintler uitgelrtdvkefi is, tlan 
kan men verzekerd zijn van de naauw-
keurigheid van den loeslel. Door tle-
zelfile proef kan men zich ook over-
tuigen, of hel instrument na eenigen 
lijd al dan niet veranderd is, en kan men, 
th?s nootlig, de uilkomslen er van ge-
noegzaam vei'belererj. 

liet schoone en verruiftige denkbeeld 
waarop tlit instrument berust, en zijne 
zeer verrassende eigenschap de alge 
meene inlegraal f (o?) d x vtdkom'en 
zuiver mechanisch voorleslellen, hetgeen 
zelfs de wiskundige analysis, in de nieesle 
gevallen, sleclils bij benaderin^f vermag, 
zal zeker th; goedkeuring van hel mathe-
matisch (iu!)liek wtfgtir agen. Nog belang-
rijker is tle grtjoie winst weUe vot)r tie 
toepassing in het w erkdatlige o|» hel be-
rekenen van vlakken tlaaruil voortvloeit. 
Deze overlui;;ing zot>wel als de t>mslan-
digheid dal hel inslrumenl nu vooj- het 
eerst verschijnt , hebben mij bewogen 
het zon;viildi(r le onlletlen , len eintle 
beginselen op le sptnen , welke zoo 
wel hij tie vervaardiging als bij het 
gehruik van zulke loeslt;'den van nul 
kunr.en zijn. 
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X X I . PAL~TOKSTi:I. '/XtSDKW SniiAAf.VfiC.EN, \VAAf\t)U()l; AAN \)E ONUU.̂ T̂ VAN 

EEN ri.lUMETEïJ OK AAN Î1ET SElN(.Kl;iiAI) VAN EEN ANDEIi WEUKTI'K; EKNE 

ciiu^EEVoioiir.K vooinc.AANUI: lïEWKr.INI; KAN WOUDEN <;E(;EVEN. r i r -

r.EVoNïiEN DOOM E . F. SCFIADE, uKVWcrhtuakev euz. Ic Ureshtu. 

( O I N C . i . E U S l'ofijteriiniscfœs JournuL Hd. c:XV. Ilcfl. l . S. 20.) 

(Plaat X . fig. 8—12.) 

In dc nfhceldingcn van dezen loeslel 
Zijn dezelfde deelen door dezelfde leliers 
aangeduid. 

Fig. H stelt de rc\nmin(j en tevens 
het eigenlijke deel mijner vinding voor. 
(I a is eene liggende as, aan wier eene 
uiteinde hel slingerrail hevesligd is; 
meer in het mitlden is ee/ie ronde stalen 
schijf (palschijf) c met twee tegenover 
elkaïuler liggentle keepen, welke insge-
lijks aan de as hcvesligtl is. Deze pal-
schijf lui tlicnt ofu tien cirkelvtjrmigen 
loop vau het slingerrati h regelmatig in 
eene voorltluienti tiraaijentle hewe{;ing 
naar eene en tiezelftle rigting le lu>udeu. 

Fig. 9 stelt hel laalste rati van een unr-
werk voor, het zoogenaamde stijgiad, 
stift-of palrad, met zijn romlzel, waar-
dt»t)r het palrad in beweging gebragt 
en geregeld wordt. In de eene zijtle van 
hel rad Ji zijn pinm^n bevesiigtl, welke 
na elkantler in tien loop van lud palrati 
t»f liever in de Iwee legden elkantler 
overliggentle keepen tier (lalschijf c juet 
g»'mak grijpen en tlt̂ ze (e r,elijk cnet het 
slifjgerrad. welk laatste, ztio als ĵ ttzt^gtl 
is, met tle palschijf eene geuuMiuschap-
pelijke as heeft, in de rijyling van het 
pijltje (zie fig. 10) vt)tutl)ewegen. 

In fig. 10 ziet men dt; gansche inrig-
ting van tien palltu'slel vt)lkomen, en 
tle rigling der tiraaijentle beweging 
wordt door pijlljes aangewezen. 

Kig. I 1 en 12 tot)nen tien paltoestel 
in verbintling met het rad , t»p gMootere 
schaal uitgevoerd, lerwijl helslingerrad 
is weggenomen. 

De wijze waarop de beweging gc-
schietll, en waardt»or het slingerrati 
voortdurend in ondoop gehoculen worttt 
is tie navolgende : ztuulra het t)p de 
[>al-as bevestigde slingerrati b tloor tle 
drijfkracht ongtweer lot op bel viertlc 
gedeelte van zijnen omvang in de rigting 
van hel pijllje (fig. 10) is tuugetlraaid, 
zal ook de palschijf c in dt»zelftle rigling 
even vêel getlraaid zijn en tlienlengevolge 
zal eene tier beide legen elkander t>ver-
liggende keepen hel digi aan ile pal-
schijf liggende slifije vau het palrad d 
bereiken, waarop dil slifije datlelijk iu 

de keep zal schieten, aan het palrad 
eenen nieuwen schok geven en. tloor 
tlrukklng op tle baan, zijric bewegende 
krachl zoolang uitoefenen zal, tot het 
pal ra tl voorbij gegaan is en het ratI 
op nieuw tlt)or hel aaiHeggen van 
hel daaropvolgentle slifije aan de pal-
.schijf gestuit gewortlen is. Daar tle 
palschijf bij hare ronddraaijing immer 
slechls een kwart-cirkel liehoeft om 
te wentelen , voordat zij wetler een 
nieuwen slot)t tloor eene der stiften van 
het palrati ontvangt, zoo vtdgl daaruit 
tlat tle w rijving en de vermiujlering van 
kracht getlureude bet pallen bij dezen 
lotslel niet alleen jjering uiaar ook 
kt)rlsUmdig is. De groolle, eigenlijk tle 
omvang tier palschijf, wonit bepaabl 
voornamelijk naar hel aanlal en tien 
t>nderlingen afstand tier radpinneii, ztH> 
als uit de leekeningen fig. iO, 11 en 12 
tluitlelijk tezienis. De beide kttepen in tleze 
schijf mtielen echier zoo bret;d en ztio 
tliep zi jn, tlat zij aan tle pinnen van 
het palrati, waarvan er naar tie let;ke-
nlng 15 zijn , lelkenmale bij baren 
doorgang geen hindernis verotlrzaken , 
maar haar tle voor tle beweging be-
nootligde speelruimte laten. Ook het 
vastklemmen van het j^alrad aan zijn 
rantl, tusschen iedere twee pennen van 
bet rad mag evrnmin plaals kunnen 
vinden, en moet even zorgvuldig voor-
gekomen wortlen.IMaakl mentlaareïilegen 
de palschijf le klein dan is de doorslag 
tier pinne/ï le groot. In fig. i t ziet 
men hoe eene pin van het palrati in-
gri jpt ; in fig. 12 hoe zulk eene pin de 
baan tlat is tle keep der palschijf zoo 
even verlaten heefl. 

De soort tier remming is ruslentle fa 
repos) welke echier naar omstandigheden 
ot)k tlotir de gew one eenvoudige tusschen-
komst der vrije remming féchappement 
libre) ligt in laatstgenoemde veranderti 
kan worden, liet is in het oog springentl 
dat deze toestel niet pinnen , waarvan 
de vervaardiging geene bezwaren op-
levert , zeer eenvoudig is en tlat het 
derhalve ruet mioilig is eene venlere 
verklaring daarvan hierbij te voegen. 

ICchter moet men nog aanmerken, dat 
men ook bij tleze inrigling te gelijk 
letlen ïuoet t>p tle berekening van het 
ratlerwcr k , tiaar afitbus hel uurwerk in 
verhimling met tlezeii paltoestel schit^-
lijker dan gewoonlijk zou aOotipen. Ztjti 
kan men ook vo(u- tleze remming, iu 
plaats van tien slingei- (baiancier) nog 
antlere tliergelijke inriglingen tot haren 
regelaar nemen , als zij sleedds de eigen-
schap bezitten , in elk vlak le kunnen 
slingeren. Wa l tle zamenstelling van den 

paltoeslel betreft, zoo is die met meer 
t)f n)infler dan twee keepen — wegens 
zekere oorzaken — alleen voor bijzondere 
gevallen en voor antlere doeleinden 
bruikbaar. l^ot»r hel nadenken o\ev tic 
verbetering der lijtbnelers wertl steller 
dezes tot de zoo eveti beschreven uit-
vintling geleiti, welke hij mi bij ver-
.schillende tijdmeters zt)o wel met epicy-
kloïdiscbe als met hebkoidische tanden 
heeft gemaakt. 

X X I I . HET DOK TE OliEAT-OIU.MSOV , DOOR rniEDUICH STEIU IN. 

(Allfjemeinc HauzeiUnnj, XV«^' Jahrg. Heft l , S. 2 volgg.) 

(Plaal X I . fig. I.) 

Great-Orimsby , aan tien montl van 
tle rivier Ihnubei' fïel̂ T»«''* » ^vas in 
vroeiçer tijd de aanzienlijkste haven aan 
de t)ostkusl van KngelantI en wegens een 
zeer uilgebreitl verkeer met noordelijk 
Duilschlantl , Zw etleu en IVoorwegen 
van groot gewigt; langzamerhand ech-
ter verzautlde de haven ; zij wertl al 
spoedig gevaarlijk en eintlelijk geheel 
t»ntt)egankeliik , zot)dat tle zeelieden 
liever het tliepe rivierbed volgtlen en 
eenige mijlen vcrtlerop voeren oui in 
llull hunnê waren 1er markt te brengen, 
waar weldra ruime tlokkeu en maga-
zijnen gebt>uwd werden, t)ui aan tle 
scheepvaait alle nuigelijke gemak te 
bezorgen. Op deze w ijze trok llull bijna 
den ganschen handel op het imorden 
en de Oostzee tot zicb, welke tles le 
aanzienlijker is , daar Engelaml uit 
Danzig, Uiga en Noorwegen bijna al 
bet boni bekomt, dat bet lunulig beeft. 

Seilert echier de spoorweggen iu Fn-
gelantl eene zoo ongelt)ofelijke uitbrei-
ding hebben verkregen, is ook hel 
geluksrad wederom gekeerd. Great-
Grimsby is door spoorwegen regtstreeks 
met de westelijke en zuitlelijke provin-
ciën verbt)ntlen ; in vier men komt men 
van daar te Lontlen, in twee uren te 
INlancbester, in bet bai l der nijvere 
districten; niels oiubreekt er, tlan eenig 
meertler gemak voor de scheepvaart om 
(ireal-tirimsby weder Itd zijne vrt»egere 
beleekenis en grootheid le verhetTen. 
Dit is hel tloel van een dok. dal thans 
wordt aangelegtl en eene tier meest 
grt>olsche oiulerneniingen is van dien 
aard. 

Daar, gelijk reeds is aangemerkt, de 
haven van (ireat-Grimsby verzand en 
het water aan den oever in het geheel 
vrij ondiep is , zoo moet het dok, om 
de nootlige diepte te bekomen, iu de 
zee uilgebouwtl worden. De arbeid wertl 
derhalve aangevangen met eene opper-
vlakte van 05 acres (38,42 ned. bunder) 
tloor blijvemle dijken en eenen kisl-
tlam van ile zee af le sluiten. Op bel 
situatie-plan (PI. X I , fig. 1) wijst de ge-
slippelde lijn ab den vroegeren loop van 
den oever bij hot»/; water aan ; al het 
daar huilen (jelegcn lantl werd aan de zee 
t)tUwt)ekertl. De kisltlam wordt door 
tle tinbbele lijn cd aangewezen ; hij 
vt)rml een boog van meer dan 1500 
eng. voet (457'"',20) lengte en leunt met 
zijne beitle uiudnden legen de blijventle 
dijken, welke vau steen werden ge-
maakt, tlie men in de zee wierp en 
met aarde bedekte. 

De afmetingen, die men aan het 
nieuwe tlok wenschte te geven, zijn 
2000 voel (009*^00) lengte en GOO vt>et 
(IS2•^88) breedte; waarschijnlijk echter 
zal tle lengte, uit gebrek aan de be-
rmodigtle gelden, tol op tle helft wor-
den vermindertl. Twee sluizen verbin-
tlen bet dok met eene vot)rtijhaveu, 
waarin de schepen, legen de zee gedekt, 
den walerslantl kunmui afwachten, tlie 
noodig is om in hel dok le geraken. De. 
groolsie tier ludtle sluizen is lusschen 
de sluismuren 73 voet (27'^42) breeti 
en 300 voet (9l '^44) l ang . zoodat 
niet slechts de grootste koopvaardij-
schepen maar ook linie-schepen en 
stooinfregatlen in hel dok kunnen wor-
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den opgenomen; de andere shiis, voor 
kleinere vnarlnigen beslemd, ir» slechls 
4r> voel (i:W,71) breed en 200 voel 
(fiO'^üO) Inng. In iedere shiis zijn drie 
paar denren aangebragl, waarvan Iwee 
naar binnen en hel derde naar bnilen 
openijaan en Ixïslenul zijn om hel hin-
nenslroomen des walers le belellen als 
de vloed bnilen hooger slijgl dan het 
waler in het dok. iiondom hel dok 
moeien bcHekle loodsen en mafvazijnen 
worden {;elH>uwd, (nnlrent welker lig-
ging en inrig'ling echter nog niets ia 
bepaald. 

Uitf/ravingetu 
Door eene sluisdeur in den kistdam 

liet men het waler, bij eb, nit de in-
gedijkte kom alloopen en spoedig daarop 
werd met de aardewerken een aanvang 
gemaakt. De uilgegraven aarde werd 
deels met den kruiwagen, deels met 
sloomtuigeïi weggevoerd; de stoomlui-
gen werden op twee verschilïende wijzen 
/laarloe gebezigd: vooreerst door eene 
reeks volgeladen wagens aan eeti louw 
van metaaldraad op eeti hellend vlak te 
trekken, en len andere do(U' iederen 
wagon afzonderlijk aan eene gewone 
kraan loodregt tot op den dam te lig-
ten , alwaar hij door paarden naar de 
j)laals zijner beslemming wordl gevt)erd. 
Dïie sloonduigen zijn op die wijze 
voortdurend in werking, terwijl een 
vierde deels lol uilpomi)en van het re-
gen waler, deels lot het ophalen der 
blokken van de heistellingen gebruikt 
wordl. 

Fondamenten* 
Tol he<len bejialen zich de werken 

lot den bouw der grondslagen. Daar 
de groml, waarop de zware bekleedings-
nnnen van hel dok en die van de slui-
zen , alsmede de vloer van deze laatste 
moeten ruslen , aant^espoeld is (losse 
klei), zoo was eene kunst-fondering 
noodig; daarloe werden op vier lot 
vier voet (l«^22) afstand, van midden 
lot midden, palen van dennen- of masten-
houl in den grond geslagen , ongeveer 

voel daarboven afgezaagd 
en und balken zwaar 12 duim (0'̂ ^30^>) 
vierkant verbonden ; daarover uerden 
dwarsbalken van tjelijke zwaarle gelegd 
en tle ruimte lusschen tle palen en lus-
schen tle balken weitl met eem? laag 
belt)ti ilik omslreeks 5 voet (P^52) aan-
gevuhl. Deze beton hostaal uit I tleel 
kalk en 7 deelen keizcl en zand; hij 

werd gemaakt door ongebluschlcn kalk 
in een morlel-nmlen lot fijn potuler te 
wrijven en n>el de not)ilige ht)eveel-
heitl keizei en zantl zot» i;oed nn»gelijk 
le vernuMigen; eerst tlan wanneer het 
mtMigsel tol aanvulling van tle lusschen-
ruimle lusschen tle palen en balken moest 
wortleti gebinikt, wertl (;r waler bij-
gt?golen t>m tien kalk le hluschen. Óp 
tleze wijze verkrijgt men eene massa van 
ongeloofelijke vaslheitl; eeti sluk, tlat 
na ongeveer tlrie weken werd uitjge-
broken , w as reeds zot) vast geworden, 
dal het tien slag van een hamer weer-
stond. Over de dwarsbalken en tle laag 
belon weiden houten [»laten dik (»tluim 
(1^,15) tjelt^gd en t)|) d(?ze rust tle eerste 
laag gehouwen sleen. 

Al tle gehouwen sleenen tlie gebt»zigtl 
worden zijn uit de groeven van fijnen 
zandsleen van Ihamley-Fall in Yorksiiire; 
tle wijze, waai op zij tunlerling verbonden 
wortlen , is eigenaardig en wortll door 
de volgende schets tluidelijk gemaakU 

/ 

I Ui X ' i 
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In alle zijtien of vlakken tier sleerieit 
die nan antlert? zijtien of vlakken moeten 
sluiten zijn driehoekige {fioeven uitge-
houwen, welke, als dc sleenen naast en op 
elkamhn ligjfcn, vieihoekij^e kanalen van 
ongt;veer 3 duim (0«•^07(») in het vier-
kant vormen ; deze wortlen tlan tnet 
tlunnen mortel en kleine keisteentjes 
gevuld , en wanneer dil vulsel hard is 
geworden, zijn tleonilerscheitlenesleenen 
oj) eene onverantlerlijke wijze ontlerling 
verbontlen , iels wat men vergeefs tracht 
le veikrijgen door ijzeren krammen en 
tiergelijke. 

Ken tleel tier palen, waarop de balken 
en het muurwerk rusten wertl met ge-
wone heistellingen ingeslagen, van welke 
een slt>t)mluig tle blt»kken optrok; bij verre 
hel tjroolste aantal der palen echter werd 
de sloomhei van Nasmylh gebruikt (1). 

{{) '/ic daaT«»ver No. 5 d«»r « Uittreksels• Ocloher 
IS is , bladzijde "i'i en voljjij. 
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(Ctvil Engineer and Architect's Journal, Januarij 1850. p. O.) 

(IMaat X I , lig. 2—5.) 

De ligging van dezen kisldau^ is zeer 
ongunstig, ilij is van vt)ren en t>ost-
waar ls geheel open , en is blootgesteld 
aldaar aan tle werking van th»n 7 eng. 
mijl (ll,2(nuMl. mijl) breeden lijslro(»rn, 
en len noortlweslen aan den slerksten 
stroom van tien llnmber op een rak, 
lang 20 errg. mijl (32.18 ned. mijl), bij 
een verschil tusschen hoog en laag wa-
ter van 25 eng. vt»et ( > ^02 ) , lerwijl , 
ten cintle de fondering tier schulsluizerr 
te kunnen maken, degroritl t)nrni(hlellijk 
achler tien dam lot 11 voet (3*',35) be-
neden laag waler is uilgegi aven. Daaren-
boven beerschen er dikwijls hevige 
stormen op den l lnmber , en eindelijk 
moet de slevigheitl van dtïzen kisltlam, 
daarin verschillende van de meesle andere 
werken van dezelfde soort, geheel van 
zijne eigene sterkte en vorm afhankelijk 
z i jn , daar er over zijne gtdieele lengle 
van 1500 eng. voel (457 ned. el) niel 
een enkel voorwerp aanwezig is, tlal zou 
kunnen tlienen om hem te steunen. Des 
is hel le aantjenarner te kunnen ver--
nielden, tlal hel werk gtdieel voltooid 
geworden is, zonder dat hel noodig 
was in hel minsle van het eersle ont-
werp af le wijken. De kisltlam is he-
schieven volgens eene gebogen lijn , 
zamengestehl uil twee cirkelbogen en 
een reglen haak aan de westzijde; de 
]»ijl van het boogvormig gtïdeelle, is 
2Ó0 eng. voet (IH el) lang, of bijna |-van 
tle kot)r'<le. De tlarn beslaat uit tlr ie r ijen 
dampalen, waarvan tle buileririj , hel-
lende ongeveer 1/24 en tle beide anderen 
le lootl zijn ingeheitl. De tiampalen 
zijn irigeslat;eii Insschen vaki)aleri, welke 
lÓ eng. voet (3-i,05) uit elkantler ge-
heid werden; de drie laatste tiampalen 
in elke tusscheuruimle van twee vaki)alen 
wcrtlen naauwkeurig schuin afijezaagd 
in tegengestelde riglingen, len einde tle 
andere palen van het vak vasl legen 
elkander le kunnen aandrijven. De ge-
rnidtlelde lengle der dampalen is in de 
eersle rij van 55 eng. vt)el (l()®^7r)), in 
de beide andere van 45 eng. voel 
(13'',72.) Zij zijn allen tol in eene vaste 
klei-laag ingetlr even, doch de gronden 
boven die laag zijnslap en motltlerachlig. 
De voorste rij palen is van de midden-
rij 7 eng. voel (2«', 13) en deze van de 
achter-rij G voet (l*',83) verwijderd. 

liet bewerkte kleideeg, w aarmede tic 
ruimten lusschen de rijen gevuld zijn , 
werd voor dc eersle 5 eng. voel (l**',52) 
boogie vermengd met étin vierde ge-
deelle fijne slukken kalksteen; de aan-
vulling werd over de t;ehcele lengle 
rnel vt)lle karladingen le gelijk van 
boven neergeslt»rl , waartloor grot»le 
vastheid werd verkregen; aanvulling 
mei tien kruiwagen of in rnlnder-e hoe-
veelhetlen was slreng verboden. 

De buitenste rijen tiampalen zijn beves-
ligd rnel vijf rijten duhbelegortlirig-halken, 
doch van de midtlensle rij zijn tle tlrie 
ontlersle gordingen vervangen tloor 
platen van gesmeed ijzer, hreetl O eng. 
tluim (0^'.15) en dik l eng. tluim 
(0«^i,025) beslaantle uit aaneengespiede 
slukken , lang 12 eng. voel f.V^UO) en 
welke eene tloorgaande verbintling 
wederzijds de rij over de geheele uilge-
slrekllieid van den dam vormen. Als 
zootlanig zijn zij zeer nu't ig; maar het 
voornaamste doel van tleze in rigling is 
om aan weer szijden eene tuiafgcbrt»kent» 
glathie oppervlakte te behoutlen bij de 
dami»alen , zoodal de aanvulling steeds 
tligl tiaartegen kunne sluiten, zonder 
eenige van die openingen tc lalen, welke 
onvermijdelijk zijn bij hel {p!i)ruik van 
gewone houten gordingen in zulke 
slanden , en gelegeiUieid geven voor het 
waler om langs de tlwarshouten door 
le dringen. Kene andere voorzorg , 
welke legen bet indrin,gen van bel water 
werd genomen , beslaat in de inrigling 
der doorgaande bouten , welke alltm van 
zoodanige lengle z i jn , dal zij niet ge-
heel dt)or tien kisldam gaan , tloch vast-
geschroefd zijn legen de ijzeren platen 
op tle mitltlenr i j , ter wijl tusschen tleze 
platen en tle dampalen reeiien gevulcani-
seerde gtJtnelaslitïk gelegtl zijn De lange 
bouten zijn bij tle tnulersU? rij {gordingen 
2^ eng. duim (0''i,0(5) in luiddellijn dik 
en verminderen naar boven loe in dikte 
lol \ \ eng. duim (0^=^04). 

Maar hel is voornamelijk in de l)in-
nenschoring. dat dc voorlretTelijkheid 
in zamensltdling en de oorspronkelijk-
heid van hel plan blijken. In plaals van 
de gtnvone op eenigen afslantl van den 
tlam ingeslagen rijen palen, waaraan men 
dan ankers met kruisen enz. vastmaakt, 
heefl men hier aangehragt eene soort 
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vcui heerefi of coolre-foi ten, hestaando 
io digi ineen gedreven » 18 eng. voel 

die|» ingeheide, reijen darnpalen, 
die 25 eng. voel van elkarnfer 
onderling verwijderd zijn , eti digi 
slnilen aan de achlerrij palen van den 
kisldani. Ueze corïireforlen zijri ver-
slerkl door rijen gordingen , overeen-
kr)n)ende niel die van de achlerrij 
danjpalen en mei die rij verhonden, 
zoo door slerke hoekslnkken of kniel'n 
van gesmeed ijzer, als door water-
passe schoorbalken, nilloopende in ge-
golen ijzeien zwaluwstaarten. Door 
«leze inriijlinjf maken de gedeellen van 
«len kisidam, welke gelegen zijn lus-
schen de conlre-forlen , met dtv.en als 
hel ware één geheel uit, en kan men 
zeggen dal bel geheele werk op eenen 
grondslag staat, waai'van de breedte 
gdijk is aan die van den kisidam, oj)-
geleld met de lengle der c.oulre-forlen, 
en dus eng. voet (ü»^7ó) bedraagt. 

iNlen kan deze zamenslelling bijna niet 
le hoog schallen; waid niel alleen heeft 
de kisidam gedurende veertien maanden 
met hel gunsligsle gevolg aan «len da-
gelijkschen aandrang van het waler 
weerstand geboden, maar in dien lijd 

boven«iien het geweld van verscheidene 
hevige stormen weerstaan. Ten einde 
echter den graad van stevigheid van 
dezen kistilain niet de meeste naauw-
keurigheid te kuimeu nagaan , heeft 
men «len volgenden maatregel genomen: 

Tegenovereik vierde contre f(U't werd, 
op eeni{;en afstand daarvan, eene enkele 
paal ingeslagen , daaraan ter hoogte van 
de hoogwalerlijïi der springtijen beves-
tigd een horizontale arnr of wijzer, 
waarvan het uiteinde in duiujen en on-
derdeelen van duimen verdeeld, tegen 
bel conlre-fort aanslor>t, zonder echter 
daaraan verbond«M) te zijn. zoodal elke 
beweging van den dam aan «le verdeeling 
van den arm kon worden waargenomen. 
De uitkomst «Ier met «lien toeslel gedane 
waarnemingen gaf volkomen zekerheid 
der sl«;vigheid van «len dam; wanl omler 
den druk «Ier luuigsle spriuglijen be-
«Iroeg de uitwijkini», niel nuter dan ééne 
halve eng. duim ^0^^0125). /oo gr«)ot 
is de kracht van wederslaiul van hel 
w erk , dat zelfs bij zware stormen, de 
slag der golven «)p den «lam bijna in 
het geheel niel gevoelil wordl. 

20 iNov. 1840. 
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(CivU Kntjinenr and Architccfs JonrnaL Januaiij. 1850 p. ir>,) 

De voor dez«; ju oefnemingen gebruikte 
toest»'l was zauuMigesteld als volgt: — 
V:en slevijj vlak 100 eug. voel 
lang, was door eene as aan hel eene 
«'inde, en eenen kelting met windas aan 
hel amlere einde zotulanig iujgerigl, dal 
men hel van «len horizontalen stand tot 
in eene bellintf van 1 (»p 10 kon bren-
gen. Aan hel boveneinde was eene kuip 
geplaatst welke 1000 eng. galhm (fi05() 
kan) w ater kon bevallen , lerw ijl eene 
andere kui\) v:m voldoende afmelinp,eu 
het water ontving en tevens mal, hel-
w elk aan het benedeneintle uilslroomde. 
dj» dil vlak wei (len pijpen bepr«)efd van 
3 tot 12 eng. duim (0'',07G t«>t 
in middellijn. Zij waien vervaardigd 
van het gewone \ au\hall-aardewerk in 
slukken lanp, twee eng voel (()«',009) 
en werden met de meeste zorg ten 
aanzien van naauwkïMuighei«! in door-
!*nede, en van afmetingen uitgezocht. 
/€ werden volgens regte lijnen van 

gelijke belling gelegd, en de voeg'en 
mei klei walerdigt geniaakt. Aan iedere 
zijde van eene rij |>ijj)en waren vijf 
aanzelsels, door welki' men als door 
den l«)p der pijp water in liel. De toe-
voer van water wertl g«iiegehl «loor 
schuiven , in dier voege ilal terwijl de 
kop tier pijp even gevuld was, tevens 
tlot)r «le aanzelsels, water genoeg wertl 
ingelaten tun de ))ijp over har<i ge-
heele leu]jle gevvdtl te ht>u«len. Onder 
deze «)mslandighe«len werd b«-.vonden, 
dal eene 100 eng. voel :̂?0'̂ ^48) lange 
lijn pijpen van O eug. duini 15) w ijtlle 
ontler eene helling van 1 op 00, — 7 5 
teeil. eng. voel (2,121^ teerling el) in 
elke mi mud loosde, l'.ene herhaling der 
prt»ef met de halve lengle der pijj>en 
levertle len naaslenbij tlezelfde uilkt»mst. 

Zontler tb; bijvoeging van zijopeuin-
gen, betlroeg de dotirsnede van den 
waterslraal bij de uillozing één vijfde 
van de overeenkomstige doorsnede van 

ovi-i\ WAruKo?irrAsri>t; ooou rurh.N. ooou J. L. UAKK. 107 

depijpoi>cniu{;, en een eenvouilige w aler-
druk van 22 eng. duim (0^^550) leverde 
tlezelfde uil kom sten als de bijvo«;ging 
van bt)venvermeltle zijopeningen. Ten 
aanzien der verschillende wijdten en 
heUingen , vtind men met voor hel werk-
tladijje voldoende naauwkeurigheiti, tlat 
de iwctcile maglen der uilgeloostle hoe-
veelheilen tol elkatuler in reden staafi 
als de vijftle maglen der middellijtuMi ; 
en dat bij hellingen steiler tlan 1/70 de 
uillozingen zich verbomlen als de Iw eetle 
ma{;tsw orlels uit de hellingen, doch bij 
Haauweie hellingen dan van 1 oi) 70 
vernïinderen dc verhoudifigen der uil-
lozinjjen zeer ras en volgen, zoo het 
schijnt, geene vaste wet. Oij eene zekere 
Haan wc ludling was de uil lozing als tle 
vijftle magtswortel der helling , bij iels 
tlaauwer helling als de zevende magts-
wortel , en zoo vervolgaM)s naar male 
men den waterpassen stand meer nabij 
kwafu. 

De navolgentle uitkomsten «Ier proef-
nemingen mogen lot opheldering strek-
ken. 

LiUozimjen van eene pijp van O eny. 
duim (0'^ 15) uvjV/̂ c onder ver-

svhitletide heUinrjen, 

HelUng. 

1 Op (»0. 
1 j» 80. 
1 w 100. 
1 » 120. 
I » 100. 
I i» 200. 
1 )> 240. 
1 » ;^20. 
1 D 400. 
1 » 480. 
1 .> 040. 
1 ü 800. 
1 j) 1200. 
waterpas . 

rillüïinff uil 100 eiipr. voel 
lengte (r»Opl,.n) in ile minuut. 

leerJ. cojr. vl. leerl. el. 
. . . 75 f2,12:^7) 
. . . 08 (1,9245) 
. . . (1,7839) 
- - . 59 (1,0700) 

n,5920) 
(1>4724) 

. . . 50 (1,4158) 
. . . 40 (1,3875) 
. . . 48,5 (1,3732) 
. . . 48 (1,3591) 
. . • 47,5 (1,3449) 
. . . 47,2 (1,3304) 
. . . 40,7 (1,3223) 
- . . 40 (1,3025) 

54 
52 

— • I — -

De reeks van proefnemingen, w aaraan 
hel bovenslaantle tmlleend is , is getlu-
rende de laatste twee jaren genomen , 
en betïfi meer dan2000 X gekost (/"24000;. 
I3c prtieven in (ireekslreet waren tten 
vervolg Dl) stitirlgelijke iiroeveu welke 
in hel l'leeislreel-ri(»ol w aren {jeuomen; 
in d«'laalstgenoemile iilaats maakte men 
gebruik van «le h>ziug van het riool, 
en in tle eerste wertl er tloor de New-
river-maatschappij verscb water gele-
verd. 

Als gevolgen van tltïze pi t)efnemingen 
kan men aannemen, dat men bij het vast-

stellen der wijtUen votir waterleidingen 
{drains) en riolen gtdii nik kan maken van 
tle verkrej'eue uilktuiisten, met de O cnij, 
duims (O'-', 15) pijp tmder tle bt>ven-
vermeltle timslantligheden, en als grond-
slag kan nemen, tlat tle tweede maglen 
tier uitlozingtMi tt»t elkander in retlen 
zijn als dc vijfde ina{;ten tier midtlel-
lijnen (ten minsit? is tleze omlerslelling 
voor eene werktlatlige toepassing juist 
genotïg , daar men allijtl in aanmerking 
moet nemen, dal tle achlerblijventle 
stofien ongunstig weiken op tien vorm 
van de waterb;iding , en de vrije door-
slrooming verhintlereu). 

Dat bij i;rot)lere heHin{ïen dan van 1 
o|) 70 «le uillozing«Mi zieh verhouden als 
de vierkants-wortels «1er heHint;en. 

Dal bij mindere hellingen dan van l 
op 70 er geen vaste w et bestaat : doch 
tlat men de waarheid zeer nabij zal 
komen door tle uilktunslen tier uillo-
ziiiijen waar le nemen bij pijpen tlie 
oiithïr verschillende llaauwe hellingen 
gelegd zijn. 

Dal door luïl vormeertleren van het 
aantal tipeningen lol inlaling vau wa-
ter tb» suelheitl van den hoofdstroom 
loeneeml in reden van tien vierkants-
wortel uit «le belliiii; en grooter is 
dan «Itï legensland, verooi zaakt door 
eene evenredige veilenging der water-
leiding. 

De snelhetlen, waarmede tlt; zijstroo-
mcii in de htiofdleitling ktirnen , moeten 
als eene voorname timstantligheitl bij de 
lozing bescluiuwtl wortlen. In de prak-
tijk zijn deze snelheden allijtl verantler-
lijk wanneer men tle «ïlrtiomen eiken op 
zich zelf beschouw t, terwijl ze gezamen-
lijk vt)or den geheelen toestel sleetls ver-
schillende uilkomsten opleveren , zoodat 
hunne vert?enigde uilwerking moeijelijk 
naauwkeurig te bepahm is. 0«)k kan 
hetzelftle rit)ol , geheel jjevuld zijutle, 
evenwel in tienzeiftlen tijd geheel ver-
schillentle htieveelliethMi water lozen. l>ij 
dt; O eng, duims \>ijp (0<'',15) die 75 
teerl. voel (2,1237 leerling el) in de 
minuut loosde, hatlden de daarin uil-
komende zijslrtitunen eene snelheid van 
'etïnige w«ïinige voelen in tle secunde, 
en de zijpijpen waren onder een hoek 
van 35", aan de booftljiijp verhouden, 
llel zal wel niel notidig zijn aan le 
bevelen, dal alle zijpijpen zoo nabij 
mt>gelijk evenwijilig mei tle hoofd\)ijp 
mt)elen loopen , tla:ir anders de slerkle 
tier zijstroomen den botil'dslroom eer 
tegenhouden tlan vet snellen zal. 

December 184ï), 
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T)c spoorweg van Londen naar Hir-
minghain is eene der ondsle .spoorbanen 
in Kngeland. Hel plan van den weg 
\verd n^eds in 1833 op eene groole 
schaal door de l:eeren George en lioberl 
SlepluMison onlworjten, en is later ook 
door hen uitgevoerd. Hoezeer nu de 
weg uit de handen dier ingenieurs 
voortkwam in eenen slaat van vroeger 
niel gekende vtdkomeuhcid, is echter 
een grooi gedeelte van de oor spronkelijke 
inriglingen verou<lerd, en de weg kon 
na een tienjarig beslaan al niet meer 
voldoen aan de hoogere eisclren des tijds. 

Hoewel de genoemde bouwmeeslers, 
deslijds reeds de mee.sl ervarene en 
))esle spoorweg-ingenieurs van Kngeland, 
niet de luuu)e nalie eigene beradenheid 
(eene eigen.schap door welke de J>rit op 
ilen vrcenuleling zoo veel voor heefl; 
de ontwikkeling van hel verkeer in eene 
zeker zeldzame male hadden voorzien, 
en daarnaar de inriglingfu voor ilen 
weg hadden bejiaald, was het echter 
nog niel mogelijk loen reeds de ofd-
zagchelijke uilhreiding votuuil te zien 
en voldoende in aanmerking te nemen, 
welke hel later door de bnilengewonc 
vo! (le! in};en van handel en nijverheid in 
Kngolaml verkreeg, die een {;rool.sch en 
<unziglig beheer van de spoorwegen 
leerden begrijpen, en voor die. instellifig 
winstgevend wisten le maken. Vooral 
in de jaren 1845 en 1840, in welke de 
spoorweg-inriglingcn in Kngeland zulke 
belangrijke vorderingen uïaakten , nam 
hel verkeer op den London-Iiirmiugham-
spoorweg ongemeen loe. 

De vereen iging van verscliillendn 
.«ipoorwegcn in l;el London- en Nooid-
wesler-spoo!weg-bond , helwelk eene 
gemeenschappelijke veizendiiig van goe-
deren rn reizigers op al (le'̂ vei b o n d e n 

lijnen ten doel had en reeds verwezen-
lijkt heeft ; voorls de zeci- aamnerketijke 
uitbreidirrf^, welke hef cigenlijh goedervn-
vervoer (\vaarop hij den aanleg iii»!( 
alh»en van dezen we{f, maar van de 
inciisie andere spoorharren in l']ngelaml, 
uithoofde der mededin{jirig van kanalen 
en wegen, helrekkelijk \\ eirrig acht was 
geslagen) voiu-namcltjk hienhior ver-
kreeg, dat de ver zemiing uil de handen 
van ver voer-inaalsclfappijen irr die varr 
de adminialralie der .(»ooi wrgen f»ver -

ging; zoo mede de sleeds meer dringend 
wordende behoefte aan sn(dlere bewt;-
ging en regislr eeksche verzending, 
mo(?slen wel de aanneming van een 
stelsel van verzending, dal veel van het 
vroegere ver schilde, en als hoofdzaak 
daarin eene zeer aanmerkelijke rcrmcör-
(lering en versnelling der ireinen, len 
gevolge hebben. 

Keeds in het begin van het jaar 1847 
waren (»p de tabel van verlrek en aan-
komst van den Kondon-ljirmingham-
spoorweg voor hel per-sonen-station in 
Kuston-s(juare 25 verlrekkemie en even 
zoo veel aankomende Ireinen dagelijks 
aarrgeteekend. Hieronder* zijn niel nuide 
gerekend de /fO(?(leren-treinen , die van 
(]am/ler»-lown, het goederen-statioti le 
J/ondon, verlrekken, u elke meestal geene 
personen rnedenemen; deze worden naar 
de behoefie, en wel zeer dikwerf in 
znlk aanlal afgezorrden . dal menigmaal 
de Ireinen op slechls lien minuten af-
slands van elkander op de sporen zijn. 

Hel is klaar dal de c»orsi>roidielijke 
inrigiing van den w eg en var) deslalions. 
als ook hel aanvarrkelijk ook voor het 
vervolg m.odii; geachte mater ieel, of-
schoon OJ) eene /yroole schaal ingerigl, 
niel nu'er voor zulk eene diukle van 
verkeer, welke naar onze denkbeelden 
fahelachlig schijid, voldoende kon wezen. 

Ilij de eigenaardigheid van hel spoor-
weg-verkeer in Kngelaiul (eenige ireinen 
voor de verschillende lakken, welke van 
eene hoofdlijn afw ijken , zondei* ver-
binding mei de treinen van de hoofd-
baan en van andere groole spoorwegen) 
helwelk vele en deihalve beliekkelijk 
Kleine peisonen-tr einen voi'deit (de 
goed(Metr-lreinen worden om hun aanlal 
le verminderen meestal zoo groot ge-
nomen , als men ze, zonder oiuniddellijk 
ijevaar, voortkr ijgen kan) beanlwotuden 
de voor hel reizigersverkeer oorspron-
kelijk gemaakte inrij;tingen op de slalions 
(vi^rzending- en wachlkanuMs, overdekte 
galerijen en voorportalen , oprillen enz.) 
meestal liejien (en dage nog vtdkiunen 
aan iiaar d(»el, lerwijl het bewezen is 
dal de ve/schillende spor-en op de slalions, 
en zelfs de baan, üe loodsen voor wa-
gens en werkluigen , de l»ouw- en 
her-slcllings-wcf kplaatsen , cp veel na 
niel voldoende zijn Ofi eene aanmer kelijke 

uitbreiding hebben vcreischt en nog 
vereischen. 

Ofschoon de London-r»irmingham-
spoorweg-maalschappij , uithoofde van 
de gunstige omstandigheden, waarin de 
onderneming door het drukke verkeer, 
en hare goede adminislr alie, sedert 
lang verkeerde , van den begirme af zeer 
veel gedaan heeft lot behoud en ver-
betering van hare haan , zoodal zij in 
alle opzigt(?fï als voorbeeld korr worden 
aangemerkt, zoo verkreeg men toch in 
1847 i\e overtuiging dal als men aan 
de eischen des tijds w ilde voldoen, de 
geheele iiuigling in vele opziglen zeer 
groole veramlerin/fen moest ondergaan, 
en aanmerkelijk uitgebreid moest worden. 
Toen men eens de noodzake.lijkheid van 
die verbeteringen ingezien had , vond 
men er geen bezwaar in ze zelfs met 
belangrijke opotreringen lot stand le 
brengen. 

Om eene juisteie schatting van het 
omlerw erj», van den omvang en de nood-
zakelijkheid dezer ver anderingen , welke 
lui Averden uitgevoerd, uu»gelijk le 
maken, zal men het onlslaan en den 
vroegeien loesland van verschillende 
afzonderlijke wtMken van den s\)ofn-
weg moeten beschrijven, welke, uit 
hel aangeduide oo|;punl beschouwd , 
voor den spoorweg-technicus bijzonder 
gewiglig zijn. 

Vol{;ens het eerste plan zou hel sta-
tion, helwelk binnen den onUrek der 
kleine stad (dunden (Gamden-townj bui-
len de toeiunalige grens van de hoofd-
stad ontW()n»en war,, bij Konden het 
eimislalion van den spoor w <!g zijn. 
Hoewel de afslarul van dil station lot 
tien eigenlijken zetel van hel {vr-oole 
verkeer in ].<mden on{;eveer 3^ eng. 
n)ijl — een weinig nie<>r' dan écu 
uurj bedraagt, en d(f IUSSCIKJII gelegen 
gedeellen der- siad loen op veel na niel 
zoo digi met huizen bezet waren als 
legenwoordig, Z(U) vond men hel ge-
durende! een geruinuMi lijd bezwaarlijk 
hel eind.slalion lol nader* bij bel midden 
dei* slad Ie verplaalsen, omdal men in 
dien lijd, loen de grenzen van bel uitvoer-
bare in Kngeland veel enger waiiMi dan 
nu, daarin le groole moeijelijkheden 
V 4 M J d . 

Die moeijelijkheden bestonden behalve 
in de, lol het meer naderen van de 
(ily, (mvermijdelijke doorsnijding van 
hel district van SonuM's-lown, dal nu!l 
vele fraaije buitenverblijven bezet is, 
als ook van de omstreken van IVegenls-
pai'k, — voornanudijk in bel afdalen 
van de niel onbeduidende boogie, al »vaar 

op de zuidelijke helling van de keten 
van heuvels, welke Konden ten weslen 
en noordwesten omringen , het stali(Ui 
van Gamden-town gelegen is. — De 
rug van deze ho(»glen-kelen, welke hier 
Prirnrose-hill heet, wordt westwaarts 
k(M't voor het slaliorr Gamden door (̂ en 
lunrKd van den spoorweg doorsneden. 
Op dc oostzijde wordl hel station Gam-
den door het llegenls-kanaal begr ensd, 
helw elk al naar (jelang van de hoogle. 
hetzij op den top of op de afhelling 
van deze heuvel-kelen gelegen, hel ije-
deelle van l-.onden , dal op den linkei*-
oever der Theems is g(d)ouwd, in zijne 
uiterste uilgeslreklheid bijna gelieel om-
loopt. 

Toen men evenwid besloot om den 
w (̂ g verder de slad in le verlengen, en 
hel eindstation voor reizigers naar Kus-
lon-stpiare le v(ïrj)laalsen en hel station 
Gamden alleen voor hel goederen-ver-
voer le houden, leverde hi'l druk ge-
bruikle IVegenls-kanaal hierdoor eene 
moeijelijkheid le meer op, dal men den 
weg niet in hel waterpas er over kon 
leggen, maar de baan, wirlke zonder 
de verlenging ongevi^er de hoogle van 
hel terrein zou hebben bere.ikl, zoo veel 
uu)est doen i ijzen , als noodig was oni 
daarover eene baanbrug le bouwen, 
welke hel verkeer oi» het kanaal niet 
zou hinderen. 

Het is dit leggen van eene brug over 
hel kanaal , als ook het onguiisli[;e 
profil van de baan , lusschen d(! .slali-
ons te Kusion en Gamden, dal voor-
namelijk er- loe aanleiding gaf, om dit 
slali<in boven het naluurlijk terrein le 
verhelfcn. De hellingen van d(ve ge-
(U^elten der baan zijn: 
1: 150 op 12 kellingim lengle dalend 

(lol hel Kuslon-slation.) 
1: O i> 13 » » 
1; 00 » 1 7 » y rijzend 
1: 110 » 18 » « w 
1: 132 » 8 )) )» » 
1: 75 » 10 i> » » 

Op hel slalion Gamden is een klein 
gedeelle waterpas, ( l) 

(l) Wjiro men recils a;inTank»*njk lunlaclil gowtv»t 
op du verl«?np:iiiK »Ier luan lol Mus'.oii-s«iu:irf , dan 
2>;Uf)cfj zoowel ilt'ze f;ro«)i«.» rijziriff .ils de (xrooio 
htiiiler)>»leii , ilio lot hei niakrii van den wep niuesten 
\Norden overwonnen en de oiiKenieen urooie kunst-
werken . die men duarloe nioe;>t lol hland hrciifien , 
f-nvoudif: liit'rdonr liehlien kniaien wtirtlen verme-
«lun of fen minsle verin!nd»»rd , daJ men den wcf-
door een tunnel under het iltslrirl Somers-tov̂ n cn 
«Ml hel r.egenls-kanaal had door pel rokken , — 
tnsM'hen deren tunnel en den tunnel in l'rinirose-
hill , welke dan welligt uai diq-cr zon hehhen 
moeien worden gelegd , ion het suüun Camdvu-

I 
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Daar volg(»tïs de destijds heerschende 
nicenin;; znlke hellingen niel zonder 
hnij) van vasle sloonilnigen en louwen 

kahels. door treinen konden wortlen 
hercderi. wctti voor dit gedeelle. dat 
nag»MU)eg Ui 10 el lang is, ecu kahel-
irtMi» {rope-train) ttU stantl gehragt , 
waarvan tle zware uiachinen. tujuiitltlel-
lijk outhu' de sporen, in diepe verwulfsels 
op het slalit)n Canulen {jeslcld wertlen. 

Il(»e uihuunlend de inrigtuig en uit-
vt»erin]ï van deze tuigen, waarvan tic 
houw eeue p,rotde uitgaaf vorderde, cn 
die. geil uren tle lanjjen tijtl zijn ge-
hjuikt ( I ) , ook op zich zelve was. he-
ant woordtien zij echier niet aan de eischen 
van tien tijd, w ijl tle snelheiti der treinen, 
the uuMi met tle vaste stoomtuigen he-
reiken komie, niet voldoende was, ler-
wijl ook hij tle aafij^cnomen inrigting te 
veel tijd vei toren wertl met het aan tien 
kahel lunchten en het tlaarvan losmaken 
tier treinen , gezwegen nog vau andere 
zw arigheden. 

Nadat men door langen tijd voortge-
zette proefneuïingen (hoedanig er w aar-
schijnlijk nooit le vt)ren gedaan zijn , 
omtlal men het voor uilgemaakt hield, 
tlat het o/jmogelijk was met lt>couu)lieven 
zulke hellingen le bestijgen) zich over-
tuigd had, tlat twee van tle op tle baan 
aljjenuHMi geluiiikle sloom wagens in slaat 
w aren tle treim'u onder alle t )U ï s l a nd i g-

beden beter t»ver tlit hellentle vlak t>p le 
werken, dan zulks met de vaste si(»om~ 
tuigen kon gescliieiien , besltml meti hel 
gebruik tier vaste macbineu als middel 
van beweging op hel bellende vlak gt»-
heel te laten varen, en voorlaan de 
Ireinen slechls tloor locomolieven le 
tirijven, en wel in dier vt>ege, tlat te 
l'^uslon-S(pïare twee locomotieven voor-
gespaiuHM» wertlcj), waarvan devootste, 
waiuujer tle trein, naar boven gaantle, 
met eene snelheiti van 4 lt)l "> ciig. mijl 
(6,45 tot 8^04 netl. mijl) den top der 
bt)o};le nabij kwam . van de achterste 
•machine losgemaakt wordt, en dan tien 

town, «lal VAX l i lol ITi enp. voel ( to l- t r l ^ST) 
»»•rlifuigd woiill , oj» tien iH'trancii gron»i of »»p ouue 
ingraviiip; vau gjjriuge dieple lietilifu kcinnt'ii wor-
tlen {resltflJ. — i" lit-'l voorju.jr 18#7 l)ep»nni'U 
irronle nut>rtler-si»'»<>r\%<'p (l.unJtn -Vork if̂ ïtslreeks) 
vvaarv.iti hfl eiinJjilalion zon wonlfu prjilaaisi iu 
tle jiahi»hHil van tl«'n New-lloail , Wflke luitil san 
Kuslun-sijuave lol tving.s Cross, zal il«U)i niitivlt-'I vau 
Tulk fcutM» luuuel tic fc^rooie ï\van'i,'lnMil , liit; tl«;zt; 
heuveli?i»-rug en l»el tlaarf>p gelepeu llfgcnta-kanaal 
voor tien uaiil«?g van ietlercti iJpoorwê j iii die lî r-
ting opIevtTcn, op eeue zeer cenvouilif^e wijze over-
niiwMrii. 

1) .M*!ij zif )ie VviM-hrijvin̂ i rv van in liet \scrk : 
tJ'jJ.ür of r.nt-iu »f., by ^niin»»» , 
I«»j ';in, J 'iii \V».il»'.» 

Irein vooruit loopejul rp het slalit>u 
('amden t»p zijsporen uil wijkt , terwijl 
tle t iein, zomter zijne snelheid te ver-
mintlereu , vertier gaat. Deze mantsuver 
is zeer eenvt)udi{; en werd tlan ook uu't 
genuik en veiligheitl uitgevtiei <1. Kven-
eens tleden tle geut)nu!u \u t)even weldra 
zien, dal tle IreiiUMi met t>f zt»ntler ItH 
con)t>licven oj) bel hellend vlak, ztmtler 
gevaar nud et?ne /;rt)Ott; snelhe/ul ktmtlen 
afdalen en tmtler tlot)r de remming-
loeslellen cn des nootls tloor hel tun-
keeien van tle beweging^ der loctïuio-
lieven , (ïemakkelijk cn veilig lot slaan 
gebragt konden w t)rtlen. Wat tle kt)sleu 
belietl , zoo zou de beilicfUJi(ç tltior lo-
couH)tieveu zeker dunrder te slaan komen 
tlan die door tien kabellrein ; maar tleze 
nu^erdere kosten kt)mlen niel tïpwegen 
tegen de winst aan lijtl en veiligheid. 

\Vegens tle Imoge waartle, die men in 
I ji/jelantl aan den lijd hecht en tle magt 
tier openbare nu'ening in dal land, moest 
tlerhalve de betliening van bel lùislon-
hellerul vlak tloor vasltï luigen opgeijeveu 
en met locomotieven verrigt wortlen. 

I\Ien vinjï lie reeks van werken, waar-
door tleze baan op zidk eene groolschc 
wijze hervoruul we id , reeds in 1847 
hiei-metle aan . dat nuMi tle tjverttdiig 
gewt)rden en vot>r de betlieuing, met 
locomotieven hiudeilijke kabelrollen op 
tien wt^g tusschen de slalitms KusUm en 
t'anulen verw ijderde; deze fraaije, stei'ke, 
sbïchls weinig gebiuikle macbineu vau 
lage tlrukking, met de er bij btdu>orendc 
kabelschijven en amiere werktuigelijke 
zakeji , werden uit hare diepe verw ulf-
sels, waarin men vot)r weinige jaren 
waarschijnlijk ze vtmr altijd te begr aven 
dacht, uitgenomen, v.ti lol andere doel-
einilen gel)ezigd. Die zeer uilgt\sirekte 
hooge t)verwulfde bikalen , welke be-
halve tle beitle macbineu t)uk iu>g" hare 
groote ketels, luimle voor steenkolen, 
werkplaatsen enz. bevallen , wertlen , 
zoo als dil bel bt*st vt>egde, v\uH gewel-
ven afifeslolen t)f wel aangevnid met 
het puin, voorlgekomen van de beide 
htïogc schtKusletMien, van tle w acht-
huizen enz., Wflke ter vi^nniu)ing van 
het slalitm itil tien {jrond waien afge-
broken gewt)iden, waartloor het station 
veel aan ruimle wtm, wal zeker, om 
de nootlig p,ewtuilen uilbreitling tlaar-
van, veel w aartl was. Door tle gi ootei e 
uitbreitling, welke tle betliening met 
locomotieven tloor tlil alles verkreeg, 
kon naluuibjk bel voiig aaiUal stoom-
wagens, vooral van die t»p hel slalion 
Camden, niel voldoen. maar moest 
rjanrnerkelijk vermeerderd worden, 

ïhTs ovKR ÎJE1S i.o.NuoN luu-\nNc.u \M-si>ot>n w KG , noo i t Fu.Nsr lunii .scii. H ) 

De stoomwagens, welke de maal-
scha[)prj vroeger in bezit hatl, en voor 
tle lietlienicg van den spimrueg^ ge-
bruikte, ongeveer een hontlerlal, warer? 
grootendeels vieriadig en le Liverfitiol. 
volgens het stelsel van Ibuy, Curlis en 
KeiuK»dy, door hen gebouwtl. 

lloeziter tleze machimM) met cilintlers 
van 10 tol 1*2 eng. tluim mitltlelliju 
(0'̂ »,254 lot 0«»,30.5) en 15 lol 18 eng. 
duim lol 0'^^455) slag , en vijf-
voet ige, deels gekt)ppelde , tleels enkel-
voudige drijfwielen, in verht>utling lot 
bare grot)tle en baar gewigt zeer veel 
tlienst deden ; ja \\ elligl meer tlan eenige 
arrtltfre Itjcotrrtdieven van helzelftle ka-
liher, achtle men ze echte» niel nu?er 
\eilij;, natljl het stelsel tier- lt>comt)lieven 
met twee assen tlt)tu' vele tmgelukken 
in nunachlin{; was geraakl en ot)k niet 
meer voldt)emle vt)or hel zoo slerk Itie-
gefiomen verkeer. Daar zij nu reeds 
geheel afgehmpen of wel zeer afgesleten 
w aren en dus aannuM-kelijke lijtlroovemle 
herslellingen behoefden en hel aantal 
niet uïcer loeieikeiul was (er waren er 
ongevtïer 70 dagelijks in dienst) dewijl 
men bevonilen hatl, tlal tle herslellingen 
aan tle macbineu betrekkelijk des le 
g'rooltfr en kostbaarder zrjrï, hoe uïeer 
en t>nafgehrtikefi zij moeten arbei-
den (eene oiulervinding, tlie nat^enoeg 
overal gemaakt , doch t)p het vaste lantl 
bijna nergtjus naar waartle geschat is); 
mo(\sl men t)vergaan tot aanschafbnp, 
van een zeer aanmerkelijk aatdal loct)-
mtUiven , en besbnil ilaai bij hel ïfet)c-
Irtmijeeide slelstd van tle heeren litd)ert 
Slephenson en Comp. le New-Caslle t)p 
lie Tyne aan le nemen, niettegenstaande 
hunrre locomolievei) do(u- verscbillemle 
van tle nteesl ervarene werktuig-
kiintlfgen varr KrrgelantI en t>t)k dot)r 
den heer Ihuy ( I ) , den itu'nmali/fcn 
besluurtler van het tleparlemeitl voor 
tle werktirigen t>p tle baan. geenszins 
voor uilmuulentl werden gelioudtMu 

liet aanschalTen van een giotiler aan-
tal locjuntuieven, welke, hoezeer vau 
helzelftle kaliber-, echtei' grooler en veel 
zwaartler gebt)uwd waren , maakte na-
luurlijker-wijs eene t)ver eenktunstige ver-
meertlering' en vergrooiinjf van ile naar 
tle afuïelingen tier- t)rr<le slt)on)wa|[ens 
gehtuivvde loctuntdiefhuizen, bouw- en 

bersleirmgswerkj)laalsen , enz. nootlza-

(t) I)e lieer Buiy, tliclgtMiool van tle l»o\enpe-
nt»eniiie zeer l>ekentle lirnia , verliel uc tiicusl van 
tle niaulsrtiappij . toon iiij zijne meeniuj; , \olĝens 
•«̂ ejke de dueluiaiignei»! van -taiuenstelliiî ; en de te 
verwachten dienaten van de naar Step))cnson*s nieuw 
AtflseJ f̂cbüuwdc locoujoliövcn niet zonder gnind , 
fctwijf̂ hl mo€ht€ï\ worden, niet kon doen f̂ tlden. 

D(? hooftl-iniigling van de maal-
schap|>ij vt>oi tien bt)uw en tle berslelling 
tier machines was Of)ispronkelijk Ic 
Wtilverlon, halfweg lusschen Lt)nden 
en liirmiftgham; tle werkplaatsen eu 
bepaaltielijk tie tleptdsaïdaar wareir zoo 
veet uit{;et)i eiti gewor tlen, als tle tlruk-
ker e tliensl op luM gedeelte van tien weg 
van tiaar tol Oir mingliam hel vereischle. 

De verder bemKuli};de uilgeslrtdvtc 
w er kplaalstm cn tiepols zt»utleu echter tc 
I ' U g b y w t)i tlen opger igt, ouulal ze tiaar 
gunstiger zouden gelegen zijn vtu)r tle 
J^ontlenzijde van tien weg , en voor de 
belangrijke vifrtakking, welke op tlat 
pmrt van tle linie naar- hel notirdweslen 
(Lancaster, Derby enz.) uitgaat. 

Ook op andere slatiorrs werden de 
standen votu- loctuntilieven naar de be-
bticfte (reserve en aansluitirrg van ver-
takkingen) vermeei'tlerti; tlat nu daarbij 
menig macbinerduns geheel veilaleu 
nu)esl worden, zal niel bevreenttlen, 
als men bedenkt tlat men in Kngeland 
gelijk in Duitschlaml tle belmefleu van 
tle tlienst eerst tlt)or- tle ondervindiny^ 
/jedeeltelijk voorzeker ook le laat, heeft 
leeren kennen. 

Zeer uilgestrekte bouwingen , voor 
al wat tle b>comt>tieven betreft, waren 
tbrs naar tle hoveir t)nl wikkeltle grt)ntlen 
vot»r Lt)titlen iK>otlig, bevtmtlen. Mtui be-
sloot die naar het slalitm Camtlerr tc 
verplaatsen. 

De vei-andeitle betliening moest eemr 
stxuigelijke werking uitoefenen op het 
slelsel van rijtuigen , vt>oral der r ijtuigen 
voor perst)nen. 

De vroeger gebruikelijke rijtuigen 
vt)oj' persoruM) waren meestal naar tle 
beslaantle engelsehe u)t)tlelleii, smal , 
laag en met vier raderen gebtmw i l , en 
ktmtlen tlus noch len aanzien van ge-
mak noch van veili(;beid , bij tle irrge-
voertlc grotUere smdheitl varr bewegirig, 
aan tie eischen tles tijds vt)ldt)en. 

Men was tiaartun g.enootlzaakt, in-
zonderbtiitl vt)t)r tle express-li eincn, 
gaaiule wej;, [irootere, slei kt i* gebouw tle 
en uM'cr gemakken aanbiedende voer-
tnigen aan le schallen ; tlot)r vtdmaking 
in tle zamenstejling tier veten, hel zoo 
veel doenlijk vtM-groolen van tien afslantl 
tier ra«lei en, ver sterking tier assen en 
het aairwcndcfi van htu>gcre raderen van 

O' Itu g, U' eng. voet ( 1 ' M 43) 
mitldellijn in stede vau tle Itd tlus ver 
gebiuikelijke tirievoets I) raderen, 

trachlle men tle gebr eken en natleeleu , 
welke bi) df oude wagens v\aren (f 
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vooîscilijo gekomen, le verhelpen. Men 
was ook leetls lol de ovc.rlniginj; ge-
komen , dal hij de zes-railige wagens 
<le beweging veel gelijkmatiger en aan-
genamer, als ook (lal de zekerheid tegen 
ongelukken veel grooler is dan hij de 
vier-radige wagens, en men zon dadelijk 
hel zes-radigcï stelsel hehhen ingevoeld 
als niel uithoofde van den groaleren 
radstand dezer wagens, de heliandeling 
er van op de stations wegeris de le 
geringe middellijn der vele draaisehij-
ven, voor hel oogenhlik althans, on-
mogelijk ware geworden. 

Oroolere draaischijven in de sporen 
te lei^gen , leu einde hel tïchruik der 
zesradige wagens mot;elijk te maken, 
was niet le doen, vercnils hij de ge-
j inge tusschenruimle der st)oren, de 
kleine draaischijven elkander aan <len 
omlrek aamaken. INIen moesl dus het 
gehruik van de zesrailip,e wat;ens zoo 
lantï uitstellen lol dat uumi rnogt hehhen 
heslisl voor de aanneming van een der 
verschillende voorhanden voorstellen tol 
het mogelijk maken van de invoering 
van groolere draaischijven (1). 

Daar, ten gevolge van hel zoo zeer 
vermeel derde aantal hrieven, en de in Kn-
gelaud nagenoeg algemeen aanjfeuomene 
inrigling, dat aan de verschillende hoofd-
flatio/js van de linie altijd hijzondere 
waƒjens in den Irein worden gehragt , 
of er daarvoor reizigers zijn of niel ; 
voorls daar alle wagens na elke reis 
zorgvuldig gereinigd en zoo noodig her-
steld worden , alvorens ze weder in 
dienst komen . — nooilzakelijk een i;i'oot 
aantal wagerrs op de eindsiatiorrs moet 
hijeen komen ou men in ICn/ftdaml het 
materieel voor de hediening niel zoo 
onverschillig in de (»j)en luchl laat staan, 
als men gewend is znlks op het vaste 
land l(ï zitMi, zoo werd lol hel i)laalsen 

{\) Tol v\'n'x«lfvle mconinp: iMïUi'UkelijU vle wagens , 
was men liij vrrsrliilltMule :m<l<TC fjtoorwepefi rccls 
g«-koiucii ; «Jt- lOasterJi-Cuiiiuios, (luiht' rjrr:iari>ch:ii»jten) 
l>ij voorlwc'lil , van voiiriietr.en :irli! r.tdip" WiipMis 
üan t»; \\«*iitien , «lufli iiifl voljri'iis liel Itekcndu 
ainciikaaiisflio j-iflsel, maar naar lu'l plan van «len 
als wjip-tMjniaktT Ikckt-nde« Sanjiiel A«lams. Er IOU^LMI 
cenvon<nj< twee \it'rr.iilin«! wagens tluor vaste kuitpe* 
linj: van liunri»? l»ov«Mifetellen , dour nudtlel van een' 
r»'nv«nifJî 'i'ii lii'niooju-iofsiel , Jol ci'nen enkelen 
w;ij;L'n verliontlrn worden ; dooi* lu»i lusniaken van 
de kui){K?lin̂  konden dc wajrens d.idtdijk wetltT pe-
scJieitlcn , eii <Jan êniakkeiijk ovit de frc-
woiie draai&chijven wurdrn gt̂ lT̂ 'P». De liierU»e 
boalenidf! wa}»onR war«;n nu.'l l»o«»<rv»!ren voorzien en 
dc lieer Adams honjifc dexc vcn'n (pdijk bekend is, 
eene inlvimlin^ van liem , \vaarvu«)r liij een oiirooi 
heelt ficnomeii) , welke bij vierradijje wagens voor 
nanmerkcfijke sn«'ltioden nin» gord htdiben volilaan , 
daardoor in Eiijfrl.ind iu^uit; le (k»en \inlen. 

tier rijtuigen eene zeer aanzienlijke uit-
hreiilintï van tle lootlsen met tle tlaar-
hij hehooreiule herstellings-wcr kplaatsen 
noodig, 

liet is onnoodig tic redenen natler le 
ontvouwen , waarom men dtïze loodsen 
voor de wagens in dienst en in reserve 
hel doelmatigst naar hel personen-sla-
lion ICuslon-stpiare , en de lootlsen voor 
grooler e herstellingen en tle aanhoorige 
werkplaalsen naar het Camtlen-slalion 
verplaatste. 

Voor hel eindstation van den London-
r/irrningham spoorweg, waarvan het 
front gekeeld is naar Drummond-straat, 
Kuston-stpiare, wertl aanvankelijk eene 
tippervlakte gr-orrtls , ongevtïcr* 14 acres 
(5,f)(>r> rnïtl hunder) tjroot, van t)nre-
gelmaligen vorm , aangekochl en voor 
tle tliensl van het vervoer van reizigers 
en pakken iparcel), groolendeels met 
gehouwen httzel. 

Ken ontzagchelijk groote portiek 
voor tien irrgang (»ener kleine hinnen-
plaals, welke voor hel |)uhliek lt)egan-
kelijk is, aan tle zijtle van verlrek eenige 
kleine wonigen voor heamhten , een 
tfehouw voor de atlminislralie met de 
noodige wachlkamers, verzemling-loka-
len enz., eeneuitgestrekle lootls tot dek-
king van tle sloe(>en, — de spor en van 
aankomst en ver'lrek als ook tle r uimte 
tot hel plaalsen van d« caJfs en omni-
hus, voltloende hellingen (candinys) iol 
hel op- en allatlen van iiaarden, rijtuigen 
enz., grt)ote liglgehouwde weerdaken 
tot her-ging der wagens, en (u.»n tame-
lijk uilgeslrekt gehouw voor dewagen-
n)akerij en helarigrijke herslellingen. 
welke werken in den hegirme reeds lot 
.slaml gehratjt waren , kt)ndeu als voor 
tle hetliening vau tien spoorweg aan-
wemlhaar, slechls met de grootste spaar--
zaainheitl in hel gebruik van het terrein 
op deze oppervlakte worden gemaakt. 

Alleen tle aanwending van tlunne 
ij/eren zuilen lol ondersleuning der 
lootlsen, en zoo tlikwerf hel noodig 
was, van {;ek(»ppelde loodsen, en het 
nil}5ehrt?idslt; gebi uik van tlraaiscliijven, 
waardoor elk plekje gr-orrtl hemrltigd 
kon wor deir, err ein/hdijk de lol het 
uilersle gedreven afj)assing van alle af-
metingen, kontien de oprigling van een 
zoo belangrijk werkelijk bruikbaarsla-
litm oj> een zoo klein grondvlak moge-
lijk inaktMi. 

Daar hel tlan laler noodig werd eenige 
?»ijsporen err (jroolerc h»otlsen , lot het 
opslellen van wagens en van tle ver-
schillende. op treinen wachtende of met 
treinen aangekomen locomolicven le 

nekomeri , moest meer groml aange-
kt)cht wt)iden , of men moesl van den 
voorhanden grond ecu nt)g zuiniger j;e-
bruik maken. 

Aankoop van grond was bezwaarlijk , 
vooreerst wijl het terrein om hel station 
digt met huizen bezet is, en dewijl het 
achterste gedeelte daarvan meer tlan 
20 voel (tVMn» diep gckeldertl liijl; Itil 
besparing van ruimte en bescherming , 
legen tien zeer waterrijker! |»rt)ntlslag, 
(Lontlen klei (London ctatj) en zeer wa-
ter ijke veile kies), waren reetls vrt)eger 
<laarl(»gen zeer sterke cn kosthar-e ht?-
kleetlirr/rs-rnuren gebouwd, zoodat eene 
nilbr eitlinjj van het station naar tle zijde, 
waar tlie hel littst uilvotnbaar was, 
imch doellreffentl , noch raadzaam 
SChtMMl. 

iMen vergenoegde zich daarom met 
tien aankooj» van eenige aan de znitlzijtle 
vair hel stalion, achler tle vot)rpIaals vot)r 
reizigers, gelegene huizen, die, uilhooftle 
van lurrnie ongunslitje lijfging , zonder 
groote opofferingen le bekomen waren. 
lAIaar tle hienloor verkregene ruimte 
was niet toereikentl voor tle behoefte 
aan wagenlootlsen, zoodat, alztx) aan 
eene uitbreiding tier grenzen van het 
station niel te tienken viel, men gemuxl-
zaakt was, het op tle noortlzijde van het 
station gelegene gebouw, tlal gebruikt 
wertl voor groolere herslellingen aan 
tic wagens, in cetie remise voor rijtuigen 
te veran<h?ren . en de werkplaats rjaar 
het slalion Camden le verplaatsen. 

Hel geheele beschikbare en hel nieuw 
aangtïkochle lerr ein op de zuidzijtle van 
hel slalion werd bezet dj)or' ecu grot>t 
gebouw, hetwelk men altlaar t)priglte 
lot hel bergen van reserve-wagens en 
van wagens, waai'aan gerintje Irerstel-
lingen nootlig waren. 

Tot den aanleg van het stalion Cam-
den was oor sprt)nkelijk 30 acres (12.141 
ned. bumler ) gr-ond aangekochl gewor-
den , en wertlen daart^i) uilsluileinl ge-
bt)uwen en werken voor tle hetlienin/j 
tier haarr, vt>or hel vervoer van goe-
tleren en vee opgerigl. Ken kort inslijy-
terras mei toi»gang van tle stad, van 
waar eenige gemengde treinen en eenijje 
goetlei en-li einen personen van tlil sla-
lion metlenemen , is, lol belere verbin-
tling met tle slati, niet t»[» het slalion 
maar- aarr het boveneintlc varr hel hel-
lend vlak, onmiddellijk vor)i' tle brug 
over- hel Ilegentskanaal gelegd. 

De oorspronkelijke aanleg t)p hel Cam-
den slalion bestond, behalve tle bt)ven-
vermehle en voor- de vaste tuigen lol 
bediening tier hellende vlakten henoo-

digde werken, ui l : eeti locorm)lief huis 
vtior tmgeveer- 30machinen ; eene coke-
stokerij met 30 khdne ftuiuii/en en 
een koolwerf bij hel tiegenl.s-kanaal 
en tle nootlige gebouwen vt)t)r wtinin-
gen , zeer uitgestr ekte gt)etleren-It)odsen 
en laadsptnen in tle t>pen luchl; een 
opril Ier lengle van eenen gidieeleri 
veelt ein, met tle nootlige .staketsels en 
tle vereischte gebouwen voor* bureaux; 
tlieuslwoningen enz., al hetwelk melde 
groolsle s;;aai zaamheid in tle verdeeling 
der rfiimie, tltjor hel {jehiuik van een 
groot aarrlal draaischijven in de isporen, 
geregeld was. 

Deze werken Waren intussehen niet 
voltloende voor tle dienst van tle baan 
en het verkeer; hel vtitirhauderni was 
noch toereikernl ru»ch voor hel vervolg 
bruikbaar, dewijl votjrtle Itjktuntilieverr, 
wagens enz, amlert.» afrnelingen aange-
nomen waren. Men motisl alzoo. be-
halve. op tle vervanging van tle le kleine 
thaaischijven en de wegruiming van de 
te slerk gebfijjen uil wijk-spor en , rmg 
betlachl zijn op eene aanmerkelijke uil-
hreidrrrg van de gotftlererr-lootlsen (of-
.schoon eene expedilie-maalschapprj , in 
tle «mmitldellijKe nabijheid van hel sla-
litiu , eene daarmetle, th»or sptjrcn , ver 
bonden iniigling voor tle verzeruling 
van goetleren hatl aangelegd , welke 
niet veel minder uil(febr eitl was tlan tlie 
varr derr spoorw eg zelf), 0[i tien aarrleg 
van ga'heel nieuwe rnacliinen-hnrzen, 
(hel gebouw. tt)l dus ver vt)or dat oog-
merk in gebruik, was le klein en te 
smal voor- tle legenwooriliije behoefte 
en stond in tien weg aan tle uitbieiding 
van de inrigling vt»or got'tleren), voor 
04 sjroorwagerrs met terrders, en eene 
vi-ij uitgebreide inrigling voor denhouw 
en tle herstelling van gt)etVeren-wagens. 
Daar nu tevens de slatiim-spoiMMi aan-
merkelijk moesten wor den vermeerdertl, 
{gedeeltelijk om al deze geht)uwen vot)i-
tle voertuigen ttiegard^elijk te maken , 
tleels om tle vt̂ le groole Ireirren te kun-
nen regelen en ze zoo wel als het 
aanmerkelijk aantal transport-wagens, 
welke sl.:etls tip het slalitin zijn, u» 
kunnen opslellen, was, zoo als men al 
lij'l b(»grijpen kan, hel vorig t^ppervlak 
van hel station niet It̂ er eikentl ; men 
had het (h;rhalve aan heitle zijtien ver-
breed ; eene uitbreiding aarr <le eintlen 
van het slalitm was onmt»gelijk, tlew ijl 
aan hel Oost-einde hel Uegenls-kanaal 
eene natuurlijke p.rens voiuidt?, welke 
niet le overschrijden was, en aan hel 
antler einde de voor tien tunnel in 
Primtose-hill gelegen insnijthng de ve?-
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<lere uîlhïeiding hclelle ; desniellegen-
.stnande h.iJ ineu <lo insnijding eenige 
spoorhreedien verwijd en de verlakkin-
gen van de baan lo! voor den Innnel 
voornilgebragl, w'aar«b)or wel is waar 
liel verbonv\«'n van eene wegbrng, 
welke aan bel vorig nileinde van bel 
slalion , over de baan was gelegd , noo-
tlig was geworden. Deze brng was op 
de gewone wijze door overwnlvini; niel 
baksleenen lol sland gebragl, maar deze 
zamenslelling kon, bij de benoodigde 
groolere spanning niel gevolgd wor-
den ; daar nocb eene verbooging van 
den weg , noeb de in rigling niet ver-
scheidene iiijlers, kon worden loege-
lalen. Men koos daarom vooi' de nienwe 
lirng eene zamenslelling van gesmeed 
ijzer. Deze nil plaal- en hoekijzer ver-
vaardigde brng, waarvan de «Iragers in 
de leuningen, en voor eene wijdle van 
ongeveer 5U eng. voel (15« '̂,24) onge-
veer 5 eng. voel (l ,®'524) hoo{; zijn, was 
de eersle van die soorl ; dit stelsel is 
daarna bij ile bruggen over de rivier 
Conway en de straal van Metiai op cetie 
zoo groote schaal toegepast worden. 

Bij de geringe lengte van het ge-
heele station, kon de uitbreiding er van, 
in de breedte, gelijk duidelijk is, niet 
zeer aanmei kelijk zijn , en men be-
perkte zich daarom bijna tol de aan-
winst van ruimte voor het aan de 
zuidzijde opgerigte gebouw voor 40 
locomotieven voor reiziger-treinen en 
voor de aan de notirdzijde, waar de 
g'oederen-looilsen zijn , ojigerigte ge-
i)ouwen tot plaatsing van 24 goederen-
locomotieven , en hel wagen-etablisse-
ment. — Dat de vorm van hel slalion 
daardo«)r veramlerde is ligt te begrij-
pen, minder echter boe men hel aan-
legde om tleze hervorming in korten 
lijtl bij onafgebroken drukke dienst uit 
le voeren. 

De volfjende opgaven mogen een 
denkbeeltl geven van de legenvvtiortlige 
belangrijkheid van hel slalion Camtlen. 

De op bet slalion gelegde zijsporen 
zijn le zamen meer dan 12 eng. mijl 
(19,308 ned. mijl) lang; — er zijn 112 
uitwijkingen en 190 draaischrijven. — 
De goederen-loodsen bedekken eene 
tippervlakle van 130 Itil 140000 vier-
kanle en{^. voel (12077 tot 12950 vier-
kante netl. fïl) , en hare laatlslelliugen 
beslaan een oppervlak van meer tlan 
2787 vierkante el. In en hij de goetle-
ren-loodsen zijn ten gebruike bij het 
laden en lossen der wa{;ens 112 kranen 
van 15 tot 20 ton (1,52 lot 20,32 
ned. ton) vermogen. 

llel geheele slation wordt verlicht met 
gas, waarvan tle jaarlijks benoodigde 
hoeveelheiti op 5 tot O millioen leerling 
voel (141584 tot 109901 teerling el) 
geschat wortll. 

Behalve tle uitgevoerde werken , 
waarvan de aanleg in 1847 een aan-
vang nam, was th; maatschappij vooi-
nemens tle navermelde, nt>g veel be-
langrijker werken tot verbelering en 
volmaking barer inrigting te doen uil-
voeren : 

l"*. Twee nieuwe rijen spt)ren voor 
het vervoer van goederen op tle geheele 
reeds met een tlubbel sjioor vtiorziene 
baan van Ltuitlen naar nirmingham, 
aanvankelijk echter wettigt met uitzon-
dering van tle getleelten waar tunnels 
zijn. l)e opgaven nopens tle drukte op 
tlezen spoor wt^g zullen zulk t;en groot-
sclien maatregel gent)egzaam regtvaar-
di,;en , inzontlerheid als men bedenkt , 
welke {jrtitile bezwaren verbomlefi zijn 
hieraan , tlat t»[i tien weg treinen van 
zeer verschillentle suelheitl, met zulkt; 
kleine tusschenpotïzingen elkantler moe-
ten opvolgen. NitHlt^genstaantle de 
grotdsle vtiorzigligheitl en de aanwen-
ding van alle nmgelijke signalen (op-
tische en elektrische telegra|>hen, knal-
signalen enz. enz.) heefl n)en het niet 
kumien vermijilen dat dikwerf tle vt)oraf-
gegane tloor de volgentle treinen inge-
haald en t)verreden wei-den. Dij het 
eigenaarilige van het klimaat in dil land 
zullen zulke ongelukken niet achterwege 
blijven, zoo lang zoo vele treinen met 
zulke verschillende snerneden op tle-
zelftle baan bewegen (1). 

2". Kere verbinding van tle baan , 
waarschijnlijk van hel Camtlen-slalitm 
af , met de haven van Londtm en de 
tlokken. IJilhoofde nu de reuzenstad 
gedeeltelijk v. Pentonville) zich op 
sommige plaalsen leeds aanmerkelijk 
ovei- het Uegenls-kanaal, eene natuur-
lijke grens van tle slatl . heefl uit-
gebreitl, zal deze nieuwe baan eenen 
nog grooteren omweg tlan hel kanaal 
moeten maken, en {'»rtitiie zwarighetlen 
ontmoeten en ontzagchelijke kt>slen ver-
oorzaken , d;iar tle omslandigheden ge-
heel soortgelijk zijn aan tlie van het 
eindwegs tusschen Gauulen-Town en 
Kurdon-stiuare. Ofschoon de aankoop 

der gronden vot)rbereid was, zoo kon, 
uithoofde van de };roote moeijelijkheden 
en tle wijtllotipigheid tier tlaarloe ver-
eischte verrigtingen over tle uitvoering 
van bet werk , en wel inztuulerheid 
zijne voltooijing, niets bepaahls worden 
opgt;geven. 

Daar het geheele verbazenil drukke 
verkeer tusschen dezc'i sptiorweg en tle 
haven van l.tmtlon tot dus verre slechts 
tloor gewone voertuigen en het slechls 
votir tle kleine vaart ingeri(jle Iit;gents-
kanaal moest wonlen verrigl, zal tleze 
nieuwe sptiortak aan eene zeer tlrin-
gende behoefte volthien en hel alleen 
mogelijk maken tlat men in het vervtdg 
tle dienst van het verkeer ophetCamden-
slation naar behooren zal kunnen ver-
rigten , luïlwelk bij tien ongehoorden 
toevloed van ,'goederen naar dit eene punt 
anders wehlra onmogelijk zou z i jn , 

zelfs als men het slalitm naar (;oetl-
vinden kon uitbreiden. 

3'». Verlenging van tle baan ttii aan 
bet zot) nabij liet midtlen tier slatl als 
mogelijk (Farringtlon-Slreet , City) 
voor de gezamenlijk in l^ontlon ein-
tligentle si»oorw t'gen aan te Itfggen mitl-
tlen-slalitifi. Ofschotm dt;ze omlerneming 
welke tieslijtls slechts als tuitwer{» be-
sfontl, it;tlert;en tlie niet heefl (jezie/i, 
wat men vun dien aard in J-^ngela/nl 
ttil slanti brengt, moet Itieschij/ien g'e-
ht;el buiten tle grenzen van het moge-
lijke le vallen , zoo is de eimlelijke 
uitvoeiing er van niet twijfelachtig ; en 
zulks zt>u nt)g veel mintler hel geval 
zijn , als alle tlaarbij belanghebbende 
spoorwtjg-maalscbappijen in even gun-
stige timslantbgbetien verkeerden als die 
van de London- en noord-w eslerbaan. 
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Toe/ms'inji can erne (jeocJroijcrnle ivatrrprrs ami tlr slcvjtJicUlng van 
MDiiToN, (Iffor DAMIVL .MiLhKO t'.. K., SL (inngc s-ruud, (Jlanfjoiv. 

(Chut Emjineer and ArchiU'cCs Journal, Februar ij 1850, 44.) 

(IMaat X l l , fig. I en 2.) 

(I) Dc Y c r d e d i g e r s van het hiet'de zovon v o e i i 
spoor raden naiumtijk lien (>irinin{(tinnt-
LoiiiJou-spoorweg aan otn de/e spourwijdte uuii to 
newett en t»ijzen daarbij t>p den Greul-Weslern-
spf'orwep , welke, zoo zij beweren, een dergelijk 
verkeer met gennik bedient. Maar dit voi>rstel vond 
tot dusver hij de muatsi-liappij weinig ingang. 

De groote voordeelen van tle sleep-
helling van INlorton , boven alle 8ot)rten 
van tlokken ,zijn ten aanzien van spoetl, 
miiitlere koslen en tloellrefl'eiitle wer-
king , sirits lang erkeml tloor de uil-
spraak van de kundigste mannen en 
tltior het gebruik tlaarvan in vele havens 
van(irool Ih-itlannie en andere lantlen. 

De vtiorlrefl'elijkheid tiezer sleephel-
ling wt)rtll nog aanmerkelijk vermeei*-
tlerd door tle hiertmtler tieschrevene 
verbeleringen. Deze beslaan hierin , tlat 
in plaats vau hel thans gebezigtle ratler-
werk, gebruik gemaakt wtirdt van eene 
verbelertle w alerpers, tlie tle navol-
gende voordeelen aanbiedt. 

1°. De nieuwe inrigting kost, bij 
tien aanleg, naauwelijks de helft van 
tle tegenwoordige, voor zeer groote 
sleephellirigen nog veel minder. 

2®. Door tle geringe wrijving kan een 
schip in den helft van tien tijtl worden 
opgenomen ; en daar het w er ktuig zelf 
re,",elend is, behoeft het niet builen 
werk gesteld te worden bij het ver-
vatten. 

3°. De beweging, bij het ophalen 
van het schi[), is zoo zacht en gelijk-
matig, tial nticb de sletle rmch het schii) 
den minsten schok ondervintlen. 

4«̂ . De inrigting beslaat weinig 
plaats, en is niel onderhevig aan het 
ongemak van le breken of te t)ntregt»-
len, lerwijl eene en dezelftle fondering 
voldoende is, voor het sleepwerk en 
voor hel sloomluifj. 

ïieschrijtin(j, Fig. 1 is een opslariti 
van het sleepwerk. A stelt vtmr een 
w alercilintler, die stevig bevesligtl is 
op een vasten grondslag aan het bo-
veneintl tier sleeplieltinp,. Ken iloinpe-
laar O beweegt tloor eene met eene 
letler[)akking vtiorziene operrintf aan het 
bovenste gedeelte van den tfiliritler. 
Het uiteinde van tlezen dtimpelaar be-
vat eeiren dwarsbalk , waaraan twee 
stangen zijn verhornten, die ter we-
derzijtle langs tien w atercilintler de 
beweging overbrerrgen naar een an-
deren dwarsbalk K, waaraan de Irek-
stangen zijn bevestigd. Deze laatste 
slaan in verbanti rnel de slede, waarop 
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In?t schip Iniigs het hellend vlak wordi 
bewogen, 2ooals in fig, op kleiner 
schaal wordt V4)orgeslchl. l)e irckslan-
gen zijn alle even lang als de dompe-
laar, F is een slooincilinder wiejis 
koppelslang, door middel van eene krnk 
aan de as // eene ronddraaijende be-
weging medetleell. Aan deze as bevinden 
zicli andere krnkken, die afwisselend 
de dompelaars van Iwee of meer pompen 
II in beweging brengeiï. Do as is voor-
zien van ee/i voerwiel C len einde de 
regelmaligheitl van den garig te be-
vorderen. 

D(! wijze, waarop men le werk gaal, 
is als volgt: 

Nadat de slede aan het ondereind 
der helling is gebraf»,!, wordt het schit) 
er op gevlot, ondefslopt en slevig he-
vesligd. Dc ondeisle irekstang wordt 
alsdan aan den miildelslen balk (kiel-
balk) van de slede vastgemaakt en het 
werklnig aan het hoveneind iler sleep-
helling wordl in ganjj g^-steld. De dom-
pelaar van den walercilinder wordt 
tnnlersleld in zijn laagsten sland ge-
bragl le wezen , zoodal »le dwarsbalk 
van den dompelaar zicli nabij hel bo-
veneind van den cilinder bevimll. Dc 
zuiger van den sioomcilimler K doel 
de as met hare kiukken omwenlelen en 
brengt alzoo de. pom])en II in hewe-
ging ; deze nemen waler op uil eenen 
tlaarneveu geplaalsUMi bak cn drijven 
hel in den walet cilimler. Hierdoor 
beweegt <ie dompelaar gestadig op-
waarts uil den cilinder, met eene 
kracht, welke lol die van hel stoom-
tuig slaat als de doorsnede der doni-
pelaien van dc perspompen tol die van 
den don\pelaar des w alercilinders. De. 
beweging wordl , door middel van de 
zijstan/;en d , overgebi-agl op de liek-
slangen die aan de sb'de verbonden 
zijn, zoodal deze laalsle, met hel daarop 
geplaalsle schip, o\er de .sporen der 

helling wordt voortbewogen. Wanneef 
de dompelaar zoover mogelijk uit den 
walercibnder is gedreven wordt de bo-
vensle der Irekslangen , waarvan dc 
lengle overeenkomt met de slaglengle 
des dornjïelaars, weggenomen. Door 
erm zelfwerkenden loeslel wordl ge-
lijklijdig de kraan k , die bel waler 
uil de pompen naar den walercilimler 
door laat, gesloten en eene amlere kraan 
l geopend , om hel in den cilinder ge-
drevene waler le lalen wegvloeijen. 
Hierop wordl o[) dc spil een windas 
IM in werking gesleld , dal, door mid-
<lel van een loirw of keiling , ver-
bonden aan het uiteinde van den dom-
pelaar, dezen in den cilinder- tot zijn 
vorigen stand terug brengt, len einde 
een volgetulen slai; te begin/ren. De 
naasle Ir-eksiang wordt nu aarr den 
dwarsbalk E vaslgemaakl , lerwijl de 
zelfwerkende loeslel de kr-anen omzet 
en hel windas builen werking stelt. Nu 
wordl de beschri'Vene gang van zaken 
herhaald : de dompelaar voihrengt zijn 
sla,g, er wordt w eder eene Irekstang 
weggenomen, en de dompelaar heweegt 
zich teru,'?, om aan eene aiulere Irek-
slang geljechl te worden, /oo doende 
wordt . door herhaling dezer beweging, 
de slede mei hel daaroi» hcvesligde schil» 
gestadig en spoedig lol de vereischle 
hoogle over de'sleephelling opgelrokken. 

>Vaniu»er hel stoomtuig niel gebezigd 
wordl tol het ophalen van schepen , 
kan het dienen voor hel in beweiding 
brengen van cirkelvormige zagen, slijp-
.sleenen en andere loeslelleir, die bij 
eene scheepstimmerwerf vert^ischl woi-
den. S(!hoon UUMI zich bij hel boven-
st jande de stoomkracht als bew eegkracht 
bij de persjïompen heefl voorgesteld kan, 
naar verkiezing, eene andere kracht 
met soortgelijk voordeel daarloe wor-
den aangewend. 

X X V I l . WDNiMJEN VOOli DK AliUKlDENDE KLASSEN. 

(On the Duellings of the Labouring Classes. Jhj IJK.NRV UOHERTS. lisq. Eene 
voorlezittg, gehouden in het koninklijk instituut van britsche architecten ) 

(Civil Engineer and Architect's Journal, April 1850, p. 123.) 

(Plaal XIT, fig. 3 - 5 . ) 

Het onderwerp, dat thans aan de 
aandacht van het inslilunl van britsche 
architecten wordt onderworpen heeft 
vroeger nooit in hel hijztmder <lie aan-
dacht gaande gemaakl , muur is loch in 

de laalsle zilling door den heer Smir kc 
a a n g e r O er d geworden. 

l]r- is o/dangs meer ge.sproken en 
geschreven over* de woningen der or-
beidende klassen ; onze doorluc htige 
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beschermheer, de gemaal der koningin, 
beeft met nadruk getoond, dat hij voor 
dit omlerw erp de groolsle belangstelling 
koesterde, en hij lieeft openlijk bekerul 
gemaakl, dal «di l zijn gevoel len volle 
en warm tlooi- Hare Majesteit wenl 
gedeeld.» 

Het is noglans waarschijidijk dat 
slechls weinige leden van het instituut 
hunne bijzondere aanilactil hebhen ge-
schonken aan het (uulerwerp , dat wij 
thans aan uw (uulerzoek willen aan-
bevelen ; en gewis is het aanlal nog 
geringer van die leden, welke door 
hunne betrekking lot eenen werkkring 
geroepen zijn , die k aarblijkelijk een 
zoo klein veld oideverl voor welen-
schappelijke bekwaamheid en zoo wei-
nip; aaiUrekkelijks heefl voor den kun-
stenaar. Dit ondervond ik zelf, toen 
ik lusschen vijf en zes jaar geleden de 
belrekking op mij nam van honorair 
l)ouwmee8ter bij de maatschappij lot 
verbetering van het lot der arbeidende 
klassen, op w elker wei kzaamheden 
len aanzien van bet bouwvak ik thans 
uwe aandacht wensch le vestigen. 

Builen de redenen, die dil onder-
werp zoo slerk aanbevelen in de ern-
stige overweging van den staathuis-
houdkundige en den menschenvriend , 
zijn ei' ver'.scheidene die hel meer bij-
zonder «le aamlachl van den bouwkun-
di/je waardig maken. Ken oogenhlik 
nadenken doet zien, dal de grootste 
worrderen in hel bouwvak zijn volbragl 
geworden door middel van de arbei-
derrde klas.sen , welker bekwaamheid en 
volharding evenzeer- tol den roem van 
den bouwmeester bijdragen als de be-
daarde moed var» den eenvoudigen sol-
daat er loe bijdraagt om hel hoofd van 
zijnen veldheer met lauweren te ver-
sieren. 

Wi j zullen niet in eene uitvoerige 
bescluïuwiirg Ireden omtrent den legen-
woordigeu üu^slaud der woningen , 
waarin een gi-oot gedeelle van de ar-
beideiuie klasse huisvesting vindt. Pei'-
soonlijke waariuuuingen zullen len volle 
bevesligen wal reed.> zoo dikwijls is le 
kermen gegeven oudrenl hare over-
groole elleiule, tlie voortspruit uil haren 
tegenwoordigen loesland, daar zij alle 
inriglingen missen , die geschikl zijn , 
om aan een welgeordeml huisgezin 
gemak en zedelijke ontwikkeling le ver-
zekeren, en ook groot gebrek moeten 
lijden zoowel len aanzien van luchl-
verversching en voldoende waler-atlei-
ding als van een genoegzamen voorr aad 
van goed drinkw ater, terwijl zij bo-

veiulien in hunne woningen zoodanig 
op elkander zijn gepakt , itat zelfs de 
huisdier en hetere huisvesting genieten. 
Ken enkel voorbeeld hiervan moge vol-
staan. Omstreeks vier jaren geleden , 
verlangemie mij van zoodanigen staat 
van zaken te overtuigen, bezocht ik 
met een vriend verscheidene wonin-
gen in de nabijheid van het Model 
Lodging House, George-Street, PAooms-
burg, helwelk ik later zal beschrij-
ven. In een van deze huisjes was een 
verlrek 22 voel lang en 16 voet breed 
(G'^70 op 4'^88), waarvan de zolde-
ring zeer gemakkelijk met de hand kon 
bereikt worden, zonder eenige door-
slr-ooming van lucht, dan die welke 
plaals vr>nd door eenige gebrekkig her-
stelde glasruiten , en daarin waren 
voortdurend gehuisvest 40 tol 00 men-
schelijke wezens, maimerr, vrouwen en 
kinderen, en behalve dat nog honden 
en kallen. Kene verdere be.schrijving is 
noodeloos en zou slechls walging ver-
wekken. 

ISlen zal zeggen, dat deze aanmerkin-
gen alleen van toepassing zijn op de w ijk 
der hoofdstad Sl. Oiles of op SaflPron-
hill; maar uit de belarrgrijke rapporten 
yan de stedelijke gezondheids-kommissie, 
of uit de latere graphische beschrij-
vingen in de Morning Chronicle blijkt 
overvloedig, dat ook orrze (u-ovincre-
sleden, onze dorpen en verschei<lene 
van de schilder achlige landelijke hutten 
(cottages), <lie landschappen van 
Grool-Orillannie zoo zeer verlevendigen, 
geene uilzonderirrg maken op den el-
lendig^en loesland, waarin een groot 
gedeelle der w oningen verkeert, die 
door onze arbeiders bij de boeren en 
bij werkluigelijke imiglingen en door 
<mze handwerkslieden bewoond worden. 
In eene provincie-stad bezocht ik oidangs 
eene van drie hutten, welke uitkwamen 
aan eene sleeg, welke over hare ge-
bede. lengle voel (0^i,70) breed w as; 
deze hut bestond uil een verlrek op 
den heganen grond , dat 10^ voel (3'^2) 
lang, 8 voel breed en 5 voet 10 
duim (l '^78) hoog was, en uil eene drie-
boekvormige vliering onder het helleiule 
dak, en daarin vonden rnan, vrouw 
en vijf kinderen huisvesting. Ik zal 
maar nalaten de bijgebouwen dezer 
woningen te be.schrijven. Hel gemelde 
is inlusschen slechls eemï llaauwe 
schets van de ellende van menige wo-
ning in Kngeland, dal zoo Irolsch is op 
zijne beschaving, zijne verfijnde zeden en 
zijnen rijkdom. In sommige dezer huiten 
IS slechts een enkel vertr ek , w aarin 
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zioli een groot anntal bewoners oi»lïou-
(len ; in antlere zijn drie of vier kamers, 
tlie alle door een afztmderlijk en vaak 
talrijk buis{çezin worden bewoond; in 
eenige bulten deelen een of meer huur-
ders belzelftle vertrek uud bet buisgezin 
zomler aanzien van kunne of oudenlom. 

W i j zullen de verbetering der wonin-
gen van tle nrbeidemle klassen, waai op 
wi j tle aaudacbt wenschen te vestigen, uit 
bet meesl praktisch otigjuud bt^schouwen, 
wanneer wij eerst tle algemeene tu^gin-
selen nagaan , tlie zoowel in de sletlen 
als op hel land tt)epasselijk zijn , en 
daarna deze beide soorlcn van w t)ningen 
afzomlerlijk beschouwen. 

Ook tle*nederigste verblijven, hetzij 
op hel laml, hetzij in de sleden, mt)eltMi 
tiroog en luchlig zijn om gezond te 
kunnen wezen; om hel eersle te ver-
krijgen, zal men moeten letten t)p tle 
ï'tÛ;ing of plaatsing, op de grt)ntlslagen 
en op de waleratleiding, alsuïcde op 
ile bt>uwslt)fren, waarvan de buitcfi-
mureu en hel tiak worden zamengt^sleltl. 
Vt)or tle luchtverversching nujct er vrije 
tloorstrooming van lucht plaatshebben, 
waartoe nootlig zijn een genoegzaam 
aatdal van niet le kleine openingen en 
eene voldoemb» hot»gle der kamers, 
welke ik o[» niel mintler dan 7ï lot 8 
voel (2"»,28 lot en in de sledtm 
zelfs t)p voet (2«^74) van den groml 
lot tle zoblering zou stellen. De grt)olte 
van het grtuulvlak tier kanuus moet 
t'venretlig zijn aan hel aantal htnvoiu'rs, 
w aarvt)or zij besteuul zijn ; vt)or huisge-
zinnen mag lie buiskauier niel minder dan 
140 tot lóO vierk. voet (13,00—13,03 
vierk. el) en de slaapkamer voor deomlers 
niet mimler dan 100 vierk. voet(0,2y vierk. 
el) oppervlakte beslaan; hel is van belang 
dat er in bet laatsl}»emeld verliek, voor 
het geval van ziekte, eem» slot)kplaats zij. 

In ietlere kamer moet nabij tle zol-
dering eene opening zijti, leti einde 
de bedorven bichl kmuu^ ontsnappen , 
vooral in de kleinere slaapkamers voor 
kinderen, waar geen stookplaatsen zijn. 

Ken vt)lkomen vobloentl slelsel van 
luchtverversching tlat voor kleinere 
wt)ningen loepasstdijk zij, namelijk een 
zoodanig, waardoor, zotuler eenigen 
merkbaren logt, de bedorven 'ucht tloor 
een evenretligen toevoer van versehe 
lucht worde vervanj^en, — is nog niet 
gevonden. Ten gevolge van mijne onder-
vinding ben ik er geen vtmrslatuler 
v a n , om oveial en zonder t)mlcrfcheid 
schoorsteenkleppen op de gewone wijze 
aan te brengen. Soms voldoen zij uil-
muntend ; soms daareidegen is bel bijna 

onmogelijk het imiringen van den rook 
tloor tlie openingen te beletten ; waar de 
uitvoering mogelijk is geef ik er daart)ui 
de voorkem- aan om een afzonderlijk 
luciukanaal t)ver eene zekere hot>gle iu 
den uuuu- te maken , hetwelk 9 op 4 
duim ((K',23 up 0'^M02) groot . of zelfs 
kb'iner kan w ezen , en uilkotnl iu tltMi 
schtmrsleeu of bij gebreke van dien in 
dc buileiducht. lie goedktmpste t>n een-
vomligste wijze om vrijen toevt>er van 
buileidncht te verkrij[;en , die ik heb 
beproefd , bestaal iu eene opening , 
waarit» bevt^siigtl is een ijzeren raam , 
tlal vt)orzien is van eeiuï plaat zink nuH 
gaatjes, en welke tloor eene draaijende 
ijzeren plaat naar w illekeur kan gesltdeu 
worden ülas met gaatjes , eu de 
schuif-lucht-kokers van liailie zijn prij-
zenswaartlige uilvintlingen. 

Ken portaaltje bij deu ingang is van 
veel belang vot)r hel gemak en de ge-
zondheid der inw oueis , alsmetle tle 
onderlinge plaatsing tier lieuicn en 
stookplaatsen van het woonvertrek , 
welke zoo moet wezen , dat er len 
minste een boekje zij dat vrij is van 
logt. Het zou doelmatig zijn naar 
buiten t)penslaaiule vensters met luilen 
te btfzigen , voorzien van goede ijzeren 
staven tot sluiting; hierdoor zou nien 
de tjroole moidjelijkheid overwinnen , 
die altijd aanwezig is , t)m de ruit-
vensters van woningen voor tle mindere 
klassen behoorlijk wctlertligl le maken. 

Om de algemeene htïginselen le tloen 
kennen, die kunnen wordet» gevul{;tl , 
bijzoiuler voor de wt)nin(ïen in tle stcileu, 
zal het best zijn te verwijzen naar tic 
woningen, gt\stichl tloor tle maatschap-
pij lol verbetering van tien Im^slaiul tier 
arbeidentle klassen. Deze mautscliappij 
werd in 1844 opgerigt omler bescher-
ming der koningin en onder het opper-
voorzitlerschap van den prins-j;emaal. 
Doordrongen van de menschlieventle 
grondbeginselen, die zoo krachlig doi>r 
haren edelen voorzitter, lortl Ashley, wer-
tlen vertledigtl, en door diens vt)orbeeld 
aangevuurti, omlernam zij een van de 
belangrijksle gedetdlen barer laak, name-
li jk; «plannen te onlwerpen eu uil te 
voeren van modellen voor tle verbetering 
tier wt)ningen vt)or de arbeidemle klassen 
zoo in de hoofdstad als in tle lantlbouwen-
de en fabriek-disli iclen.» Cieduremle de 
laalste vijf jaren was zij aanhoudend 
bezig met het aanbietlen van verschil-
letitle mt)tlellen voor verbetertic wonin-
gen welke gfschikt ztmtlen zijn voor 
de nijvere klassen, naar male van hare 
verschillende omstandighedeu. 

! 
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iMet deze bedoelingen ging de maat-
schappij er toe t)ver om tle eerste reeks 
barer nu>tlel-wotïin{;en te bouwen lus-
schen Gray\s-inn-roatl en tle]..ow er-rt»ad, 
Penlonville, nabij liagnigge-wells, zijmie 
tlit de eenige fjeschikte grontl , waar-
t>ver zij toemnaals beschikken kon. 

1. iVegen huisgezinnen bewonen ieder 
een geheel gebouw, met eene huiskamer 
op den bt>ganen grond , voorzien van 
ecïi afzomlerlijk verlrekje of kabinetje, 
grotit ivem)eg voor kiutler-slaapkauuu*, 
vertier twee slaapkamers op tle verdie-
|)ing en een klein plaatsje achter het 
huis; tleze woningen worden vcihuurd 
voor O sh. (/'3.00) in tle week. 

2. De overi{ïe veertien huisgezituien 
zijn vertleeltl in zeven woningen; ieder 
gezin bewoont eene vcrdie|)ing van twee 
vertrekken met alle ut»otlige gemakken; 
en daar tle kamers op de tweede ver-
dieping voorzien zijn van eene afzoii-
tlerlijke buitendeur, zon zijn tle ver-
schillentle bewoners geheel van elkantler 
gescheiden en iedere vertlieping vormt 
zoodoende eene afzonderlijke woning. 
Dc huur dezer woningen betlraafjl voor 
ietier huis{fezifi sh. (/'2,I0J wekelijks. 

Tegen eene kleine betaling knunen de 
bewoners dezergebouw en gebruik maken 
van een tcasc/i/tues, met eene droog-
plaats. 

3. Hel mitltlengehouw aan tle oost-
zijde is geschikt voor dertig weduwen 
of bejaarde vrouwen, tlie ieder ecu 
vertrek hebben , terwijl er eeu wascti-
buis is lol gemeenschappelijk gebruik. 
Iliervtfor betalen zij ietier sh. if(KO(>) 
wekelijks. Voor bet vervtdg heeft tle 
kommissie gemeentl tlie buur op 2 sh. 
(/'l,20) te moeten stellen. 

liet zou t»chter w enschelijk wezen om, 
indien de ruimte het toeliet, nog eenige 
wijzigingen le brengen in de w tmingeii, 
tlie naar dit model gebouwtl worden. 
De maalschappij heeft tlan ook een pl ui 
iu hel licht gej;eveu , waarin deze wij-
zigingen vot)rkomen. 

liet veelvultlig gebruik , dat onmid-
tlellijk vau bare eerst t»pgerigte wo-
ningen wertl getnaakl , en tle bijval van 
het publiek, tlotu* miltle bijdragen merk-
baar, moetligtlcn tle maatschappij aan, 
om dadtdijk eene verbeterde woning 
voor arbeiders bij wijze van voorbeeld 
op tc rigten. 

Ten einde de mogelijkheid eener groote 
verhelering in de beslaande verldijven 
te doen zien, begon de maalschapj>ij 
met den aankoop van drie wotiingeu in 
de gerintyste bunrten van Lontlen, name-
lijk in Charles-strect, Drury-lane. Deze 

wertlen gehetd vernieuwd en lol een 
enkel buis gemaakt, votnzien van zin-
tlelijke en gttzontle nachtlegers en van 
al wat vertier notitlig was voor de ge-
zontlheid cn het gemak van twee en 
lacblig arbeidt^rs , die niels meer be-
taalden tlan tle buur vooi de elleculig 
ingerigle gewone verblijven , te weten 
4 pence (ƒ0.20) eiken nacht of 2 sh. 
(ƒ 1,20) in de week, en zich gaarne 
t)nderwierpen aan de voorschriften der 
inslelliug. Uit een geldelijk ot)gpunt 
beschouwtl was tleze proefneming voor-
deelig voor tle maatschappij. 

Kchter kon het gebouw in Charles-
slreeV, boezt^er bet als proefneming van 
veel w aartle was en als midtlel tot op-
wekking zeer weblatlige uitkomsten hts 
lot)fde, ni<?l aangemerkt wt»rden als een 
volktimen motlel voor heigeen een lo-
geerhuis zou bt'hooren le zijn. Daarom 
kocht de kommissie een sluk grt)nil in 
<ieorge-slreet, St. (Üles's, hetwelk vrij 
was van [pondlaslen , en omringtl van 
antlere logeerhuizen. Aldaar bouwde zij 
een model-verblijf voor 104 arbeiders. 

Dc plans toonen voltloentle tle ver-
dceling aan tier verschillentle verdiepin-
gen ; de inrigling tier voornaamste 
kamers is hoofdzakelijk als volgl : In 
de keuken cn het waschhuis zijn 
alle nootlige en wenschelijke gemak-
ktm ; het hatl wortlt vtiorzien van 
w arm en van kt)u<l water; ietier huur-
tier beeft voor zijn gebruik eene afzon-
tlerlijke geslotene etenskas , waartoe tle 
versclu? lucht toegang heeft. In het bu-
reau is eene kleine goetl gekt)zene boe-
kerij , len gebruike der huurtlers , welke 
onder bet l>eheer van tien tipzigler slaat. 
Dc koflijkamer of algemeene zaal . groot 
33 t)p 22 eng. vtiel (10'',05 op 6«i,70) en 
Iti voet 9 tluim (3<"i,27) hoog, is bevloerd 
met wil le tegels waaronder bogen van 
gebakken steen, eu aan iedere zijde 
slaan twee rijen ypenhouten tafels met 
zitplaatsen ; aan deu vuurhaard is altijd 
genoegzaam heet water le verkrijgen , 
en tlaarboven hangt het reglement tier 
inrigling. De trap, die in bet midden 
van het gebouw is geplaalst, is van 
steen. Deslaa[»verlrekken, achl in getal, 
10 eng. voet (3''',05) hoog, zijn door 
beweegbare htmlen beschotten van 6 
voet 0 duim (2<=»,00) hoogte in ver-
schillentle vakken verdeeld ; ieder vak 
heeft eene afzonderlijke tleur en is voor-
zien van een bt»tl, eenen sloel en eene 
kleederkasl. Dehalve door den gewonen 
doorlogt is tle tloorstrooming van verscbe 
lucht nog verzekerd door kokers , die 
aan hel einde van ietier vertrek zijn 
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o[)gelrokken, en welker werking nog 
verineerdertl wonll door de aanwending 
van liel gas, dal lol verlicliling dienl. 
De trap is van een dergelijken luchl-
koker voinzien , len einde de versche 
Uichl lot de slaapzalen toegang te ver-
schatten , en levens van eene inrigting. 
oni als hel vereischl wordt, verwarnule 
Incht aan le vt»eren. Op elke verdiepinjf 
zijn de waschkahineljes niel lei bekleed, 
en zijn voorzien van verniste ijzeren 
bekkens en w ater leid ing'cn. 

Niet lang geleden heeft dc inaat-
scbapi)ij in llailon-garden een gehonw 
voor zeven en vijftig vrouwen opge-
rigt, hetwelk mag beschouwd worden 
als een volkomen bewijs dal oude ge-
bouwen lol dit doel behoorlijk kun-
nen worden aangewend en ingerigt. 

Het vraagstuk, om een groot getal huis-
gezinnen inéén uitgestrekt en hoog blok 
gebouwen te huisvesten , is meer dan 
eens 1er sprake geweest, en le dezen 
aanzien zijn de meest tegenstrijdige 
meeningen in de stedelijke gezond-
heids-kommissie verdedigd geworden. 
De een meende dal hel l>esle en meest 
(çoedkoope plan bestond in één gebouw, 
nu;t een algemeenen trat) en binnen-
gangen , en een genoegzaam aantal 
kamers om een aanzienlijk getal huis-
g^e/innen te herbergen , die hel gemeen-
schappelijke gebruik zouden hebben van 
eene keuken, een waschhuis en andere 
noodige gemakken; hiertegen werd in-
tïebragt, dat deze inrigting aanleiding 
zou geven lot eindelooze oneenit;heden, 
en in geval van aanstekende ziekten 
allergevaarlijkst was. Hel is ligtelijk le 
begrijpen, dal op vele ])laalsen, waar 
men in de hnisvesling der werklie-
den noodwendig moet voorzien . hel 
onmogelijk is om aan allen afzonderTijke 
en geheel onafhankelijke wouingerr te 
ver-schaffen ; en , ofsclioon dan ook 
gewijzigd naarmate van plaatselijke en 
andere omstamligheden , is het daarom 
de gewone manier in Hrigeland zoow el 
als in de groote steden op het vasteland , 
dat verscheiderr fjczinnen uit de arbei-
dende klassen één gebouw bewonen. 

Hel voorname vraagstuk dus wat 
overwogen moei worden is dit : hoe 
kan nuui, met behoud der voordeelen 
van zulk eene gucdkoope inrigting, er 
tevens de zoo gewigtii'fe zoo even be-
sproken nadeelen van vermijden? 

Het hoofddenkhec ld bij hel fdan om 
vele gezinnen in één groot gebouw te 
huisvesten, moet zi jn, de huiselijke 
vrijheid en onafhankelijkheid van icilere 
afzomlerlijke familie te verzekei en , en 

alle gemeenschap tusscfien de verschil-
lende vertrekken af te snijden, ten 
einde op eene voldoemle w ijze de mede -
deeling van besmettelijke ziekten to 
v<»orkomen. Dit alles is verwezenlijkt 
in het model-gebouw in Streatbam-
slreet , Hloomsbury; daar vindt men 
dan geen afzonder lijke trappen en 
geen inwendige gemeenschap tusschen 
de verschillende verdiepingen ; men heeft 
een algemeenen open trap, leidende 
naar galerijen of gangen , aan de eene 
zijde uitkomende op een ruim vierkant 
plein , terw ijl aan den anderen kanl er 
alle builendeuren der ver schillende w o-
ningen op uitkomen ( l ) ; de karner-s 
worden voor logt beveiligd door een 
klein voorvertiekje of portaaltje. Aan 
de zijde van hel vierkante plein worden 
(legaler ijen gedr agen door reeksen bogen, 
waarvarr elke de boogie van twee ver-
diepingen lieeft; en de leijen vloeren in dc 
galerijen rusten op ijzeren dwarsbalken, 
waarop levens de leuning bevestigd is. 
Op deze wijze worden de kamers af-
zonderlijke woningen , en daar zij 
minder dan zeven ramen hebberr, zijn 
ze vrij van de belasting op de vensters — 
iets wal natuurlijk uil een geUhdijk 
oogpunt van gr tml belang is, daar 
men op die wijze op de geheele rij 
gebouwen jaarlijks eene som van 70 tot 
80 pond slerl. [fHAi) tol fOOO) uitwint. 

Het plan (pl. X l l fig. 3) sl(dl iH'ue 
woning of een stel kamers voor rnel 
toebehooren, welke alle gemakken be-
vat , die voor een welgeordend huis-
gezin benoodigd zijn , terw ijl er belialve 
(le slaapkamers nog in eene kast, die 
in de buiskamer uitkomt , al het noodige 
voor een veldbed voorbanden is. 

Daar wegens den aard der fonda-
menten de uitgr aving tol eene aanmer--
kelijke diepte moesl geschieden, heefl 
men eene kelderverdieping gemaakt, 
die eene reeks van wel verlichte en 
luchtige werkplaatsen bevat. 

De vloeren en daken van deze ge-
borrwen zijn vuur vrij gemaakt door ze 
zamen le stellen uil bogen van bolle 
tengels of van eenigzins wigvormige bak-
sleenen. Zij zijrif» duim (OMo) diet), 4 
duim van boven w ijd , O duim 
(0-1,228) lang , 7/8 lol l duim (0-ï,022 
tol 0''^0254) dik ; de pijl der bogen 
bedraagt l /Ki lol 1/12 der sparming; 
zij zijn gezel in mortel van een deel 

( l ) Deze inripriiiig heeft veel overeenkonisl met 
die van de kazernen en de olUcicrswoningen iu 
Nedeibiids Oost-Indië. (r.ed ) 
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portland-cemeul en twee deelen scherp 
zand, terwijl de sleenen of holle tegels 
\üór het ifebruik goed nat gemaakt 
moeten w<H<len. 

Het gebouw is zoodanig ingerigt, 
dat de bogen van den vloer err van het 
dak elkamler onderling sltnmen, uitge-
zonderd aan de hoeken , waar zij be-
vestigd zijn door middel van 7^8 (iuims 
(0<^ (̂i22) ijzeren staven , verbonden aan 
har'dsteenen ofschielers van gegoten ijzer. 
Het dak is met beton aan|;eraseerd en 
met asphalt gedekt. De vloer<*n der 
slaapkamers b(?staan uit eene betdanking 
op ribben, 2 duim (O'^OóOS) vieikant 
zwaar, die 1 duim in den rug van de 
bogen zijn ingelaten en oj) twee onder-
Ïeg'gers bevestigd zijn; de overige vloeren 
zijn in porliand-cemenimorlel, behalve 
die in de kelder s, welke van rnptullic 
lava zijn. 

De buitengewone kosten , ver-eischt 
om dit gebouw l(»gen vuur le beveiligen 
en om de voortplanting van hel geluid, 
alsmede de doorzijpeling van water tus-
schen de vlo(»ren le voorkomen, door 
middel van de bogen van legels of ge-
bakken steen, overtreffen de k(;slen van 
gewone brandbar e vloer err en daken, 
volgens venjelijkende inschrijving(>n , 
slechls met 12 sh. (/* 7.20) op de 100 
(pond sl. of ten honderd (?)) oi» de 
aannemingssom voor hel geheele blok 
woningen, welke 7370 pimd sl. (/^8440) 
bedraagt; en, naar alle waarschijnlijk-
heid zullen , wanneer eene ĝ er egelde 
navraag ontstaat naar zulke l(*f,els voor 
dak- en vloer bogeii, diti kunnen wor-
den geleverd tegen zoodanigen prijs, 
dal hel gebruik er van niel op buiten-
gewone kosten zal te staan komen. 

De Londiïusche vereeniging 1er ver-
betering van di; woningen der* nijvere 
klassen werd bij koninklijk besluit in 
October 1845 goedgekeurd , err hare 
eersle reeks woningen , gesticht voor 
110 gezinnen in de Old Pancras-road, 
werd voor de bewoners iu het begin 
van 1848 geopend. Deze geboinven, 
volgens de ontwerpen van den heer 
I\I(dfet gebouwd, vertoonen een uilge-
breiden en indrukwekketiderr voorgevel 
van ongeveer 228 voet Comslreeks 70 el) 
lengte, met uitspringende vleugels, en 
zijn vijf verdiepingen lu)og. De onder-
ver'deeling in afzomlerlijke diibbeh? wo-
ningen met een sleenen midden-traj> 
voor elke, is gelijk aan «lie van de 
gebouwen van l>irkerihead. Zij zijn niet 
vuur-vrij , maar h(d)ben het voordeel, 
dal de vertrekken ruimer zijn en lucht 
en licht vrijer toegang hebben. De in-

wendige inrigting voor de trappen 
maakt, dal alle gelijkelijk deelen inde 
zware belasting op de venslei's, die V(»or 
bet geheele blok gebouwen ongeveer 
150 pond (p800) jaarlijks bedraagt. 
Deze verblijven zi jn , sedert hunne 
voltooijing, voortdurerni bezet geweest, 
en reeds is het zeer voldoende gebleken, 
dal er ten aanzien van gezondheid en 
gemak eene zeer aanmerkelijke veran-
dering ten goede heeft plaats gehad bij 
de bewoners (h^zer verbeterde en ge-
zonde verblijverï. 

De twe<*de onderneming van genoemde 
vereeniging was het gebouw in S|)ital-
Oelds, (»en logeerhuis voor 234 onge-
huwde mannen, met slaapvertrekken, die 
op eene dergelijke wijze als die in (ieor'ge-
streel, IJloomsbury, zijn ingerigt; bet 
werd in 1847 geopend. De inwoning 
is op een uitgebreider' voel en meer 
kostbaar ing(»rigl , want zij beval eene 
kottijkamer groot 45 op 35 voel 
op 10''^0f)). eene keuken van 40 voel (»p 
21 voel O duim (14*=' op 0«^',03), eene 
kamer tot vooi lezini;en van 35 voel op 
21 voet O duim, en eene leeskaim^r van 
25 voet (7'>,02) op 21 voet O duim. Dit 
(r(?bouw is zeer onlangs naar de ont-
wer jien varr den heer* \V . Heek voltooid. 
De w ekelijksche huur voor ieder bew oner 
is gesteld' op 3 sh. {f 1 80), lerwijl die 
van het gebouw in George streel, 
r»loomsbuiy, slechls 2 sh 4 p (ƒ1.40) 
bedraagt; bel zal 1«; bezien staan , of 
men de hoo/jere bolaling boven de 4 p. 
(ƒ 0,20) eiken nacht , de /,'i;wone prijs 
voor het herher{;en van een ongehuwd 
man , voor het meerdere gemak zal 
willen geven. Hel is ook de vraag 
in hoe ver de klasse van mannen, 
voor wie in zulk eene buurt lojjeei'-
verblijven hoofdzakelijk noodig zijn , 
werkelijk zal gediend wezen met de 
weelde, die hun hier wordt verschaft, 
en welke sl(»chts weinig arbeiders , die 
volop werk hebben , den tijd hebben le 
genieten INlen moet echter in aanmer-
king nemen dat de nabijheid van dit 
gebouw bij de uitgeslrekle reeks van 
verblijven voor huisgezinnen , die door 
d(>zelf(le vereeniging is geslicht, bet 
gemakkelijk maakt om de bewoners 
van deze verblijven , gedurende een ge-
deelti» van den dag , sommige van de 
gemakken, die in genoemd g(d)Ouw ge-
vonden worden , le doen genieten , en 
aldus betgeer) anders eene overbodige 
weelde zou kunrren zijn lol een goed 
einde te doen dienen. 

Het inwenditiie \an deze verblijven 
voor buisgezinnen is, wat de algemeene 
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inrigling aangaat, gelijk aan dat van 
de woningen in Old Pancras-road; de 
plaatsing van denren en stookplaatsen 
in de woonvertrekken is beter dan die in 
laatstgenoemde gebouwen , maar de 
plaatsing van den in{;ang midden onder 
den trap , die daartoe klaarblijkelijk le 
laag is, is onvoldoende. 

behalve door de nieuwe gebouwen, 
waarvan mehling is geujaakt, is de zucht 
naar verbtlering op verscheiden |)laalsen 
gebleken , door dal men oude gebouwen 
heeft opgetnaakl en ze voor zooveel de 
omstandigheden toelieten , volgens een 
verbeterd stelsel heefl ingerigt, ten einde 
er gezonde en gemakkelijke woningen 
van le maken. Dat zulke verbeteringen 
tot een zeer |;roolen omvang kunnen 
worden verwezenlijkt, lot onbereken-
baar nut voor de arbeidende klassen , 
en lol groot votn-deel voor hen, die ze 
met oordeel omlernemen eu niel terug-
deinzen voor de moeile, die zij vor-
deren, heefl de ondervinding van de 
vereeniging Ier verbelerintf van den 
toestand der arbeidende klassen klaar 
bewezen. 

Zoowel bij het aanwenden en in-
rigten van oude, als bij het oprigten 
van nieuwe gebouwen heeft de on-
dervinding het belangrijke doen zien 
van eene oordeelkundige keus der 
plaals, welke niel le ver moet ver-
wijderd zijn van die , waar de vermoe-
delijke bewoners hunne dagelijkschc 
bezigheden vinden, noch in te naauwe 
aanraking wezen mei de verblijven van 
eene veel lioogere klasse der maalschappij. 

IJij hel slicliteïi van ineuwe verblijven 
zijn de meest strikte zuinigheid van in-
rigling, vereenigbaar met eene plaals-
verdeeling , die ruim genoet^ zij om 
gepast en gez»)nd le wezen, en ilegroolste 
zorg voor goedkoopheid in zatnenslel-
ling, vereenigba.ir met deutvdzaandieid 
en gemak , wezeidijke vereischlen in-
dien men een werkelijk goed en behoor-
lijk plan zal hebben. De bouwmeester 
behoort indachlig le z i jn , «lalde huur, 
<liede arbei<lende klassen /[ewoonlijk be-
talen , ofschoon (»nrnalig hoog voor de 
ellemlige verldijvcfu die zij bewonen, 
slechls le naauwer nood eene billijke 
vergoeding zal opleveren voor dek(»steu, 
besleed aan gehouwen die lot haar op-
zetteliik gebruik geslicht en van alle 
gemakken voorzien zijn , welker bezit 
voor baar wenschelijk is. 

Uilgaven voor nooilelooze gemakken, 
die eene stijging van huurprijs zouden 
veroorzaken boven dien welken de be-
woners v^n zulk eene soort van ver-

blijven gewoonlijk belaleiï, schijnt voor 
het minst eene gevva igde zaak en kan 
de inkou'.slen , dte men naar billijkheid 
van de instelling zou mogen verwach-
ten, geheel of voor een gedeelle, in de 
waagschaal stellen. 

ilel gedeelle van mijne laak, dat mij 
nog ter meer bijzondere behandeling 
overblijft, belrefl de arbeiders-wout ngen 
in de landbouwende distiiclen. 

13e aandacht der grondeigenaars is 
vaak gevesligtl geworclen op de nooil-
zakelijkheid om de woningen hunner 
arbeiders te verbeteren , en niel weinig 
voorheelden beslaan er van , dat de 
gansche aanblik van een doï'i» rnel zijne 
omstreken le dezen aanzien volkomen 
is veranderd door de ver stamlige pojjin-
gcn van een enkelen gromlbeziiler. iMen 
zou dil kuimen toelichten door hel voor-
beeld van menig edel en rijk landeige-
naar aan le halen. Ik wil echler in de 
eerste plaals een geval aanvoeren , dat 
doel zier), hoe, met betrekkelijk ge-
liuije middelen , veel goetls le dezen 
opzi{;le kan worden uitgewerkt. In de 
onlangs uilg^egeven levensbeschr ijving 
van John Howard wortll vermeld, tlat 
toen hij eerst te Carlington, in lied-
fordshire, zijn verblijf ging houden, 
d. i. omstreeks 1756, bij tlil een 
van tle el!emli}jste dorpen hevond te 
zi jn, tlie in Engelanti kontien wor-
den aangewezen. De bewoners waren 
arme, onwelentle, zedelooze, t)proerige, 
haveltïoze boeren. INlel de hem eigene 
geestkracht erj ernst U»gde Howard , 
voor zot)vei' zijn invloetl en vermogen 
reikten, er zich op toe t)m hunnen loe-
slantl zt>o ligcharnelijk als zetlelijk te 
verbeteren. Hij ving nret zijn eigen 
lauiltjoetl aan en bevtmd, dal de hullen 
van zijne hoer en , even als alle van die 
klasse, naauwelijks behoorlijk te zamen 
hingen , tlal zij vuil , slecht jjehouwtl , 
vochtig , onvolktHiien verlicht en zomlijr 
\)ehoür\jjke waleralleidlng waren, in 
étiu woortl in allen deele ztio slecht 
ingerigt eu zot) ongezoml, tlal zij ge-
heel en al ongeschikt waren lot een 
verblijf voor menschen. 

Hij besloot zrjne taak aan te van-
gen , (jelijk behotu'l , rnel le trach-
ten hun ui'.crlijken toestand te verhele-
ren , tlot»r hun rniildeleii van gemak te 
ver'schafïen , ben alzot> eene gehecht-
heid vt)t)r eigen liaartl in le bt)ezemen, 
tlie het groole beginsel is van alle zui-
ver (;evt)el en zedelijkheid, eu eene 
neiging tot eenvoudig huiselijk genot 
bij hen te onl wikkelen en aan ic kwee-
ken. 

Hij begon met de woningen der ar-
men in te riglen als verblijven van 
intMischen , die gevoel van eigenwaarde 
btizillen; dil was klaar blijkelijk een 
zeer verstainlige slap om tol zijn tloel 
le geraken, en dit moet sleetls hel be-
gin zijn van alle ware maatschappelijke 
en inthrslriele hervorrnirrt;. 

ij moeten thans uwe aamlacht ves-
tigen op het hoojjst belangrijk verslag 
omtr ent de wonintjen vt)t)r tle larulbou-
wentle klasse, tlal verleden jaar tlot^r 
den hertog van lledford in een brief 
aan den graaf van Chichesler, vooi'-
ziller van de kt)ninklijke maatschapjiij 
van lautlbouw , is metlegetleeld. 

ISiel lang geleden had ik hel gent)e-
/jerj de imjl zooveel oorileel en zorg t)p 
de eiger>tlommen van tien herlt>g van 
Dt-tlford t>rrlangs gehouwtle hullerr {rot-
tatjes) in oogenschon w le rrernerr, welker 
aantal r eetls meer tlarr horrtlerti hetlraagt, 
terw ijl het zijn voornenien is tnn lang-
zamerhand vtnnl le gaan met het t;e-
heel herbouwen van vervallen boeren-
woningen aldaar, lol dal er nog tlrie-
hondertl meer tt>t slainl {jebragl zullen 
zijn. De bouwwerki)laats le Woburii 
Abbey is op eene vt)rslelijke schaal, en 
beval uilgebreitle werktuigelijke inrig-
tingen, tlie tloor tM n̂e stoommachine van 
25 paardenkracht gedreven worden en 
200 arbeitlers bezig hontlen. 

In Devtmshire is de hertog in den-
zelftlen (fetisi btvig lot een bedrag van 
04 wonin{jeu. 

Dit edele vt)orbeeld is al spoetlig ge-
volgd tlot)r den herlog van iNorthumber-
lantl, en th)or amlere landeigenaren. 

De plannen van woningen, g,ebt)uwtl 
door tien markies van lireadalbane. ko-
men vt»or' in tle jaarjyangen I843en 1845 
van tle Trunsavtiuns of Ihc IIijjliland aud 
Aijricullural Socichj of Scolland; en tle 
plarnien van de door tien iieilog^ van 
J)etlft>r<l o}>gerigle in hel noinrner van 
Jirlrj II. varr ht;l Journal of the Hoyal 
A (jricullural Society. 

Ten einde plannen , die al het noo-
dige om de tïezoihlbeitl, het gemak en 
tle zetlelijkheid van tien liuulhouw er-en 
zijn gezin le be\t)ideren, met tlie heehl-
heitl en zninigheitl van bouw jjepaard 
tlt)en gaan , welke vt><»r- «le algemeene 
hl uikb.iarheid tmonlbeerlijk zijn, ingang 
le doen vinth'ii, houdl tle niaalsclMp})ij 
lot verhelering van tien lt>esland dei* 
arbeidentle klassen er zich m«;tle be/ig 
eene reeks van t)nlwer(>en voor wtinirr-
gen uit te geveti en te verspreith-n, tlie 
met het oog op al tleze bijzondere ver -
eischlen zijn vei vaardigd. 

Iedere woning bestaat uit eene woon-
kamer . over hel algemeen van t)nge-
vcer 1.50 vierk. voel (13,0*3 vierk. el 
oppervl jkte, buiten tle vooi ile.n schoor-
steen benoodigde rumie; voorls uit eene 
waschkarner die een opi^ervlak van niet 
minder dair 00 tol 70 vier k. voet (5,58 tot 
0,50 vierk. el) beslaat, welke (jrtiolie 
voItlt)ende is voor de gew one huiselijke 
verritjlingen zontler echler levens voor 
woonkamer le kunnen w t)rtlcn gebezigtl; 
behalve van eenen koperen, en in som-
mijje toevallen van eenen sleenen oven , 
zijn al de waschkainers voorzien van 
eene slot)kplaals, waartlt)t)r de nood-
zakelijkheid vermeden wtudl , om ge-
dnrentle den zomer' in de huiskamers 
le stoken. Voorls vimll men er eene 
pr-t)visiekamer', <»ene kast in de huis-
kamer , en eeno bergf»laals voor hrantl-
sltdl'err irilkonrentle in tle wa.schkamer. 

De slaajjkamers verschillen eeniger-
malt; in grootle: tlie der omlers beslaat 
in tjeen geval mintler tlan tinj^eveer 100 
vierk.voel (ü,2!) vierk.el) t»t>p<n-vlakle, ter-
wijl die tltM- kimleren verschillen lusschen 
70 en 80 vierk. voel (n,.5() en 7,43 vierk. 
el) oppervlakle. De lu)ogle van den 
grontl lt)l tien vltier van tle zoltlering is 
8 vt)el O tluim (2^^0li7), zoodat hiervan 
vo«)i' tle vvoonkamt?r 8 voel ('2®^44) 
werkelijke hoogOe overblijft. De slaap-
kamers zijn hoog 7 voet O duim (2«i,3t)) 
waar zij ltY,en tle birrdhalken (;e|dafon-
neertl zijn cn 4 vtiel (l«'.22j tot de 
muurplaal welke ter verzekerintf van 
hel tiak niet tloor tle tiakvenslers afge-
brt)ken wortll. 

Wat de ligging belieft, moet men 
zt)rgen tlal tle voorgevel eeni{;zins naar 
hel zuiden p.ekeertl is; de nabijheid van 
boomen moei vermeilen w tu deii en vot)ral 
moet men lellen tip th-t»oge gumdslagen; 
waar tlil niel anders kan woi-den ver-
kregen, moei men kunslrnidilelen aan-
wenden, h. V. een forrdarnenl in beton, 
ter dikte varr tmgeveer I voet (0'i,3) 
of over het geheele t^ppervlak der ge-
metselde foiulering , juist tiutler tien 
beganen grontl . heizij lei in cemenl-
mojlel heizij asj)hall ,'h»ggen. De nabij-
heid \an i;t»etl waler en eene behoor-
lijke waleraneithng zijn vau hel hoogste 
gewigl. K<MI zantlgroiul is allijd le ver-
kiezen boven klei, en eene lage ligging 
is /el,lerr ^;ezoiHl. 

Ilel is wensehelijk dat ietlere woning 
van een gesloten hof omringd z i j , die 
niet mintler tlan rr igenoeg ^ acte(j'j, hirn-
tier) mag heslaan en eenen afzt)nderlijken 
ingang aan den openbaren weg hebben 
moet. Er moeten pullen zijn, voor elke 
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twee of meer woningen een; en liet is 
van groot belang dat deze zoo geplaatst 
z i jn , dat zij niet onderhevig zijn om 
bezoedeld te worden noch door riool-
water , nocli uil den privaat-pul noch 
uit den bak voor vloeibare meslslofTen ; 
deze laatste moet in allen geval water-
digt wezen, lerwijl de kosten» daar-
voor henoodigd, spoedig aan den huur-
der zullen kcun»en worden vergoeil door 
iietgeen hij er in werpt. 

Ten aanzien van de bouwslofFen voor 
de buitenmuren moet veel afhangen van 
de plaalselijke omslamligheden, en van 
de meerdere of mindere moeite die het 
kost, om zich de zoo zeer vei schillende 
soorlen, heizij van natuurlijke hetzij 
van kunstmatige bouwstoffen, le ver-
schaffen. 

Ofschoon die verschillende ontwerpen 
slechls gebouwen van gebakken sleen 
voorstellen, zijn zij echler ook geschikt 
voor andere bouwstoffen ; men hehoeft 
liiertoe slechls de muren dikker le ma-
ken. Indien de muren van baksteen 
zijn vervaardigd, slelt men voor ze 
U duim (0^^,23) dik le maken; hel is 
echler in dil geval zeer aan le raden, 
tenzij de steenen buitengewoon digt 
z i j n , de muren hol le bouwen, len 
einde de droogheid le verzekeren, daar 
meestal de vochtigheid door de stee-
nen heendringt. Kr zijn drie wijzen 
van deze muren le bouwen; voor twee 
ilaarvan moeten de baksleenen opzet-
telijk daartoe vervaardigd worden, liet 
plan n". 1 is nog al gevolgd geworilen; 
en indien de steenen niel zoo poreus 
zijn , dat zij de vochligheid door de 
palijdsche of koplaag doorlaten zal dit 
plan zeer wel voldoen , daar de muren 
üi) deze wijze gid)ouwd drooger en 
goedkooper zijn dan de op de gewone 
wijze vervaardigde. Drie lagen met tle 
voegen zijn l voel (0=^305) hoog; de 
steenen hebben eene doorsnede van 3^ 
duim (O'^OSii) in hel vierkant en de 
gewone lengte van ü duim (0'=',228J. 

Hel tw eede plan best aal in hel {ge-
bruik van holle w igvormige sleenen , 
in de lengle over elk.iiider schietende, 
zoodat elke laag steenen door twee 
evenwijdige holen is dooi boord, helwelk 
eene dubbele zekerheid verschaft legen 
<le vochligheid, alzoo er geen (lalijdsche 
sleenen door den muur heen gaan. Ook 
bij deze sleenen, die l voel 
lang zijn, bedraagt de hoogte van drie 
lagen l voet ((H,305) welke vei houding 
het aanlal der voegen vermindert en 
alzoo een for.scher vofukomen aan het 
werk geef' , <1 oord ien hel meer op be-

bouwen sleen gelijkt. Deze sleenen zijn 
geociroijeerd ; zij kunnen gemakkelijk 
met iedere baksleenmachine vervaardigd 
worden , met geringe onkosten boven 
(lie van de gewone sl(»enen. Wegens 
huiuien grooliïren inhoud, waardoor 
echter- hun gewigt slechls weinig, en de 
accijns in hel getieel niet vermeerdert, 
kan men mei negen dez(»r sleenen even veel 
znlk muiirwerk maktMi als met zestien 
gewone. JMet die sUM'nen bedraagt de 
besparing aan mortel 25 len honderd , 
en is de arbeid van hel verwerken voor 
geoefende metselaren veel geiingerdan 
met {;ewone baksleenen. Tevens zijn tle 
liollen zoo der luchtverver'.sching als »1er 
warmte bevorderlijk. lAlen kan hier nog 
bijvoegen, tlal de hoeksleenen hetzij vol 
hetzij loodregl hol kunnen zijn (1). 

Daar, waar hel niel mogelijk is zich 
eene der heide hiervoor beschreven sleen-
soorlen le verschaffen, kunnen de muren 
1er dikle van 11 duim (0'',28) met ge-
wone baksleenen hol gehouud worden 
(zie jdaa lXl l f ig . 4 n°.3); tïPue holle van 
2 duim ((>« ,̂05) wordt in hel midden 
opengelaten; de lengle der palijdsche 
steenen wortll dan aarrgevuld met kleine 
klesortm zoodal er in alle lagen een 
behoorlijk verband koml ; en tle muren 
wor-den daardoor volkomen di'oog. 

Daar waar men kiezel-morlel of beton 
gebruikt moeten de muren op zijn minst 
12 tluim (0^1,305) dik z i jn; zij kunnen 
dan hekleed worden mei de geoclroijeerde 

(J) Behalve ile afbeeliliug der pcoclruijocide holle 
sleenen , wyarviin >vij de hesidirijvinp hebhen f?e-
(reven, deelen wij vog «-ene di>or»jiede (Plaal XII lij;. 
li) CU de hesrlirijving mede van etin liollen sleen , 
onlwor]»en door den heer l«a\vlin.<on, hurĵ erlijk inĵ e-
nieur, die zich zeer mei dil onderwer]» heefl hezig 
pehuuden en die van ilr/,e ?oorl van sleenen zepl 
d.'jl zij vele voordeeien hezillen en even gemakkelijk 
f>̂ evurnid kunnen worden uls elke andere. 

De lioekrihben binnen ver>lerkcn den sleen cn 
vergroolen zijne oj»jiervlakle aan dal gedeelle, en 
veroorloven dal men sluilslukken (u) van le{;el of 
lei uun eene of aan alle zijden er lusschen k.»u in-
brengen oiu de voeg digi le n)aken ; op deze wijie 
kan men een doorloopend vohuaakl digi kanaal 
ziiakcn. Twee der huiienzijtlen zijn geheel vhik , 
twee gedecllelijk hol gevormd. Deze lualsle kunnen 
naar omMandigheilen vallen in de slrek- of in de 

voegen ; de Inzinking nagenoeg 1 lOduimdie)» 
(o«ge*eer l,r> slreep) dienl om de zijde voor de 
liulle, waar ze dun en zwak is, le onllaslen van 
drukking in den muur dien zij niel beblenul is lo 
dragen , dus len einile die ijvergehragl worde op 
de volle zijden , ejj lol eene insluiling voor den 
mortel. De sluilslukken togen de voegen zijn duur 
alleen noodig waar eene zijde hijzontler bloot gesleld 
is of w.-ïar eenige laag tot een doorgaand kanu.d 
voor luciilververseliing of anderzins moei wonlen 
ingerigt. Voor seheidingsmuren of lot het hekleeden 
van Inntenmurrn , die gepleiiterd moeten worden . 
is het niet noodig stuit>tukken tc gebruiken 
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holle steenen. De voorname scheidingen 
op den heganen grond moeten zijn van 
holle sleenen of wel van de gegroefile 
tegels van tle heeren Hertztei en O . , 
welke 12 duim vierkard groot zijn (0,020 
vierk. el) en die met voordeel lol dil 
doel zijn le gebruiken. In allen gevalle 
moeten zij in romeinsch- of porlland-
cementinorlel gelegd wortlrn. Waarde 
scheidingen op tle verdiepingen o\) 
die van de onderverdieping moeien 
slaan zijn baksleenen of tegels slellig 
daarvoor te verkiezen boven hout wet k. 
De trappen kunnen met voordeel van 
vuurvast leem gemaakl wonlen. De 
vloer van den h(»ganen gr-oinl mag niet 
minder dan O tluim (O''', 15) h(»ven den 
grondslag verheven zijn en daar waar 
houten vloeren gebruikt w orden , moet 
men de versehe lucht door mitldel van 

holle in dc?n builenmunr gemet.selde 
sleenen (zoogenaamde luchtst<'enen) toe-
gang verschaffen. Waarschijnlijk is tie 
w armsie en goeilkoopste vloer die, w elke 
van holle steenen is gemaakl. In soni-
mige gedeellen van het land maaki men 
vrij algemeen gebruik van kalk-en-zand-
bevloeringen welke, wanneer zij goed 
bewerkt z i jn , langer dan veertig jaren 
kunnen tluren. 

Tegels tif pannen zijn voor de daken 
te vrrkii*zen boven leijen , omdal zij 
minder go(»d de warmle geleiden , zoo-
dal de Itikalen daaronder in den winler 
w armer en in den zomer koeler zijn tlan 
zij mei eene lei-bekleeding zoutlen w (»zen, 
en , daar zij mintler lood vereischen, 
zijn zij veelal stellig go(»dkooper; maar 
de lei-bekleeding is digter. 

X X V X I I . NIFXW AUTILLEIUE-AUSENA.VL TE WEENEN ( 1 ) . 

(Allgemeine Dauzeilung, XV" ' Jahrg. Heft I I , S. 25 folgg.) 

(Plaat XHI . ) 

De houw dezer inr ig i ing, die, zoo 
wegens de oorzaken van haar ontstaan, 
als door haar doel, hare groole uilge-
slreklheid en hare belangiijkheid len 
aanzien van de kunst varr boirwen, hoogst 
merkwaardig is, is zoo ver gevortlerd, 
en de delail-ontwerpen, niel welker 
uilvoering een begin is gemaakt, zijn 
zoo ver uilgeu erkl, dat nn reeds eene 
algemeene lu'schrijving van het geheel 
gegeven kan worden, tlie wij niel mo-
g'en nalaten te doen voorafgaan aan de 
beschrijving van de hijzondef heden van 
tliMi bouw, welke w ij ivaarne in tlit tijd-
schrift zouden opnemen. 

Sedert eenige jaren was eene ver-
eenigmg van al de werk- en depol-
plaalsen voor krijgswapenen , die in ver 
van elkander verwijdertle gedeellen van 
AVeentn en op .aanmerkelijke afsiandtMi 
van de slad verspreid waren, al moer 
en meer wenschelijk gewortlen , ten 
einde, ten aanzien van bewerking en 
beheer, meer eenheid le verkrijgen in 
den aanmaak in hel groot van gr of ge-
schut en kleinere vuurwapenen. 

(\) Vgl. hel llle stuk (Jan. fïCiO) der .Vitlrcksds 
uit vreemde tijdbcbriflen, • bl. 11 cn volgende. 

(Ued.) 

Doch de gebeurteni.ssen van 1848 heb-
ben ten volle de dringende noodzakelijk-
heid tloen uitkomen, om tien vt)oi-raatl 
van w a|>enen en krijgsbeh(»et"len , welke 
in de verschillende ai tillerie-magazijnen 
en werkplaatsen in W'eenen voor handen 
zijn , tegen roof te verzekeren . en daar-
door kw am hel besluit , om zootlra 
mogelijk ecu wel ingerigl arsenaal in 
die slad te bouwen , i(»i r'ij(dieid. 

De uitvoering van dil voornemen kon 
dt»s [e minder zwaiigheden opleveren, 
naardien de koslen van den nieuwen 
houw met der tijd geheel gedekl zullen 
wmtleii t'oor tle oi)brengst van tien ver-
ko(»p der beslaande arlillerit?-werkplaal-
sen en map.azijnen , welke op leriein 
van hoo{;e waarde gelegen zijn , en w ijl 
de ooslenrijksclie rej;ering toch bij den 
stilstand in hel bouwvak , die len ge-
volge van den onzekeren loesland in 
hel staatkundi{fe had plaals gegrepen, 
eenigen maalregel zou hebben moeten 
nemen om de bouwnijverheid in Wee-
nen aan le wakkeren. 

Nadat de oprigiini? van een nieuw 
arlillerie-arsenaal in beginsel door tien 
keizer was vaslgesleld , ging men over 
tot de keus der plaals voor den bouw, 
en w erd eindelijk die aangenomen, 
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welke door de nabijheid van dc artillerie-
kazerne aan den llennweg, en van bet 
nienwe gebouw, w aariti de groote voor-
raad van buskruid en andei e materialen 
geborgen is, alsmede door hare gemak-
kelijke gemeenschap met de Sinnmu inger 
heide, waar de oefen ingaan der artillerie 
ijehouden worden, en met de het hoogst 
gelegen voorsteden en de voornaamste 
wegen die naar NV eenen leiden, cn 
eindelijk door hare gelijkheid en ge-
zonde l igging, ter bereiking van het 
beoogde doel het meest geschiki scheen. 

Die plaals is in de nabijheid vati het 
stali(m van den grooten zniiler-sp(U)r-
weg ( l ) , buiten de linie, hij de Iv.K, 
lUdvédère (li), en is in onmiddellijke 
gemeenschap met den grooten slraatweg 
naar Italië, met de zuider- eu noorder-
spoorwegen , door den verbindings-
spoorweg, welke in aanbouw is, en 
waarvan zelfs eene vertakking tot in 
bet binnenste van de inrigting^ zal wor-
den gevoerd, en met het kanaal van 
\Veener-^^*ustadt, zoo als uit dc plaat 

X IH kan blijken. Men beeft reeds 
bevonden dat deze jdaats niet alleen al 
de vermelde voordeden bezit, maar ook 
volkomen voor het oogmerk geschikt 
is, door eenen onuitputharen voor-
raad van voortreffelijk bronwater, door 
eenen zeer vasten grondslag, w elke 
veroorlooft het gebouw in bet droogc 
en ujet betrekkelijk geringe koslen te 
fonderen; door de groote hoeveelheid 
uitmuntend kwartzzand, die verkregen 
wordt , gedeeltelijk van de uitgraving 
voor de fondamenten en deels onmid-
dellijk uit het terrein dat voor den l)/)uw 
is aangekocht; door de nabijheid vau 
de steenbakkerijen van den heer A. iMies-
bach en atulere steenbakkers, waar jaar-
lijks meer dan lOt) millioen baksteenen 
van verschillende kleuren en uitmun-
tende hoedanigheid gcjuaakt woiden, 
en doordien zij voor Weenen het naast 
bij gelegen is aan groeven vau hardsteen, 
lot bouwen geschikt, en van kalksteen, 
waardoor voor de/i bouw, len aanzien 
van spaarzaamheid en Icchnischc uit-
voering, buitengewone uitkomsten w(u-
dcn verki egen. Ken ander voordeel van 
deze plaatsing, hetwelk men niet on-
opgemerkt moet laten , is dat zij grenst 
aan die groole voorsteden van Weenen, 
waar eene talrijke bevolking van w erk-

(1) W«'enPi)-Trir-5i. (Hed.) 
|2) Ucl {Tfhouw i>f liet j.tileis , >Naariu voor 1S'»H 

tle keiiL'ilijke galerij vaii scliilderijcti was. — Men 
heiinuert zich welk gebruik van dal gebouw, t)f 
liever die gebouwen , bij de gebeurtenissen van dal 
jjiar is geiiiaakl. (Ued.) 

lieden gevestigd is, van welke vele hou-
derden kleine werkbazen en arbeiders 
in de werkplaatsen vau het arsenaal 
hun brood winnen. 

Gelijk op de plaat n°. X IH te zien 
is, bestaan de omlrek-gebouwen uit 
vier boek-paveljocnen, vier in het 
midden daar tussche/i gelegen gelumweu 
cn acht depots (nuigazijnen.) Deze zes-
tien gebouwen omsluiten eene biniUMi-
pla-Us, waar in , tegenover den lu)oftl-
ingang, het arsenaal met een museum 
voor zegeteekcnen (trofeel^n) , daar 
achter de gew eerfahriek eu verder 
achterwaarts in een groep van gebou-
wen de werkplaatsen voor grof geschut 
gjdeijeii z i jn , welke zullen bevallen eene 
gieterij, een boorhuis, eene nux-hariiscluï 
wcrki>laals, (gebouwen voor werkplaat-
sen tot het op- en ineenstellen vau 
om logs-materieel, en eene groote werk-
plaats voor limmerlieden, schrijnwer-
kers, wagenmakers enz. 

Het mi<ldcu",ebouw A is te beschou-
wen als woning voor den kommamlant 
en als buieaugcbouw en is verdeeld als 
volgt: 

a.) Woningen, 
1. De geneneraals-w^oning met 5 ka-

mers , 2 kabinetten, t>rt)visie-kamer , 
keuken , kelder, houtmagazijn, stal voor 
5 paai den , remise voor 3 wagens en 
eene fourragie-kamer, 

2. Kene kolonels-woning met 5 ka-
mers, kabinel, provisie-kamer, keuken, 
kelder , houtmagazijn, stal voor 4 paar-
den , remise voor 2 Avagens en four-
ragie-kamer. 

3. Eene majoors-woning met 4 ka-
mers , kabinet, de uoodige dienstruimie, 
stal voor 3 paarden , remise voor 2 
wagens en eene fourragie-kamer. 

4. Drie kapiteins-woningen, elke met 
3 kamers, een kabinel, keuken, kelder 
en h(Mit-magazijn. 

3. Kene woning voor den chef der ge-
neeskundige dienst als die vau de kapi-
teins. 

G. Zes w^oningen voor ofljciers van min-
dercfi rang , elke met 2 kamers, keu-
ken , kelder eu berg[>laats voor hout. 

7. Zes omler-ofticiers-woningeu, elke 
met eene kamer voor 3 of 4 vuur-
werkers of omler-ofïicieren belast met 
de uilgiftc van munitici». 

8. Ilric of vier kamers voor man-
schappen, elke voor 8 tol 12 man. welke 
als leekenaars of schrijvers gebezigd 
worderr. 

1). ICene portiers-woning met kamer, 
keuken en houtmagazijn. 

10. Eene lampen-aanslekcrs-woning. 

als die des portiers. 
11. Kene traiteurs-woning met eene 

schenk- en celkamer en eene biljart-
zaal , keuken, kelder met ijskelder, 
houtma/fazijn, slal voor 2 paarden en 
eene w agememise. 

12. Kene tabak-verkoo(»ers-wotiing 
met eenen w inkel of tabak-slijt er s-ver-
trek en eene woonkamer und keuken 
en houlmagazijn. 

13. Twee receptie-kamers met een 
kabinet. 

b.j ISurenux, 
1. Kene raadkamer. 
2. Het bureau voor het finantieel 

beheer van hel luighuis. 
3. Het bureau voor het fjrrantieel 

!)eheer der draagbare vuurwapens. 
4. Het bureau voor lui linanlieel 

beheer van bet geschut, en buskruid. 
5. Hel bureau van de rekening vau 

de verpleging der m:inschapp<!u. 
0. Het bureau voor het beheer van 

de kas. 
7. Het bureau voor de briefwisseling. 
8. Hel bureau der adjudanleu. 
0. Dc oppervuurvverkerij, niet eene 

teekenzaal, eene kamer voor het ai -
chief; zalen voor eene steendrukkerij, 
de verzameling van modellen en mine-
ralen , de boekerij en het scheikundig 
laboratorium. 

c.) Wacht' en verdediyings-Malen, 
1. Kene kamer voor den ofKcier van 

piket. 
2. Wachtkamer voor 50 man met 

keuken. 
3. Acht kazematten voor geschut , 

waarvan vier iu het voorfront en twee 
in elke flank. 

Het boek-paviljoen P» wordt voorna-
melijk voor ofiiciers-w ouingen ingerigt, 
en zal bevatten : 

a,) Woningen. 
1 Drie voor hoofd-officieren. 
2. Vijf voor kapiteins. 
3. Veerljg voor oOicieren vau min-

deren rairg. 
4. Kene voor eenen handelaar in 

levensmidilelen. 
5. Kene voor den lampen-aansteker. 
0. Ken bij-lokaal voor den Iraiieur. 
Hier ztmuel als in tle andere gebou-

wen zijn dc afmetingen dezer wonirrgen 
bepaald naar deranj;en tier inwonenden, 
gelijk aan die voor de lokalen in bet 
niidtlen-gebouw. 

b.) Wacht- en verdediging^-lokalen. 
1. W achtkamer voor .30 man. 
2 Tien geschut-kazemalten. elke voor 

eenen vuurmontl, waarvan drie in elke 
face en twee in elke flank. 

In de soulerrains zullen stallen voor 
paarden gemaakt wt)rtleu. 

Het hoek-paveljoen C is ingerigt lot 
wt)ningen votir tle oflicieien eu man-
schappen ; — het zal bevallen ; 

a.) h'oningen, 
I Drie voor kapiteins. 
2. Twaalf voor officieren van min-

deren rang. 
3. Dertig kamers voor manschappen, 

elke voor 20 man. 
4. Drie scht)olkamers. 
5. Drie kamers vtuir bureaux. 
6. Drie kabinetten voor onder-offi-

cieren. 
7. Kene woning voor een verkooper 

van levensmidilelen. 
8- Kene vot)r den bunpen-aansleker. 
9. Ken bijlokaal voor den traiteur, 
nuilendien drie etiuipeuuuils- (klee-

ding-), drie bout- en kolen-dei)ols en 
zes keukeus voor de manschappen. 

b.) }}^ac'ht- en verdedigings-lohalen , 
als in het hoekpavelj<»en 13. 

De hoekpaveljoenen F en H worden 
op gelijke wijze en voor dezelftle doel-
eimlen ingerigt als het boekpaveljoeii C, 

het middengebouw D is bestemd lot 
opneming van tien staf en manschai>|)en 
van twee kompagnieu artillerie'werk-
lieden. 

a.) Woningen. 
1. Twee voor kapileins. 
2. Acht voor officieren van minderen 

rang, 
3. Twintig voor de eerste onder-

officieren, — vt)or eiken eene kamer , 
keuken en ben;plaals voor bout. 

4. Zt»s kamers voor 24ontler-officicren. 
5. Twiutitf kamers voor manschap-

pen, elke voor 20 man. 
0. Twee bureau-lokalen. 
7. Twee scluïolkamers. 
8. Twee kabiiuMlen voor de onder-

officieren vau dienst. 
9. Vier keukens voor de manschappen 

eu eeue wasch-keuken. 
10. Ken tlepol voor monleringslukken 

cn twee vot)r hout en kt)len. 
11. Kene wtming vtior een koopman 

met paartlenslal en remise. 
12. Woningen vtïor* eemm huismeester 

(concierge) en twee huiskru^chts. 
b.) Wacht' en verdedig in g.s-lokalen. 
1. Wachtkamer voor 30 man met 

keuken. 
2. Twee arrestanlenkamers. 
3. Kazematten vom* acht stukken ge-

schut. 
Het mitldengebouw K zal eene gelijke 

bestemming hebben als het middenge-
bouw D , en buitendien eene vleescb-
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hoiiweiij bevallen. 
Ilel inicbleiigebüuw G is uilsliiilentl 

besleMul lol bospilaal voor <le arlillerie in 
garnizoen le Weefien, en zal moeien 
bevaüefi : 

a.) Woningen, 
I . Kene voor den bospilaals-kom-

mandanl. 

Kene voor eenen officier van min-
deren rang. 

3. Eene voor een eerslaanwezend 
oflicier van gezondheid. 

4. Eene voor eenen opper-heehneesler. 
5. Twee voor oüicieren van gezond-

heid. 
n. Eene voor eenen veld-kapellaan. 
7. Eene voor eenen opper-fonrrier. 
8. Een ka bi nel voor Iwee fonrriers. 
9. Een kahinel voor den opper-kok. 
10. Eene woning voor den provoosl. 
I I . Eene kabinet voor den opper-

zickenvader. 
12. Twee kamers voor dc manschap-

pen van dienst. 
13. Acht ziekenzalen, ieder voor 30 

bedden. 
14. Dl 'ie ziekenkamers, elke voor 4 

bedden. 
15. Zes ziekenkamers, elke voor 2 

bedden. 
10. Eene woning voor den lampen-

aansteker. 
17. Eene woning voor den apotheker. 
b.) bijzondere lokalen, 
1. Eene sinjkamer^ 
2. Eene doodenkamer. 
3. Eene aptdhee.k n»et keuken. 
4. Eene kruidenkamer. 
5. Kamei' vom* levensmiddelen , mate-

rialen en benofMligdheden. 
6. Eene provisiekamer. 
7. Kelder met ijskelder. 
8. Oadkamers vo(U' de oflicieren en 

manschappen. 
0. Eene keuken met kolen- en hout-

depot. 
10. Eene wasch-keuken. 
11. Een depot voor e<|uipement (klee-

ding). 
c.) Ilnreau.v. 
1. Eene inspeclie-kamer. 
2. Eene ontvang-kamer. 
3. Een bureau voor het finantieel 

beheer. 
d.) Wacht- en verdedigings lokalen, 
1. liiene wachlkamer voor 24 man. 
2. Eene sOaf-kan)er, door latwe/k 

in Iwee deelen verdeeld. 
3. AciU kaz<Mnal(en voor geschut. 
In het midden der plaals van hel 

hosjiilaal zal , afgescheiden van de an-
dere gebouwen, worden opgerigl eene 

kerk, len gerieve van de inwoners van 
het arsenaal. 

De bestemming van de depols 1 is OUÏ : 
materialen, benoodigdheden en werk-
tuigen van verschillenden aard, aflditen , 
gemoideerd veldgeschut en voertuigen, 
kanon- en morlierwagens , voorwagens, 
hefwerktuigen , brantlspuilen , laadge-
reeJschap en uilrustingsbehoeften voor 
ballerij-geschut en dergelijken IJ» ber-
gen. Zij worden overwulfd, plat-aange-
r azeer-d en gedekt, zonder daken err zijn 
aan de buitenzijde met schietgaten tot 
front verdediging voorzien. 

Hel tuit;huis K bevat, wat de hoofd-
zaken belreft : 

1. Wapenzalert lot bewaring van 
minstens 200,000 geweren, waaraan 
sluiten : 

2. De zalen vuor het museum voor 
krijgs-lrofeei^n en oude wapens, en 

3. l>ne zaal voor modellen van draag-
bare wapens. 

Up den beganen grond van dil ge-
bouw zijn : 

4. Werkplaalsen lot het opstellen (in-
eenzellerr) eri keuren van de geweien. 

5. Lokalen tot overneming vati de 
ingeleverde geweren. 

6. I..okalen lol inkisling der wapenen. 
7- Kabinellen voor de opziglhebbende 

ofiicieren en werkbazen» 
De geweerfabriek is verbonden met 

het tuighuis doj)r twee gesloten over-
dekte gangen. Deze gangen dienen triet 
alleen orn de binnerrplaals L lot het 
plaatsen van een groot aantal geweer-
loopen af le sluiten, maar ook om de 
in de {jeweerfabriek vervaardigde wa-
pens droog in hel tuighuis le kunnen 
ovet brengen. 

De gevveer^fabriek M zal de nage-
melde h»kaleri bevallen: 

a.) Jfegane grond, 
t. ruiimte voor de stoomtuigen, dc 

stoomketels en brandstoffen. 
2 Eene groote mechauische werk-

jdaats. 
3. Eene werktuigelijke geweersloten-

makerij. 

4. Eene schrijnwerker ij met cirkel-
zagen ; 

5. Eene smederij voor het bewerken 
der verschillende deelen van de vuur-
w a|)enen. 

0. Eene werkplaats voor geweer-
makers, ot>stelleis enz. 

7. iù'u lokaal lol het trekken der 
loopen vau de kamer- en gewone 
jaj;er-bussen, 

8. Een lokaal tot het door stoom uit-
logen der ladeuhouten. 
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9. Een depot van onbewerkte laden-
houten. 

10. Eadcnrnakers werkplaatsen. 
11. Een lokaal lot het verlakken der 

loopen en ladeiihoulen. 
12. Eene veren-smederij. 
13. Een hardings-lokaal; 
14. Eene werkplaats voor het insnij-

den der staarlscbroefdraden in de loopen. 
15. Een lokaal lol het dresseren en 

garneren der hussen-loopen. 
10. Eene loopen slijperij 
17. Eene gieterij van looden kogels. 
18. Een lokaal voor het persen van 

looden kogels. 
19. Depots voor gemaakte looden 

kog(»ls, voor verwisselslukken voor slo-
ten, voor materiaal en ijzer en voor de 
tot vernieliging bestemde voorwerpen. 

20. De noodige kamers voor de 
meester-werklieden. 

21. Een bureau voor de werken-
ins|)eclie. 

22. Een lokaal waarin de voorwerpen 
naar de bovenverdiepingen worden op-
gehe.schen. 

b ) Eerste verdieping. 
23. Lokalen tot het droogen van 

ladeuhouten zoo door lucht als door 
warmte. 

24. Werkplaalsen voor de veermakers. 
25. Werkplaatsen voorde slolenvijleis. 
20. Eene werkplaats lol hel onder-

zoeken van onderdeelen tier geweren. 
27. Eene werkplaats lot hel ontler-

zoeken van gediendegeweer-en jager hus-
loopen. 

28 Een depot voor enkele van de 
builen-dislriclen ingezonden onder-
deelen van geweren. 

20. Dei»ols voor geweren en verwis-
selslukken lot geweren. 

Voor de gescliulwerkplaatsen N zijn 
dt; plans nog niel in tle bijzonder-
heden uitgewerkt, maar is toch het 
])rtigramma daarvan reeds geheel vast-
gesteld en is als volgl : 

Die groep van gebouwen zal be-
vatten : 

1. Een gehouw ingerigt tot hel gieltm 
van geschut en voor de kroesgool, met 
4 groole en2 kleine vlam-ovens, 4 kroes-
ovens, een daarmede in groolle over-
eenkomend giet- of vorndmis mei kranen, 
zarnl-zuiver ingslokaler) , modelkamers . 
depots voor ktiper, tin, en boorspanen ; 
kamers tt)t bewaren en bereiden van het 
vorm-leem en van het vormzand ; de[>ois 
van materialen voor den bouw tier ovens 
en dc smeltkroezen, boni- en kolen-
depots en een inspeclie-bureau. 

2. Een lokaal tol bet gieten van 

ijzeren-munitie en van de beslantldeelen 
van wcrklniijen, met Iwee blaasoven» 
en kranen ; hiertoe behot»ren de lokalen 
lot het hameren van tle ruwe kt)gels, 
vtior het {jehlaas, tle ptrh^er-lromrnels , 
de slijpsleenen, de huisgal-ophtmrma-
chinen, tien voi mzand-rnolen en de zeef-
inriglingen; verder tlie tot hel ontler-
zoeken en opbewaren tier kogels en de 
tlepols van koke, vormzantl , en de 
vormgereedschappen. 

3. Eene borerij , welke bevallen zal 
vijf lokalen lol het opsltdierr van tle 
botirmachinen en het werktuig tot het 
afsnijden van de verloren hoofden, een 
lt)kaal lt)l hel inschroeven der zundgat-
lappen en onderzoeken tier vuurmon-
den, eene slt)om-maehine met de noo-
dige aanhoorige lokalen, depols vt)or 
werktuiffen, materialen enz. en eene 
inspeclie-karner. 

4. De smids-werkplaatsen met eene 
stoommachine en de tlaarloe hehoorende 
ruimte, 20 smidsvuren, een vlamoven, 
een inzetoven, een stoomhamer ; eene 
gaat-stampmachine met schaar; deptds 
voor smeedijzer, gereedschap|)en en 
materialrrr en een inspectie-bureau. 

5. De machint»-werk(daaisen met 
sl'^tenmakerij, inslrutnentm'ikers-werk-
\)laals eu motlelzaal met lokalen tol het 
t>pslellen der machinen en vijlers-werk-
banken; 4 boormachineiK 0 verschillentle 
di'aaibanken , slijpsleenen , schaafma-
chrnen , freisrnachiner), cir kelzagen 
enz.; een lokaal lol hel irr elkander 
zetten van grotilere werktuigen. 

O. De werk\)laalsen voor schrijn-
werkers en houldraaijers met kleine 
bergplaatsen. 

7. De wagenmakers en limmermnns-
wei ki)laalsen voor ongeveer 80 arbei-
ders en magazijnen voor materialen; 
eintlelijk : 

8 De werkplaalsen voor de boekbin-
ders , zadelmakers , verwers en kleetler-
makcrs. 

De uilvoering van dit blok gtïbouwen 
is tloor den keizer aan den vehlluig-
met^sler, tlireclerrr van de artillerie 
vrijheer von Aiit;ustirr , als verantwoor-
delijken bestuurder en aan eene kom-
missie van ariillerie-olticieren , archi-
tecten en atlminislralenrs opgedragen. 

De kommissie is zamengesteld uil : 
a.) wal tle arlillerie belrefl: den di-

recteur van hel luitçhuis, tien generaal 
van Wellenau als voorzitter , tle eerste 
luitenants Durmann, IJchalius, Schcidl-
bauer en Quinlus en de luitenants Bauer 
en Parlsch. 
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0.) Ten anderen: de professoren 
Ilösner, von Sicardshnrg, van der IVnll, 
Pörsler en Th llansen» als architec-
ten . en den raadsheer hij het hoog 
geregtshof W. Maly, als raadsman in 
reglszaken; voorls den oorlogs-komniis-
sai is von Wolfi-nhnrg als konlroleur der 
rekeningen en der werkrollen. 

Ter beschikking van de kornmissie 
zonden gesteld worden een opjiervmn*-
werker, 2 vnnrwerkers, 11 homhardiers, 
8 kanonniers en een honvvopzigter. 

Ingevolge de door den gejjeraal Au-
gust in aarr de kommissii? gegevene in-
structie {Iic(/ulalic), moet zij zorgen dat 
de houw-(uitw erpen, de ovcrzifjts-, 
detail- en uitvoeriugs-|)lanneu, vo(U'ls 
de hegrootingen van hoeveellieden en 
koslen met de zorjyvuldigste inachtne-
ming van het doel van elk gebouw, en 
der stellige vorderingen in de bouw- en 
werktuigkunde, bij tijds gereed zi jn; 
zij moet zorgen dat de levering van 
voldoende materialen in genoegzame 
hoeveelheden en li jdig, voor dat zij 
benoodigd zijn, wrirde vooibeieid; zij 
moet goede werklieden tegen de vooi'-
deeligste voorwaarden voor de uitvoe-
ring der verschillende werkzaamheden 
in dienst nemen; door het sluiten van 
wettelijke kontrakten de schatkist voor 
schade behoeden ; de voor den bouw 
bestemde {;el(len met de groolsle naauw-
gezelbeid beheeren; en alle zoodaiuge 
maali egelen lUMnen , waarthior wordl 
voorgekomen dal de begonnen bouw 
gesliemd worde, of dal nu;n om di l le 
veruïijden tot schailelijke midtlelen tle 
toevlugt behoeve le nemen ; eindelijk 
zal het een voor/rame |)ligt van tle kom-
missie zijn te ztu'gen dat er sleeds 
naar tle eenvoudigste vormen, ge-
makkelijk te raadplegen aarrleekenirr-
gen worden gehouden van alle bestel-
lingen , inleveringen, aHevtiringen , 
van den staal tier kas, van tle merk-
waardigste dagelijksche gebeurlei\issen 
op het werk, de genomen besluiten err 
dergelijke meer. Den voorzitter der kom-
missie is opgedragen streng te waken 
voor tle rialeving van het voorschrift. 
Hij rigl in zijn eigerr naam aan de ver-
schillende leverarrciers en werklieden 
oi)roepingerr tot rnedttdinging naar de 
levering of de ver vaartliging varr het 
een of amler voorwerp; hij onderwerpt 
bel gevoelen van de kommissie over de 
gunnint; van elke levering en tle ter 
uilvoering in gereedheid gebragle ont-
werpen , aan de beoortleeling van tien 
arlillerie-diiecleur, en tle gestolen kon-
trakten zendt hij aan hem ter bekrach-

tiging. Hij ver-vangt den artillerie-
direcletrr, warrnt»er tleze om tle eene of 
ander« reden verhirrdertl wordt. 

De tloor tien keizer en het rnirristerie 
lol technische uitvtierinj; van tien btmw 
geroepen atchileclen moeten al de bouw-
tinlwerpen, de tiver zigls-, tlelails- en 
uitvt)erings-plannen, alle begroolinp.en 
van hoevetdheden en kosten leveren , en 
zij nu)(!ten de tlaaruit voorlspruilentle 
kosten wegens hulp van bijzomlere leeke-
naren tniz. zi'lf besh'ijtlen. / i j mtielen 
hier voor' zorgerr . dat, bij bet gunnen 
van hïvering«-van rnalei ialen, vooialeelige 
prijzen wortlen betlongen. Xij moeten 
Irunrrtï zaakkenrris vtttnal daartoe aan-
weritlen, tlat al tlie vtiorw erpen, welke 
van invloetl kunnen zijn op tle slevig-
heitl en tle schtxmheid van tien bouw^, 
sletthls aan aamiermns van bekenden 
naam en bekende bekwaamheitl geguml 
worden , zontler dat echter bit-rdoor 
miiuler' tjegoedc werklicileu uitgesloten 
zijn. Zij moeten tle aandachl der kom-
missie op de timslandigheid vesligerr, 
dal ninnner' gebrek aan eenige bouw-
behoefle ontsla. INlel tle oflicieren moeten 
zij tle verschillende uilgevt)er'd wordende 
bouwvotir w er pen nitslekeri; zij zor gen 
voor het zorgvuldigste toezigt en voor 
de beste leitling van tierr bturw ten aan-
zien varr techniek , terwijl zij verant-
woor tlelijk zijn vtior tle slevijjheid , 
schotinheid en de vorderingen van den 
bouw, waarom , van den beginne der 
ojirigling af , in elke afdeeling, een 
tloor tien architect ver schafte bt)uw-lei-
tler, en op het geheele werk dagelijks, 
t)m bein hM), étin tier archdeclen zelf 
leger) wooruig zijn moet, opd u ter w eg-
ruiming van elke voor komende hintler-
nis , tiadelijk de nt)otlige maatregelen 
getroffen kunnen wtirden. Kiirdelijk is 
het ook van hunnen pligt te zorgen , 
tlat al de vot>r'beschikkin,gs-, bestellings-
en leverings-boeken, als t)ok het dag-
boek der gebeurtenissen ouafgebrokeu 
bijjfehouden worden. De geheele bouw 
is verdeeltl in zes afdeelingen; van die 
aftleelingen zijn , bij omlerlinge overeen-
komst , lt)egewezen aan de architecten 
r»osr)er, von Sicanlsburg err van der ?sull 
de afdeelingen 1, 2 , 3 en 4, wtdke tle 
orntrek-ifebouwen bevallen; aan tle ar-
chitecten Ftirsler en llansen de af-
tleeling, namelijk het tuighuis en de 
geweerfabriek , en aan allen gezamenlijk 
tle 0« afdeeling, dat is de werkplaatsen 
voor grof gesehut. 

Tol een gemeenschappelijk toezigt met 
de archilecten , tiptlal de bouw juist 
volgenstie goedgekeurde plannen worde 
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iritgevoerd , tol kontrole over hel aantal, 
de afmetingen en de deugdelijkheiti van 
de gelevertJe voorwerperr, van welken 
aard ook, tot het waken voor tle na-
leving van het bepaahle, nopens de 
termijnen van levering en het tloeltief-
fende gebruik der boirwstofieu, zoo meile 
lol eem^ behoorlijke aanteekernng van 
alles wal den bouw betreft, zijn aan 
elke aftleeling tt)e,'»evoe];tl een artillerie-
oHicier, een geschikt persoon tot bouw-
t>pzigler en een schrijver. 

Tt'u eimle hunne i>liglen behotirlijk le 
kunnen vervullen, mtielen tle aftleelings-
oflicieren in gt>ede verslantlhoutling leven 
met tle archilt^cten en motden zij eene 
naauwkeurige kennis erlangen varr al de 
plans en vau alle genomen maalrt^geliMi. 

De als bouw-opzigters aangesleltle 
personen moelt»n liunne officieren in 
alltïs getrouw bijstaan; tle meest naauw-
gezelie overname van alle bouwslolï'en 
len aanzien van hare deugdelijkheiti en 
afmetingen, als ook de uillevering van 
die bouwstoiren is een hunner vtior-
naamsle pligten. Zij herigten alle oji-
rnerkelijke voor vallen , de voorkomeutle 
zwariiïhetlen , als ook de boevtelhetlen 
van tle dagelijks {[eleverde en voor tien 
bouw uitgegeveir materialen aarr hunne 
otïicieren , welke varr tlie zaken door 
tle schr ijvers aanteekeriing tloerr hoirtlen. 

Aan tien eersten luitenant Durrnann 
is met tusschenkomsl van tien oorlogs-
kommissaris en onder tt)ezigl vau den 
generaal von W'ellenau opgetb'agen het 
lioutlen van al de boeken voor tle ge-
zamenlijke gelden, de geldrekening voor 
bouwslolVen, gereetlschappen . bor g-
stelling en werkgelden; insgelijks moet 
hij den oorlo,]s-kommissaiis bijslaan 
bij het aanhouden der werkrollen. 
hetgeen volfjens tic beslaamle mililaire 
voorscliriften moet gt^schi(^den. 

Aan tlezen officier zijn twee schrijvers 
toegevoegd tol verrigting vau hel schr-ijf-
werk. 

De eerste luitenant üchatius en dc 
oppervuurwerker .Müller en een schrijver 
zijn belast met de werkzaamheden van 
het centraal bureau, beslaande in het 
zamen voegen Itil een geheel van de op-
gaven en verslagen van elke onder-
afdeeling; het maken van de nolulen 
van het verhandelde in de zittingen der 
kommissie en van hare besluiten; hel 
oproepen van leverancier-s err werklit»-
den, hel houden van een geregeld archief 
vari alle akten, welke op den bouw 
betrekking hebben, afschriften tier ge-
slolen konlraklen, de in le leveren 
dagelijksche rapporten, de maand-ver-

slagen, enz. 
I^e oorh)/fs-kommi.ssaris zor7;t tlat 

alles (fcregehl toegaat bij het aanhomlen 
tier werkrtdlen en conlrtilertMi vandeirr-
ïfelever-de hoir wstolferi ; voor ls hij th> bt»-
taling van bouwgeld aan tle lielafi,';heh-
benden; vtitu- tle naauwkeurige bijhouding 
tier kasboeken, tle waaruiaking van de 
bouwrekeuingen en in tién woortl voor 
de verantwiiordelijkheid ten aanzien van 
de finanliele belangen van tle sctiatkisl. 

De raatlsheer .Maly ztirgl dat alle 
konlraklen met leveranciers en aanne-
mers tif werkbaztïu in wetlelijkeu vtu in 
o|>gemaakt wortlen, en tle l\ K. archi-
tecten moeten h"rn bij tle vaslslelling 
tier- technische bc{)aling'en tier bestekken 
behulpzaam wezerr , opdat tle schatkist 
niet worde berradeehl, err om voor' te 
komen, dat er reglsvortleringtm tint-
staan, tlie den gang des werks zouden 
kunnen vertragen. 

Om tot de uitvoering van hel alge-
meene bouwplan , tlat door tle boven-
vermelde archilecten , naar hel voor--
schrifl van tien generaal vrijheer von 
Augustin ontworpen, en door- den keizer 
goedgekeurti was, te kunnen overgaan, 
^verd n^etls 'in Mei 1840 een beg'irj ge-
maakt met het gelijkmaken van het 
terrein voor tien bouw en het maken 
tier uitgravingen voor tle forrtlamenlen 
tier tlepols in tle omsluiting tier inrig-
ting, hel maken der vereischte welputten 
en den aanvoer' van de benoodigde 
bouwsltitren. 

De bouw van tlie tlepols werd in Junij 
en die van tle geweerfabriek in Augustus 
van dalztdfile jaar begonnen. Deze ge-
bouwen moeten in hel najaar van 1850 
reetlszoo ver gevordertl zijn, dal zij tot 
gebruik ingerigt kunnen worden. De 
bouw van hel tuigluris, van tle hoek-
paveljoenen err van tle middengtdiouwen 
(in de timslniiirrg) is tlit jaar begonnen 
ztiodra er gebouwd kon wt)rtlen. De 
bouw van tle w erkplaatsen voor- geschut 
zal eerst in 1851 onderhaiulen genomen 
worden . en de geheele inrigting moet 
in tlrie jaren voltooid zijn ; echter zal 
bet binnenwerk van bel museu;n nog 
een jaar vereisehen. 

De hooftlbouwslof voor deze inrigting 
is baksletMien, w aarvan, volg^ens tle voor-
loopige ramin{f, on{jevt?er 120 millioenen 
nootlig zullen zijrr (I) . 

De stijl, waarin al tle tieelen van dit 
kolossale werk uitgevoerd w orden , is 

Men beilenke dal de bedoelde baUsloenen 
grooter zijn dni de liier le lande. (lied.) 
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voornanicVijk hopnaUl door dü soort der 
boiiuslotteii, waarover heschikl wordt, 
en welke overal zonder eenige beklee-
ding gei)ruikt worden. 

De gezainerdijke {jehonwen moeten, 
op nitdrnkkelijken tast van Imoger hand, 
zonder opsnnik of hijzcmdere veisi(Ming 
zijn, efi alleen door hrnme massa's en 
groepering en door de natom lijke klenr 
(ier honwsloffen enz., als honw kunstig 
gewrocht itulruk maken; alleen hel 
tui/fhnis met het museum en de kerk 
mogen rijker worden uitgedost en zoo-
danig ingerigt zi jn, dat de schilder-en 
heeldhouwkunsL daar een ruim veld tot 
ontwikkeling vinden voor hel geval dat 

de tijdsomstandigheden hel slechls eenig-
zins moi;len loelalen. 

De houw van het arlillerie-arsenaal 
zal den grondslag heggen voor een 
groolen vooi uilgang in de honwlechnicK 
le WeeiHMi, en mag v(»orzeker onder 
de gronisle (»n meest belangrijke wei ken 
van den nieuweren lijd gerangschikt 
worden (1). 

(U Volgens liet siluatiejdun is dit rcusacLligo 
zuuieuslel van gebouwen , buitenwerks : 

lang OHH 47 el 
en breed 470.84 • 

Ml brslant aUuu een oppervlak vau mint 55 ued. 
bunder. |Ucd.) 

X 2 : i X . DOKKKN TE LONDEN. 

^Naar JULES GAILHAB\ÜD\S Monnmcna anciens et modernes, door 
M . G . I'ETAU K LNEN , Architect te Amsterdam.) 

(Plaat X IV en XV (1).) 

Het is in Kngelaiul, bij dal groote 
handelsvolk, hetwelk bij al de ge-
breken van zijne eigenaardige instel-
lingen er levens de voorreglen vau 
geniet, dat men de me(»ste der lallooze 
verbeleringen in de nijvertudd moet 
zoeken , die sederl het begin th^zer eeuw 
zijn ingevoerd; het is van de Kng(d-
schen (lal men geleerd heefl hel spinnen 
van vlas, het maken van ijzeren spoor-
wegen, hel aanwenden van hel sloom-
Inig in de scheepvaart enz. ; en dit is 
niel, gelijk zij zei ven erkenmtn, omdat 
de vindings-p,eesl meer bij hen dan hij 
andere volken ontwikkeld zou zijn , 
maar alleen omdat zij met de gelukkige 
denkbeelden , welke in de vier w ereld-
deelen «»pkomen, sleeds bekend zijn, en 
omdat zij oi> uuddelen be.dacht zi jn, 
om uil die denkbeelden spoedig voor-
deel te trekken , en er tevens zoodanige 
ontwikkelingen en verbelerinifen aan 
toe te brengen, waarvoor zij valbaar 
zijn. 

Bovendien kunnen schramler uitge-
dachte zamenvoeg'ingen, in w elker vin-
ding de Kngelschcn zoozeer uitmunlen, 

(1) De liedactie meent den leden van bel Instituut 
geen ondieust tc d«teii met de mededeeling van een 
plan, plaat XV, op eene grootere seliaal dan dat 
uil r.ailliabaud's work , van het Sl. Katharina-dok , 
cevolpd najr dat hetwelk gevonden wordt in het 
werk van Simms : tpublir Works of Creat-Drilajn ,» 
Lond. 1bö8. 

uitvindingen aanvullen; bijv.de bestand-
deelen van een dok, dal is: eene kom, 
die allijd eene zekere hoeveelheid waler 
beval, gesloten lïakhuizen voor de koop-
waren en een ringmuur, zijn op zich 
zelf zeker niet iels vreemds of nieuws; 
maar de vereeniging van die bestand-
deelen vorml een gelieel, dal, met be-
leid geregeld en besluui'd , voor-zeker 
eene der meest vruchldragemle inrig-
lingen wordl. 

Men gee.'̂ l den naam van dokken aan 
inriglingen, die voornamelijk in lijha-
vens aangelegd zijn, en ciéne of meer 
uitgebreide met water gevvdde kommen, 
pakhuizen voor koopwaren, werktuigen 
tot Luien en lor,sen der vaarluig^en be-
vallen, welke derwijze ingesloten zijn, 
dal er niels in- noch uitgelaten kan 
worden, ztmder onderworpen le wezen 
aan de betaling van een lo l , die met 
gemak en tevens met de vereischle ge-
strengheid en naauwgezetheid kan wor-
den p,eheven. 

De voord(n'len van d(diken voor den 
zeehandel zijn zeer uitgebreid; zij vol-
doen aan de stoffelijke behoeften van 
den handel en dragen levens bij om 
bel onmisbare verlrouweu te vestijjen. 

IMel den aanleg der eerste dokken 
had men ongetwijfeld ten doel, het be-
houd èn van de vaarluigen èn van de 
koopwaren; zij waarborgen de zekerheid 
der .schepen, omdat deze behoed worden 
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legen de schadelijke kansen van het 
lO(;val, die onlslaan kunnen door op-
ho(»ping in de Z(.»e- of rivierhaven.s, of 
door het allotrpen der Z(ie, die de 
.schepen bij eb op het zand of op de 
slrandkeijen achterlaat, welk ongerief 
niel kan voorgekomen w(U'dcn. dan 
door gedurige verjdaalsing en een kost-
baar vcrlri^k. 

/ i j waarborgen de zekerheid der 
koojiwaren. in de eersle ))laals omdat 
ze vervj(iemding of diefslal onmogelijk 
maken, en in de tweede plaats omdat 
alle maalr(;gelen in de magazijnen geno-
men wor-den lol verho(?ding der schade, 
waaraan sommige voorwerpen , (en ge-
volge van de wcrkin r der bnilenliicht 
of verandering van luchigesfcl onder-
hevig zijn. 

De womler baarlijke snelheid, waar -
mede in de dokken , met ver beter de 
windassen, hel inladen en uitlossen van 
kislen en balen geschiedt . dr-aagt 
mede tol den goeden uilslag b i j ; daar-
door verkrijgen de kooplieden een drie-
voudig voordeel: tijdwinst, besparing 
van vei voer kosten en vermindering der 
verru^zen , die door onheilen van ver-
schillenden aard te weeg gehragt kun-
nen worden. 

IMaar wat voornamelijk de dokken 
van den me<>sten invloed doet zijn op 
de ontwikkeling van den handel, is, dal 
zij den entrepot-handel begunsligen en 
zelfs zekere finantiele vereenigingen 
iuogelijk maken , wanr-iloor hel krediet 
oimiiddellijk eene belangrijke uitbr eiding 
erlangt; en dil koml ons voor van zulk 
een hoog belang le zi jn, dat wij niet 
aarzelen hier een artikel van den heer 
IJlaiKpii mede te deelen, waarin deze 
slaalbnishoudkumlige hel slelsel heeft 
geschetst van de over-eenkomsten lot 
welke in Kngeland het jilaatsen vau 
goeder-en in dc dokken heefl aanlei-
ding gegeven. 

«De Kngelscben h(ibl)en hel middel 
gevonden, om aan hunne dokken ven 
bijzonder luU te geven , welligt grooler 
dan het sloifelijk voordeel , dal zij er 
van tr-ekken, door de vereeniginf;- van 
entrepots, voorwaar eene zeer vernuf-
lige uilvinding. 

«Zoodra koopwaren in een der dok-
ken worden opgelegd, levert hel be-
slnur van hel dok aan den eigenaar of 
bewaarder van het voorwerp een hewijs-
sciirift of warrant af, Inuidende ver-
klaring , dal in hel magazijn voor zijne 
rekening zoodanige koopwaren van 
dusdanig gewigl en van der-gelijke hoe-
danigheid zijn o[)jonomcn ; dat getuig-

sohi-ifi dient hem als bewijs van eigen-
dom; het kan W(uilcn overgedragen bij 
endossement: dil stuk in regel zijnde, 
bewijst in zich zelf de gestie van den 
koop. Deze icarrants zijn si)lilsbaar 
om le wor-den uilgegeven "aan de make-
laars, (li(» er zich van licdienen, ten einde 
er de belangrijkste overeenkomslen mede 
te sluiten, ztmder dal de waren van 
plaals veranderen, en gevolgelijk zonder 
vervoerkoslen. Wanneer de ei/;enaar 
der koopwaren ze door ruiling in geld, 
of eenvoudig lol waarhol-;; eener be-
leening^ laai verzekeren , draagt hij de 
warrant over aan een' bankier, die hem 
de vereischle vooiT.chotlen verstrek!, zon-
der dc koopwaren le moeterr leveren , 
verzot gen of bewaken; met die zorg is 
uilsluilend de maalschappij dei dokken 
belast. Alzoo is door hel /:ehruik der 
warrajits de koopwaar in zeker opzigt 
(»en roerend goed geworden; aldus wordt 
ze als (ene gangbaie munt, zonder van 
standplaats le veranderen , want zij laat 
zich met gemak vervoeren als eene 
waar-de in portefeuille. De koopman kan 
op deze w ijze nieuwe zaken ondernemen 
met de fondsen, door hel af^flaan der 
warrants verkregen , waardoor het en-
trepot eene wezenlijke bank. en de o))-
slapeling der koopwar-err een uitgestrekt 
maatschappelijk fonds wordl, dat voort-
durend len dienste van den handel slaat.» 

In Frankrijk is voor het l(>gen\voor-
dige de enl repol-handel genoegzaam on-
doenlijk, omdal er — iel.s wat waar lijk 
onbegrijpelijk is — nog geene dokken 
beslaan ( l ) . 

In Kngehnd, waar men al hel nut 
van zoodanige inriglingen weet le waar-
deren , vindl men er een groot aanlal. 

Hel eeiale dok dal aldaar werd tot 
stand gebragl, is dat . hetwelk te Li-
verpool werd geslicht in 1708. Hel 'is, 
opmerkelijk dal die haven, welke in 
het begin der 18' eeuw van geen helang 
w^Ts, in korJen lijd zoo gewiglig is 
geworden, dat er ihans veelal lol vijf 
honderd schepen in eene maand uilgaan. 

Tegen woor-dig heefl Liverpool een 
tiental dokken (2), en drie en dertig ha-
vens van (irool-Brittanje zijn van dokken 
voorzien. 

De haven van Londen bezit er vi(»r, 
allen gelegen siroomaf van den Tower', 

(I) Die van An)>terdam viudl men beschreven in 
df» « Hon̂ kUiahgc bijdragen «Ier njaatsehapj-ij tot 
lx? vordering der bon\> knnĵ t », 1® deel, JSi."». 

(ti) /ie <v?ne hcf.chrijvirig in de hierachter voj-
gemle «.V.inteckeuingen» van 3lalezicux. waaruit 
blijkt dal hel aantal dokken te Liverpool thans vc«l 
grooler is. (I'.ed.) 

10 
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op den linker of noordelijken oever vnn 
de Theems, Het zijn: de dokken van de 
oost-indischö kompafjnie, aangelegd in 
1803; de dokken van de u:es(-indische 
kompagnie, die van Lo)iden en die van 
Sc. Halhavina. Umlrent de df ie laalsle 
zullen wij eenige nadere mededeelingen 
doen. 

Dokken van de toett-indische kompagnie-

( West'indxa doeks.) 

Deze dokken waren de oersie, die 
men in de haven van Londen aaidegde. 
Zij werden gehouwd door eene maal-
schappij, hezillende een kapilaal van on-
geveer 6 mdlioen gulden, en daarloe 
was hij eene parlemenls-akte in 1794 
de verjjunnifig ge{;even. 

De handel, dien Kngeland met Ame-
rika dreef, geschiedde «leslijds, volgnms 
opgave van C(d(|uhon, enkel uil de haven 
van Londen, met 450 schepen. 

De dokken van de wesl-indische kom-
pajjnie zijn de uilgehreidsle handelsin-
rilgingen in de h(»ofdslad; geplaalsl in en 
op een eiland, dal door eenen arnj van 
de Theems is ontslaan, en hijgevolg in 
eene zeer voordeelige slelling, hevalle-
den zij aanvankelijk slechls Iwee kommen 
van langwerj»ig reglhoekigen vorm , 
waarvan de eene hoslemd was voor de 
vaartuigen komende van Amerika , cn 
de andere daarenlegen voor de schci>en 
in lading derwaarts. 

De eersle len noorden (A) beslaat 
eene oppervlakte van ruim 12 ned. 
hunder, en kan drie honderd schepen 
bevallen van hooge loimemaat; zij is 
2600 eng. voet (792-1.4S) lang bij 500 
eng. voet (152*^40) breed. D<' houw is in 
het jaar 1800 aangevangen en in 1802 
voltooid. Deze kom is (ungeven met 
zeer uitgestrekte magazijnen, waar de 
koopwaren in bewaring blijven liggen 
lot dat hel inkomend regt, daarvoor 
verschuldigd, voldaan is. 

De nuigazijnen langs de noordkaai 
zijn beslemd voor de suiker, kofiij en 
andere drooge waren; die langs dc 
zuidkaai voor de [;eeslrijke vochten. 
Onder de loodsen zijn kelders voor dc 
wijnen; deze kelders zijn vet licht door 
eene soort van bolvormige lampen, han-
gende aan de gewelven, en waarvan 
de sterke reflectors het licht doen iloor-
dringen tot in de meest verwijderde 
gedeelten der ondcraardsche lokalen. 

De kom voor den nilvoer beslemd 
(B) , beslaat een oppervlak van ruim OJ 
ned. bunder en kan twee honderd 

schepen bevatten ; even lang als dc 
voormelde kom, is zij slechts 400 eng. 
voet (121«^02) breed. Deze kom. welke 
in 1805 is geopend, en de vooi melde zijn 
dtior een gemeenschappelijk kanaal , 
van sluizen voorzieti, met den w e s t e r -

arm iler Theems verboiulen en ook met 
den ü f ) S l e r a r m van <lie rivier vereenigd, 
<loor middel van een kanaal, met 
vóór ha ven (C), groot ongeveer 2,42 ned. 
bunder. 

In 1835 hftefl de maatschappij het 
city-kanaal (city-ranal) , dal ook ver-
eenigd is met de twee armen der rivier, 
aangekochl. Dat kanaal (D), met de an-
dere kommen evenwijdig, is nagenoeg 
3700 eng. voet (1127'»,70) lang; als die 
kommen is het bij hoog water 7'^30 
diep; hel draagl tegenwoordig tien naam 
van zuidertlok {south-dock), het is be-
stemd voor tien kuslhatulel en tlienl le-
vens lol bassin voor de herslellingen der 
vaarluigeti. 

De tlokken van de wesl-indische 
koujpagnie beslaai» gezamenlijk eene 
oppervlak'e van 120 netl. bumler, waar-
van 23,0 in waler en 9(ï,4 bebouwde 
grond; zij hebben 41 niiHiü<?n gulden 
gekosl. 

Om een tlenkbeeld le geven van de 
meni,",le ktropwarer» the zij {jewoonlijk 
bevallen , zal men zich bepalen lt)l het 
jaar 1831 (1); tt)en waren diiiir oj»ge-
nomt^n 50,000 kisten suiker, 430,000 
balen koffij, 33,000 blokken mahoni-
hout en 70,000 vaten mei geestrijke 
vochten. 

Dokken van Londen. 

(London doeks.) 

Het is in het jaar ISOO tlal de maat-
schappij tt)l stand kwam, die tleze tlt)kken 
bouwtle en iu werking hragl. Tenge-
volge van de parlemenlsakle , waarbij 
werd loegeslaan tlie tlokken aan te leggen, 
moesten geduremle 21 ja ien , aanvan-
gende van tien tlag tier opening van de 
kommen, welke op 30 Januarij 1805, 
slechls 32 maanden na de legging van den 
eersten steen, plaats vontl, de vaarluigen 
belatlen met wi jn , tabak, brandewijn 
en rijst, welke voor Lomlen beslemd 
waren, alle, met uilzondering van die 
der indische kompagnien , daar lossen. 
Deze tlokken strekken zich uit langs 
de Theems, van de straat East-Smith-
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(1) Dc h e r i g t e n z i j n d u s o u d . — Waar jch i jn l i jk 
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iRcd.) 

fiehl, waar de ingang voor rijhiigen 
is. tol de plaals genaanid Shadwell. 

Zij bevallen Iwes uil{;ebreide bijna 
vierkante kommen, 20 vt)pi diep (8«'^84); 
die ten westen (I) beslaat eene tijiper-
vlakle van meer dan 112 ned. bumler, 
en kan vijf btnidertl schepef» bevallen; 
hare letigte is 1200 eng. vt)el (384'',05) 
hare breedte 900 eng. voet (292''',0l). 

Die ten ot)slen (K), slechls eeïiige jaren 
geleden gehtmwtl, is veel minder uitge-
slrekl; hare oppervlakle bedraagt naau-
welijks 28 ned. bunder; zij is tloor 
kanalen vereenigtl, len oosten (tloor N) 
met ile rivier en len wt^slen met de 
groole kom (D), die zelf met de rivier 
in gemeenschap is door twee ingangen 
(L en 31), zoodat tle scht»pen in de kom 
komen langs drie ingangen: bij de Her-
mitage (a), bij Wapping (b) en bij 
Shathvtdl (c). 

De gronds-oppervlakte, bt^grepen bin-
nen den ringnunu'der dokken, bedraagt 
iels meer dan 29 ned. bunder. Ont-
zagchelijk gt oole magazijnen van vijf ver-
die|)ingen, met baksteen gemelsehl, ver-
hcflen zich langs tle boorden tier bassins; 
het magazijn vt)or den opslag van den 
tabak b(*slaat alleen 1,02 ned. bunder 
grond, en verschaft aan de maalschappij 
eene jaarlijksche rente van 15,600 pond 
sleilitig (187,200 gnhlen) Onder de ma-
gazijnen zijn uil{;ebreide overwelfde kel-
ders lt)l berging der wijnen en geest-
rijke vochten; de vloeren, getlekt met 
houtzaagsel, zijn doorsneden door eene 
menigle kleine ijzeren sporen. De be-
schouwing van de keltiers, waarvan 
de verwulfsels op ktdommen van gegoten 
ijzer ruslen, brengt een onlzagwekken-
tlen intlruk le wet^g. 

Verbeterde windassen en katrollen in 
groote menigle, dienen voor tle uil-
gebreitle werkzaamhetlen ; zij zijn ver-
vaartligd onder hel loezigl van dtm inge-
nieur IL Ii. Palme»', tlie levt»ns grot)le 
verbeteringen heefl ingevt>r.rd in de 
zamenslelling der bruggen en loodsen. 

DeLtmtlen-dokken, beheerd thïtir eenen 
raad van besluurderen , zijn eiken dag 
geopend van zeven ure des morgei>s lot 

avond. 

St. Katharina dokken» 
(Saint' Calhcrine doeks). 

Plaat X IV lig. 3 en Plaat XV . 

Deze tlokken w elke later zijn gebouwd 
dan de vtiormehie behooren lt)t tle vol-
TTiaaklsle gewrochlen in hunne soorl ; 
nergens heeft het iuduslriele genie beter 

voordeel van den grond welen te trek-
ken, een doelmatiger slelsel van zamen-
stelling le ontwerpen, betere werktuigen 
welen nil le vimlen; in bet koit zoo 
vele voordeden le ver eeni{;en; tlaarhij 
dient men nog te bedenken tlal de sland 
de voordeeligsle is tlien men zich kan 
voorstellen; want gelegen lusschen derr 
Tower en de Londen-dt>kken, waar-
legen deze dokken aansluilen, zijn zij 
het digtst bij het gebouw tier douanen, 
bij de beurs en bij de amlere inriglin-
gt̂ n , waar voornamelijk de handelszaken 
plaats vimlen ; de eenige ongelegenlieid , 
aan de tlokken verbonden , is , dat de 
toegang voor tle schcf̂ err soms ongemak-
kelijk is, door de lallooze menigle vaar-
luigen van alle soort, the er natleren. 

Het tmlwerp varr de St. Katharina-
dokken is van sir John Hall, die Ihans 
secretaris is van de beheerende maat-
schappij. 

De/e maatschappij heeft aandeelen 
uitgegeven lot een lietlrag van 1,500,000 
p. st. (18mill. guld.), waarvan I,352,(X)0 
p. st. {f 16,224,000) aangewend werd 
voor de onkosten van opbt/nw en van 
den aankoop der gronden, waarop 1250 
woordujizcn wartïn, zoodat de gronden 
zeer duur moesten worden belaaltl. Het 
plan der dokken, waarvan de matyazijnen 
weitlen gebtiuwd onder tle leitling van 
Philip Hartlwick, is gemaakt door w ijlen 
Thomas Telford, president van het in-
stituut van civiele ingenierrrs. De eersle 
sleen werd geh»gd den .3«® Alei 1827; 
van dien tlag af tot den 25*» Oei ober 
1828 werkten orrafgebroken 2500werk-
lieden aan dien bouw. 

De opening geschieiltle met veel luisler 
op tien laatst gt>noernden dag, in legen-
wot)rtligheid van duizenden van aan-
schouw eis. 

De St. Katharina-dokken beslaan een 
oppervlak van niet meer tlan ongeveer 
9,70 netl. buntler; zij beslaan uil twee 
regelmatig gevormde kon^meu: tle ooslcr-
kom (F) en tle weslerkom (G) ; eene 
d<*rde kleinere (H) is tusschen de beide 
laalsle in diervoege geplaatst, dat de 
vaartuigen voor F en G beslemd uit 
de rivier door middel van een kanaal 
met sluizen (d) door die kleinere kom 
moeien g'aan om in tle grt)ole kommen 
te komen. Zij zijn 8^',Ö0 diet» en zijn 
berekend oin behalve kleinere vaarluigen 
140 tot 150 schepen le kunnen bevallen. 
ÏSien schat dal elk jaar 1500 vaarluigen 
door tleze dokken gaan. 

De magazijnen zijn zoodanig ingerigt, 
en uit dien hoofde vooral merkwaardig, 
dal daarin 210,000 lou (ruim 213,000 
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ned. ion) koopwaren veilig zijn; zij zijn 
zeer nabij de boorden der kommen ge-
plaalst, zoodat door de kranen de goe-
«Ieren onmiddellijk nit de schepen in de 
magazijnen worden opgL'sIagen. Langs 
de kaaijen zijn zij 1398 el lang; daarbij 
wordt de dienst met zooveel snelheid 
verrigt, dat bet laden van een schip 
van KJOO ton in slechts drie dagen 
bewerkslelligd wordt. lUiitiMidien zijn 
die gebouwen zametigesleld om den 
meest mugelijken Avaarborg te kunnen 
«»(deveren, zoo w el ten o(izigle van 
sterkte als van bel behoud der voor-
werpen die er in opgeleijd wordeti; zij 
zijn geheel van ijzer; dc \oorzor{;en 
zijn zelfs zoo verre (gedreven , dat men 
des winters in de parliculiere maga-
zijnen, waar de suikers, de granen eu 
de indigo geborgen zijn , de temperatuur 
houdt op 12 graden der bonih;nldcelige 
schaal. 

De ingang dezer dokken , aan de 
landzijile gelegen op den hoek ten noord-
westen der magazijnen (bij (e)), is schuin 
tegenover de munt. 

Dc St. Kalharina-dokken zijn de 
eetiige te Londen waar de sche[)cn zoo-
wel bij nacht als bij dag kunnen binnen-
komen. Het toegangs'-kanaal ter lengte 
van 57'=^80 bij eene breedle van 13''',70, 
is zoodanig zamengestcld dal de sche(ien 
van 1000 ton kunnen worden ontvangen 
gcdureiuh? de drie uren vóór- of na 
hoog waler; de dieple van tiet waler 
bij het doorvaarthoofd bij laag water 
is van 3 el , en verschilt alzoo mei die 
van de overige dokken der haven onge-
veer I«^20. De kommen houden ten allen 
tijde ilen vereiscblen waterstand; een 
stoompomptuig van honderd paarden-
kracht is aanwezig, om ze ieder oogen-

blik te kunnen aanvullen of ledigen. 
Behalve al deze gemakken bezitten de 

dokken nog dat eener kade langs de 
Theems, welke zich uiislrekt ter lengte 
van .'i7 el , lusschen hel vaarwater 
bij (l en den Tower van Loruleii. 
Deze kade is tevens de landingsplaats 
der menigvuldige slooïnboolen of der 
sche]>en van allerlei aard, waarmede 
voortdurend reizigers worden vervoerd ; 
hiertoe zijn wachtkamers of zalen tot 
ontvangst ingerigl. 

Vooits zijn de kaaijen voorzien van 
tuigcii, dienstig om met hel giootsle 
gcfuak en met eenvoudigheirl de in-
scheping van rijtuigen, paarden, slagl-
vee enz. te bewerksteHigen. 

De Sl. Kalharina-dokken zijn, zoo als 
l eeds gezegd is , van <le op(ïemjenuIe 
de volledigsle, eu in alle deeleii met 
beleid uitgevoerd ; trouwens alles strekte 
ter verkrijging van den goeden uitslag 
van deze prachtige inrigling , waarvan 
de voorspoed al meer en meer moest 
toemunen; dit blijkt reeds uil de onder-
vinding en strekt lol groot vooide(d 
der geldschielers, die ze hebben lol stand 
gebragt. 

I.atere beri(^leu melden, dat 
cr een plan beslaat, om no/j een ko-
lossaal dok met pakhuizen aan (e leg-
gen, waarvan de koslen op 1 ..JOO.OOO 
pomi sterling 18 millioen gulden; w or-
den geraannl. 

Tevens dat het voornemen beslaat om 
aan de oostzijde van Londen nieuwe 
dokken aan te leggen, die met tien 
spot>rweg iu verbami zidlen slaan en tien 
naam van Vici/>ria-tlt)kkt'n zullen dra-
gen ; het kapitaal tlezer t)ntlerneming be-
loopt 400,000 pond sterling (/'4,800,000). 

X X X . AANTEEKENINGEN , GEMAAKT GEDrUENDE EENE VdllZE IN KNGELAND , 

IN I S i O , DOOK MALt:ziEUX, hifjcnicuv der IJrufjfjcn cn Wccjen ( I ) . 

(Annales des Ponls ct Chdussées, ]\bu en Juni j 1849, bl. 285.) 

(Plaal VI en VH.) 

TWEEDE GEDEELTE. — Aanteekeningen van verschillenden aard. — § I. Zeewcrken, 

Men is tegenwoordig in Kngeland belangrijkheid bijna even gewigtig zijn 
bezig met de uitvoering van onder- als tle siHmrwt^gen. \\ ij zullen ze kor-
scheitlen zeewerken , die door hunne lelijk nagaan. 

O) Vervolg v;iM hoi ,iuk N'». V i l • »»I. tiS vnn , , Ltcerpool. 
tlit Wt'cl lier . l'ittreLscls. . 1. Tot lu 1840 bcstoud dc haVCU Vail 

\ii>iTEERE:\lPir.E.'V , t;2:M\AKT flEUUnE^DE EZni: ni-lZE IN ENGELA.-ND, EINZ. 137 

Liverpool uit vier dokken , die bij laag 
water droog waren, tlrie tlokkeu, waar 
men bij half-lij binnen kon ktunen, 
dertien iref docks of natte tlokken en 
achl urnving-dovks, of berslellings- (zoo-
genaamde tlrooge} tbikken , die men 
naar verkiezing kan ledig pompen. 
Bleu heeft in het laatst van Julij j l . 
een nieuw dt)k iugewijtl, waaraan men 
den naam van prins Albert heeft ge-
gevert. ISlaar deze reetls zoo aanzienlijke 
haven is tegenwoordig no{f niet voltloen-
tle. De sleetls vermeertlerende toevloed 
van schepcfi iu de Mersey beeft er loe 
geleid, dat men een plan van vergroo-
ling op uitgebreitle sehaal heefl aan-
genomen , en men is op het oogenblik 
bezig met len noortien van tle t)or-
spronkidijke haven te btuiwcn : een 
l i jdok, elf natie dokken en vier herslel-
liugsdokken. Oovembeu wil men img 
lusschen tle oude dokken tlric hulj» 
dtïkkeu aanleggen, welker bouw bij 
dezelfde parlements-akleis goedgekeurd. 

De haven van Liverpool zal dus eer-
lang bevallen: 

Vier dokken, die bij laag water droog 
loopen. 

Drie half-lij dokken. 
Acht-en-twintig nalte tlokken. 
T w aa l f 11 eist el 1 i ngs-d okk en. 
Gezamenlijk beslaan tleze tlokken eene 

Icnjrle van ongeveer 5 mijl (8,0^5 ned. 
mijl) lauiïs de iMersey. (Zie pl. VI, Og. 2.) 

2. Al tle dokken, tlie le Liverpool in 
3aubt)uw zijn , behotuen aan eene zelfde 
maalscha[)pij, die dc werken op bare 
kosten tmtler de leitling van tie/i heer 
Jesse Harlley doet uitvoeren. 

Deze nienwe dokken zijn gehouwen 
in eeue rols vau hanlen en digten 
zandslccfi. Indien al tle uithouw ing 
nuïeijelijk gaat , zoo beeft men ten 
minste ht»t voordeel, dal men weinig 
water behoeft uil tc malen. De rots die 
daarvati vtmrlktuul, wortlt benultigd 
om eeu groot gedtelletler breuksteeuen 
te maken, tlie voor tie muren tier kaai 
eu tic sluizen noodig zijn. .Men gebruikt 
ze- gezameidijk mei graniet en gebakken 
steen, maar in eene veel grootere hoe-
veelheid. 

3, De kaaimuren van dc dokken zijn 
over hol algemeen gebouwd oj) de rols 
van rootlen zamlstecn tlie, in trappen 
/gehouwen, hun lol t)p eene veraiulerlijke 
boogie tot voetstuk tlitMil. Z»j hebben 
aan de landzijtle conlreft^rlen vau tl'',O 
tlikle, tlie uitsprinjjcn cn tt)t K 
el onder tle deUplalt n t)f »le bekroouiug 
t>pgaan, en O cl van elkamler van mitl-
den tol midden geplaatsl zijn. De muren 

bebben eene belling van ongeveer 1/10 
iu het bencvlenste gedeelte en eene min-
der sterke in bel bovengetleelle . hel welk 
met blokken graiuet dik 3 eu lang van 
5 Ifd 8 palm bekleed is. 

De kaaimuur langs tle rivier is geheel 
op palen gefondeertl ; tle buitenzijde 
(tlie eene zeer tlaauwe helling heefl) 
is van grauiel. De binnenrijde is van 
bakst<»enen, die met de uiterste zorg en 
met strt)tuulagen gemetseld zijn; de af-
metingcfi tier baksteenen zijn 0''\I15, 
0''23, 0'^075 ( l ) . Zeer groote ruwe 
brenksleenen (Ubnijcs) zijn in groot 
aanlal hier en daar tusschen bet bak-
steen-melselwerk verspreid, eu boven-
tlien zijn er van afstand tot afslantl 
lagen van granielsteenen, doorgaantle 
over tle gansche tlikle van tien miuir. 
Aan tle kruin is tle muur dik 1®^10 en 
tle dikte neemt aan tle landzijtle ach-
tereenvolgens lt>e door versnijdingen 
van on{fevt>er 4 iialm om de el ifi 
boogie. Kiutbdijk zijn de granielblok-
keu, waarmede de muur gedekt is , 
twee aan twee door een kleinen teer-
ling van (ïraniet van 8 tluim zijtle ver-
bonden, tlie ingelaten wt^rilt in jjaten 
in tle bovenzijtle tier steenen uitgekapl; 
de diagonaal van tien teerling valt in 
de voeg van tle beide aaneensluitende 
steenen, dit* op tlie wijze aan elkander 
verbonden wonlen. Hel is bekend, tlat 
bij tien vuurtoren van Ktltlyslone elke 
steenlaag ablus tloor kleine teerlingen 
met tle volgentle verbontlcn is. 

4. De zijmuren tier sluizen zijn voor 
een groot tittel zamen{jt\sl(̂ ltl uit breuk-
stukken van rotïdeii zantlsleen ; de ge-
deelten waarvoor eene bijzondere stevig-
heid vereischt wortll zijn met bebouw eu 
{;raniel-blokken bekleed ; tlie muren 
staan lotïilregl tol op ongeveer 4 el 
omh'r tle tlekzarken ; daar beneden zijn 
zij gebogen. 

Dc bereitling tier steenen verdient 
eene bijzomlere opmerking. Men ver-
mijdt stelselmatig alle regelmatigheid 
wal de tlikle tier steenen en tle \daatsing 
tier voegen aanbelangl ; men slaat de 
scherpe hoeken eu kanten af en tracht 
van ietlcr blok een onregelmaligen veel-
hoek le. vormen , welker zijtlen naar 
versehillende rii^lingen bellen ; tle lus-
srhetu'uimlcu wortlen aanijtivubl nu^t 
breuksteenlji?s eu keggen tlie vaak zeer 
klein maar met eeue bijzondere zorg 
(jeplaaisl en iu tien mortel gewerkt zi jn; 
en waiuieer twee blokken graniet naast 

t> ÜeiC afniciinjrcn zijn gelijk iocu ziet htjna 
al« tlie vau tle aalsieeuen. tlVetl.) 
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e l kan i lCT komen, verzuimt men nooit 
ze door een kleinen teerling, heizij van 
graniel. luMzij van zeer harden haksleen 
te verhinden, die, zoo als hoven is 
aangeduid, eenen sleutel vormt; nuMi 
volgt deze wijze van handelen zoowel 
voor de loodregle handen steenen , als 
voor de hlokken die de zijmuren dekktm. 
IMen kan al ligt begrijpen welk een 
zonderling en weinig aangeiiaam uiter-
lijk een nuuir heeft, waarvan de stee-
nen zoo verschillend van giootle zi jn, 
eene ongelijkheid, die te nu'cr heffend 
is, daar de steenen verschillende kleuren 
hfbhen , lerwijl men zorgvuldig hel met 
elkander oviMcenkomen van de stool-
en strek voegen vermeden heeft. Maar 
men heeft hiei* volstrekt niet aan hel 
uiterlijke gedacht; voor de wanorde die 
in de onderlinge schikking der steenen 
fieerscht, hestaan meer gew igtigc rede-
nen; zij is hijzoiuler geschikl v(jor eene 
naauwe verhindijïg van alle deelen van 
den houw. Zeven riolen of slakken , die 
in de dikle van iederen zijmuur zijn 
gespaard, monden bij den io'jang der 
sluis en zijn bestemd om le spuijen. 
De liolen zijn met het lijdok in gemeen-
schap door miildel van eene schuif, die 
in si>Ofmingen van granielsteenen door 
een windas in beweging woidl gebragl. 

5. Tol heden beeft Liverpool jdechls 
twee dokken voor de sloomschepen ge-
had ; de groolsle gaan mar het Coburg-
dok, dal er bepaald voor bestemd is; 
de kleinere gaan naar hel l'larence-dok, 
waar ook zeilschepen komen le liiïgen. 
liet Coburg-dok was slechls eene lij-
haven tol in 1840, loen men er een 
dok van maakle <nn de Grecil-iiritain 
te ontvangen, dal prachtig sloomschip, 
hetwelk in de maand S'^plemlx-r II. op 
de noordkust van lerlafid strandde. De 
Grcat'Bvitahi was hel breeitste schip , 
dat men ooit gebouwd had; UUMI maakle 
de ingang-sluis van hel Coburg-dok 
21 el wijd in den dag; maar in alle 
nieuwe dokken, <lie men aanbouwt , 
zal er geen sluis z i jn , welker wijdie 
meer dan 18 et bedraag.l, aangezien er 
bij de geheele en;;elsche mar ine weinig 
stoomsciu'pen zi jn, welker biecilie tlie 
van 18 rl te boven gaal , en de slr'ckking 
bestaat deze afmeling in hel vervolg 
minder le nemen; zoodanig is de nu'ening 
van den heer llarlley; later zal men 
zien dal de ingenieurs van Dirkenhead 
dc breetlle tier- sluizen lol op 21 el 
meenen te moeten brengen. Allen len 
minsle komen daarin overeen dat vau 
de schroefsioombooten , althans wal de 
koopvaardij betreft, weinig tc vcr-

waclilen is, dal er gcenerlei waarschijn-
lijkheid beslaal, tlal zij in langen lijd 
tle tegenwoordige sloiunschepen zullen 
ver varrgen , en dat mer» hij gevol{f niet 
rekenen kan op de vermiiulering vau 
wijdte der sluizen , die zou kunnen 
wortlen aangenomen indien de stoom-
schepen om daan waren van de rader-
kasten , waanloor hunne bi'eedle zoo 
aaiunerkelijk wordl vernreerilertl (1). 

6. Overigens schijnt het, tlat th* en-
gelsche ingenieurs er vt>lslrekl geen be-
zwaai- in zien om sluisdruren van de 
gr(K)lslc afiru^tinjjen zamen le stellen en 
er mede le werken. (>e\voonlijk maakt 
uuMi bij tle behamleling ijehruik van een 
liggend wiirtlas , waar-van de ketting 
loodregl in een put lu^dertlaall en. t»ver 
een kalrtd gaande tun walerjias le loo-
pen. op O palm boven den slag'doipel 
aan de tleur wtirdl vaslgemaakl. Klke 
deur rust op eene ijzeren rol van 5 
palm miiUleliijn, tlie op eene cirkelvor-
mige plaat van hetzelfde metaal loopt, 
welke in den vloer van de sluiskamer 
is ingelalen. 

Al de deuren van de nieuwe dokken 
zullen van hout zijn. 

7. IMen weel dal de dokken vau 
Liverpo<d geene magazijnen in de on-
inidtlellijke. nabijheid hebben (behalve het 
Drince's tlok, hetwelk aan de rivierzijde 
magazijnen heefl). De dokken zijn om-
ringd iit>or een afdak , dal van tle kaai 
2 lol el verwijdertl is; de breedte 
van het afdak wisselt lussclren 5 en 12 
el af; itjudom is een weg van ongeveer 
12 el hreedle voor tien doorlogt der 
rijtuigen , en hel geheid is omiingil door 
een nuiur, w aatdtror ieder* dok eerr af-
zontlerlijk gtdieel uitmaakt. Voor liet 
Alherl-dok heeft nu'u eene geheel an-
dere iiu igting gevolgd. Hel dok is door 
magazijnen omringd,— tinbrandhare ge-
bouw en die geheel van sleen , gtigolen 
en {fcsmeed ijzer zijn zamengesleld. Zij 
beslaan uil een heganen grond o'p de 
hoogte van de kaai, en daarboven vier 
vei'dicpirrger?. l>e begane grond vorml 
eene uigebieitle loods van 5 el hoogte, 
en beslaal uil vijf rijen kolommen van 
gegoten ijzei', die de bovenverdiepingen 
djagen. l)e kolommen langs de kaai 
zijn nud plallt; bamlen vereenigd uilge-
nomen aan eenige lussehenruimlen tlie 
met elliplische gewelven overdekt zijn. 
De kranen voor hel lossen dei' schei)cu 
zijn zoo gtpiaalsl dal zij van huilen 
naar binnen in het gebouw, ouder de 

( l ) t e schroef heeft , icJci i tlit s:eschrevc« is , 
aauoayrkeiijke vorderingen (reuiankt. <Ked.) 
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gewelven door, kunnen draaijen. IMen 
heeft van bouwkundige versiering vol-
strekt geen werk {jemaakt. 

De kaaimuren l;ehben geen sclierm-
of wiijf-palen legen den schok den 
vaarluigen; men acht die voorzorg 
overbodig. 

Dc draaibruggen van gegoten ijzer 
gelijken op die welke men in Frankrijk 
ziel (hij V. in de haven van Cetle). De 
kranen, meerpalen t»p den wal , enz. 
hebben niels bijzonders. 

Birkenhcad. 

1. Wanneer men het geheel der nieuwe 
dokken bcsclnmwt, die tegenwoordig 
le Liverpool worden gebouwtl, is men 
geneigd le vragen of le eeniger lijd de 
gansche zeemagt der wereld tiaar zal 
bijeenkomen om ze le vullen. Deze reus-
achtige wer ken geven echler nog geens-
zins den maatstaf van de verwachtin-
gen en berekeningen , die op de steeds 
loeneinerule welvaart van die rijke slad 
berusien. Kn ziel, aan de amlere zijde 
van de IMersey is als hel ware tloor tt)o-
verslag eene nieuw e slad verrezen. Twin-
tig jaren geleden bestond llirkenhead 
zelfs niet van naatn; voor twaalf jaren 
telde bel geen 10,000 inwonei s, en itians 
zijn er meer danti0,000. Ttïgenwooidig 
heeft Ihrkenhead nog geen enkel dok , 
naauwelijks eenige aanlegplaatsen voor 
de sloomboolen , tlie Zomlags de ai bei-
dende klasse van Liverpool dt^-waarls 
overbrengen. Oinnen weinige jaren zal 
ilezc nieuw e slad eene volkomtme haven 
bezitten , die geschikt zal zijn , zoo al 
niet om met Liverpool le wedijveren , 
ten minsle om hel overbcht)l op tc 
nemen van de vloten , tlie uil alle otu'-
den der wereltl derwaarts zatnenktunen. 
De haven van Oirkenhead is in ééns 
onlworpen, en de nilvoering, bij ge-
deelten aan verschillende maalschap-
\)ijen opgeilragen , die eigenai en zidlen 
wonlen van de dokken, vordert op alle 
punlen zeer ras. Daar- dtïze tlokken alle 
gezamenlijk zijn ontworpen, zullen zij 
mei elkander in overeenslemming zijn 
en een regelmalig geheel vormen, iels 
hetwelk men in tie oude haven van 
Liverpool mist. 

2. Oirkenhead is even als I/iverpool 
gelegen op een heuvel, die van de ri-
vier af zich snel bij wijze van amphi-
Ihealer verheft. Maar hier heefl nu'n 
niel getracht de dokken door uilhouwing 
van de rots le vormen ; hel is len ktisle 
van het legen ̂ voordige beil tlei-iMer sey 
»lil mcu die dokkeu cn dc uitgestrekte 

loskaaijcn , die er rondom noodig zullen 
zijn , lot sianil brengt. IJovendien maakt 
men gebr uik van eene kleine kieek len 
noorden van Dirkenhead, die lot een 
uilgeslrckl nat tlok zal gemaakt worden 
door eene afdamming met sluizen , 
w aarmede men den ingang zal afsluiten. 

Al tle kaaimuren zijn gebt»uwd op 
eene kleibedding lusschen iwec lijen 
van palen en tiamplanken. 

IMen heeft te Diikenbeatl veel minder 
gebruik van graniet gemaakl dan te 
Liverpool , en zulks wegens de groole 
koslen ; het van Cornwallis aangevoerde 
graniet koml op 200 frank (f 05) de 
leerling el le staan, IMen maakt veel 
gehruik van eene soort van blaauwen 
kalksteen, die sltichls 37 frank (/" 17.50) 
kost, en van den rooden zandsleen van 
Liverpool, die op een derde le staan 
koml. 

3. Hot^zeer men geen snelle aanslib-
bingen hij tlerr ingang dei- nieuwe haven 
heeft te wachten, heefl men echler maat-
regelen genomen om krachtig werkende 
spuijinger) le kuruien doen. IMen heeft 
twee stelsels van riolen gemetseld, elk 
van negen; ieder riool heefl eene doür-
siu'de groot 0,30 vierk. el en dc 
ruimte lusschen twee riolen is l*^5 
breed. Al deze ritden zullen gesloten 
wortlen door schuiven of plalen van 
gegoten ijzer, die onderling door een« 
ijzeren slaaf verbonden zijn, welke 
tloor een wintlas wt)rdL in beweging 
gebragl; men zal aldus eene zeer slerke 
spuijing kunnen verkrijgen , door al de 
riolen le gelijk le openen. Hel verschil 
in peil lusschen hoog en laag waler 
alhier, w isselt lusschen G el en 10•^50af. 

4. De nieuwe sluizen , tlie in aan-
bouw yijn , zullen over bel algemeen 
15 el operring lichberr; maar er zal er len 
minste eene van 21 el w ijdte zijn, en de 
heer Ibtiwu , een der ingenieurs, ver-
zekert , tlal men nog niel geheel van 
het denkbeeltl heefl afgt»zien om de 
wijdte van die sluis in den dag op 24 
el te bej>:ileir. 

De heer Orown is het stelsel toege-
daan om tle sluisdeuren van hout en 
metaal le vervaardigen ; dt; hekleeding 
woriit dan van plaatijzer vervaardigd, 
dik als tle j)lalen , welke voor de keteU 
van locornolieven wortlen gebezigd, cu 
het overige is van engclsch eikenhouU 
Kenigc dagen voor dat ik Kugelanti 
verliet, heb ik tien heer Uendel , tlie 
met het opperloezigt over een gedeelte 
der werken le Dirkenhead is belast, 
hooren zeggen, dat bij zich tot een 
uieusv in Fngclaiid nog niet beproefd 
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pbn voor de sluisdeuren had bepaald , 
waarvan de goede uiLslag lieni niet 
twijfelachlig scheen; het raamwerk zal 
van gegoten ijzer zijn, namelijk de 
achterliar, de voorliar eri de boven-en 
onderregels ; het binnenw ei k zat vol 
zijn en bestaan uit opeengelegde ribben, 
die naar beneden toe dikker wtu'den; 
deze f ibben zullen van zeer hard hout 
zijn. dat men van Afi ika doet komen, en 
hetwelk ontler dtiu naam van p,roen hait 
(ijrccn-hart) bekt-nd is; de heer Hendel 
met nt, dal tleze deuren goed walerdigt 
zullen zijn, gemakkelijk zullen bewegen 
en weerslantl zullen bieden aan dc in-
vreling van het zeewater. 

5. Te liirkenhead w il men alle kaai-
muren van scherm- of wrijfiialen voor-
zien , in strijd met het te Liverpool 
gevolgde stelsel. 

Al de nieuwe dokken zullen met aan-
gelegen magazijnen omringd worden. 

i)e spoorweg van Cbester naar lloly-
head loopt tegenwoordig door een lunnel 
onder den heuvel, waaroj» de slatl ge-
l)ouwd is, tot aan tien oever van dc 
Mersey. Men wil een zijtak door de 
stad zelve aanleggen , o]> een hellend 
vlak, tot aan tle nieuwe haven, langs 
welke tle spoorw eg loopen zal. I^e haven 
en de sjioorweg zullen tot elkanders 
bloei veel bijdragen. 

Dundcc, 

Gedurende langen tijd heefl men 
hel voornemen gehad om van IVrlh 
eene handelshaven le maken ; Smcalon, 
IVennie en verscheidene andert; inge-
nieurs hadtien ontwerjiefi gemaakt lt)t 
verbetering van de vaart op tle Tay cn 
den bouw der dokken. Deze ontwerpen 
werden op nieuw in 1834 ter sjjiake 
gebragl door de heeren Hoher t en Alan 
Slevenson , die er in slaagden om een 
aanvan^g met tle werken te dtien maken. 
Intusschen wilden de inwtmers van 
Perlh , die niet zonder weerzin afstanil 
konden tloen van tle schoone slreek ten 
zuiden van tle stad, alwaar de tlokken 
moesten worden aang(de,<jd , dat de 
weiken aan tle rivier eerst wertlen ten 
uitvoer gebra{;t en de goetle uitslag er 
van builen twijfel gesteld , alvorens 
men een enkelen boom van hunne ge-
liefkoostle wandeling omverhaaltle. Men 
toog aan hel werk ; tle Tay werd in-
gedijkt op tlie plaatsen w aar zij door de 
te breetle bedtliug geene genoegzame 
diepte vau water voor de sclieepvaart 
aanbootl; men omlernan) bovendien om 
tle ondiep'eu door baj,;c.'cn weg le 

nemen. INlaar over het geheel verkfceg 
men slechts midthlmalige uitkt)msten ^ 
en men erkentle tlat tle Tay altijd 
slechts zeer onvolkomen voor de schee î-
vaart geschikt zou zijn. 

De vaartuigen hielileu bij voorkeur op 
aan den moiul der rivier, alwaar zicli 
eene nieuwe stad vormde , tlie weldra 
de voonletlen inoogsllt» tlie men voor 
Perlh hatl gehoopt. In 1703 was Dundee 
slechts eene kleine visschershaven. zonder 
eenig ander dok, dan tlat hetwelk den 
naam van Ferry-llarbour tlroeg. Tegen-
woordig telt Duntlee ()5,000 inwoners; 
het is na Glasgtiw tle grotilsle koopstad 
en de belangi ijkste haven van Schotland. 

liij tle aciitereenvolgende vergrootin-
gen van de haven heeft men zich er 
steeds op loegelegtl, tle aangevangtai 
werken onmivldellijk van eenig nut le 
doen zijn , zelfs wanneer gebrek aan 
middelen de vollooijing niel mogt ge-
tlot)gen. Zoo was vt)tu- Ivvinlig jaren 
hel koning ^ViHiam IV-dcdc nog slechts 
eene tij-haven ; men heefl er later een 
nat dok van gemaakt. llelzeHtle heeft 
legenwoortlig plaats met een uitgestrekt 
dok, groot 5,87 ned. buntler, dat voor-
loopig voor tijhaven tlitMil, in afwach-
ting dat men thï sassluis bouwe, die 
het tot een dok zal maken. 

De werken, die te Dundee onder-
handen zi jn, hebben dit mei die van 
Birkenhead gemeen, dat de dokken in 
zee uilgebouwd zijn. (Zie])l. V i l , lig. 4.) 

De ingaui^sluis van hel koniuj; NVil-
liam 1 V-dok is 13'-^50 wijtl; die van 
het graaf Grey's-tlok lG«^üO; de nieuwe 
sluis, tlie men boilwen wi l , zal 18 el 
wijd zijn; meji meent niet tlat ooit een 
slt)omschi|) van grtiotere breedte in 
Dundee zal binnenkomen. Overigens 
heeft meFi, wegens het {jeringe aaidal 
der stoomsclupen die er binnenlooju'u , 
niet noodig geaclil hun een afzonderlijk 
dok aan le wijzen. 

De eersle der vermelde sluizen beeft 
deuren tlie zoo le zeggen geheel van 
bout zijn: de dwarsregels zijn Itil op 
twee titelde van de hoogte van boven 
af al natler en nath?r bijeen geplaatst; 
van tiaar tot beneden toe sluiten zij aan 
elkaiitlei'. Mtui werkt er even metle als 
met tlie te Liverpool. 

De heer O wen geeft verre weg tle voor-
keur aan tle tieuren der andere sluis ; tle 
tlwarsiejfels zijn van gegolen ijzer, en 
eene dubbele geheel walertligle planken 
bekleetling maakl de tleur ligler; tleze, die 
ongeveer 35 Ion (35? netl. ton) buiten het 
waler weef;t , is slechls 25 <»f 2t> ton (t)n-
gcvccr of 2<ïl ned. ton} zwaar in het 
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water. Deze deuren .-rijn acht jaren ge-
leden gesteld; sedert heeft men ze tel-
kens om de twee jaren weggenomen, 
ten eintle ze eenvoudig schtion te ma-
ken, maar zomler de beplankingen le 
vernieuwen ; tle paalworm d(»et slecbls 
wtdnig schade, en imlien deze niel loe-
genomen is, wanntMM' men de tle\n en 
in de nieuwe sluis zal moeten plaalsen, 
dan is het waarschijnlijk tial ze op 
dezelfde wijze zullen worden zamen-
gesleld; intlien tlaarenlegen tle werking 
der wormen te {p-oot mt)gt worden be-
vonden, zou men tle nieuwe tlemen 
met (ilaatijzei bekletitlen. llel uilligten 
der deuren is eene vrij moeijelijke ver-
rigting, waarvoor uu'.n twee dagen 
not)dig heeft. 

De beiM' James Leslie, die gedurende 
twaalf jaren inp,euieur bij tle haven van 
Dundt^e is j;ew et*sl, geelt bepaaldelijk 
de voorkeur aan deuren, zamengesleld 
uit ribben van gegolen ijzer en van 
eene tlubbtde bekleetling (dal is zoowel 
aan de binnen- als aan de buitenzijde) 
van plaatijzer, met hout alleen in de 
vtïcgen van het ijzer, of tlt» aanrakingen, 
l i i j geeft tle votirkeur aan tlie tlubbele 
boven eene enktde bekleeding, niel alh»en 
omdat tle tleur, wanneer zij walerdigt 
wordl , iu liet water ligler is en die 
dubbele bekleeding tevens de hechlheid 
vermeerdert , maar voor:d t»ok omdat 
tle builenbekleeding verhindert dal de 
golven , die uil de ruime zî e komen , 
tt»gen de bekleeding aanslaautle. er langs 
opspringen Itit legen tle houten of ijzeren 
dwarsre/;els, hetwelk gebeuren zou als 
er slechts aan de dokzijde bekleetling 
was, en tlerhalve een' tlruk en aanhou-
demle schtikken naar boven veroorzaken, 
die weldra de tleur uit haar verband 
zouden rukken. De bekleeding van gtj-
slagen ijzer heeft tlit voor boven die 
van bout. tial, zo<i, wejvens den ge-
boj;en vorm der deur, de tlrukkiug van 
hel wahM- de strekking heefl de vot^jjen 
van de binnenzijde le vernaauwtm, zij 
inlt»gt;ndeel strekt tlie aan tle builenzijde 
te verwijden; wanneer nu tle bekleetling 
van {ftvslagen ijzer is, zijn de vot^gen 
niet slechls veel minder talrijk, maar 
thior de wijze waarop tle platen over 
elkander gewerkt en aaneengeheeht zijn . 
strekt de drukking van het wattjr aan 
licide zijtien tier tleur slechts oui tle 
kliukuajjels meer en meer te tloen kleiu-
nien en derhalve t>m de deur tli[',ler le 
maken, llel versehil in prijs lussclum 
eene houten en eene ijzeren bekleetling 
IS ovcrij^ens (jeiiiig. Men mooi tiok in 
lanmeiking nemen tlat dc meerdere dikte 

der houten beklceding noopt om de 
achterhar cn de vooihar zwaarder le 
nemen. 

De heer I.eslie is er niet vrecmtl 
vau. ecu dotir tien ht.'er Samuda opfje-
worpeu denkbeeld te vtilgen ; namelijk 
geslagen in plaats van gegtden ijzer 
le nemen vt>or bel raamwerk der tieu-
ren : men zou ze. zoo doemle, veel 
ligler kunnen maken. Maar de heer 
^Valker is er legen, uil vrees, dal de 
deuren alsdan aan scheluw wonlen 
onderhevig zontlen zijn ; bij voor zich 
geeft er tle votu keur aan dat tle deuren 
geheel van hout zijn met eene dubbele 
planken bekleetling. of wel tlat tletlwars-
rcgels van gegoten ijzer zi jn, wamieer 
men geen geschikt hout kan krijgen , 
iets wat voor grtioie sluizen moeijelijk is. 

Men kit».ze tusschen de verschillende 
stelsels. Ik roer bel vraaijsluk der sluis-
tleuren aan , telkens als de gelegenheid 
zich voordo(*l, omdat ik nog niel heb 
kunnen nagaan , tial er omlrenl dil zoo 
gew iglig punt eene gevestigde meening 
bestaat, en ik meen daartmi al de per-
soonlijke {jevoelens te moeten mede-
deelen van tlr ing'cnienrs, die als zoo-
danig in Kngeland gezag hebben. 

Arbroalh, 

Arbroath. met Dundee verbonden door 
eenen spoorweg, tlie de kust tusschen 
de beide sletlen volgt , is eene kleine 
tijhaven van slechls middelmatig gew igl, 
die echter niel zonder belang is voor 
den ingenieur, dotu' de bijzondere om-
standi{jheitl, dat er in de laatste jaren 
uitbreidingen zijn tot slautl {jebragl, 
tlie goetl uit{;evticrtl maar slecht tuil-
worpen zijn, en slechts ongelukkige 
uitkomsten hebben opgelcvcitl. 

Kr was tiaar slechts t'éii ïijdok; men 
heefl er een ander naast aanj^elegtl, en tic 
beide ingangen , tlie vrij nabij elkantler 
zijn , heefl men tloor een breekwater 
oj> eenigen afsland lu^scheiantl. Maar dc 
o]ieninjïen aan tle uiteinden van bel 
breekwater zijn zoo naauw, en tle toe-
gang lt)l tle dokken zoo bekrompen, 
tial hel binnenkomen en uiljjaan moei-
jelijk is, zelfs votir kleine vaartuigen, en 
er vele ongelukken plaatshebben, lïoven-
dien verzekert hel breek water tle rust in 
tle haven niel ; de schepen stooten tegen 
elkantler, wanneer de zee slechls een 
weinig btwt^gen i» ;̂ en echter is er dc 
verzantliug veel sneller. dan vóór den 
aanleg tier nienwe werken. 

De scherm- of wrijfpalen, die overal 
de kaaimuren beschutten, zijn ondeiliui; 
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verboiuU'n door drie rijtMj walerpasso 
houten gotdingen, en gedekt met eene 
dekptaat van hout; zij zijn aan den muur 
veihomien door uitslekeiule steenen, op 
versciiilltnde hoogten, waarin zij in-
gelaten zijn; dit middel is eenvoudig 
en moet veel lot de hechtheid van liet 
scherm werk hijdratjeu. 

De haven van Üunhar, halfweg Kdin-
hurg en Derwick, is helatjgrijk uit het-
zelfde oogpunt als Arhroatli , namelijk 
wegens den ongunsligen uitslag der 
aldaar uitgevoerde nieuwe werken. 

Lcith en Granton-Hoofd (Pier,) 

Tallooze ontwerpen zijn door alle 
ingejjieurs van Kngeland ingediend ter 
verhelering van Lcith , de ofigelukkige 
haven van Kilinhurg; hij gebrek aan 
geld, wordl er geen len uitvoer gebragl. 
Ilel groole gebrek van de tegenwoor-
dige haven is verzanding ; de sche(»efi 
kunnen alleen bij hoogen waterstand 
bimienkomen. De beide beslaande 
dokken kunnen niet dienen om le 

, spuijen; huime ingangen zijn zoo ge-
plaalsl , dat de spuiiing loodregt op 
den havendam zou gerigt zijn en aldus 
meer kwaad dan goed zou doen, indien 
niel de geringe grootte der vergaarbak-
ken de uilwerking onbeihiidend maakte. 
De heer James Leslie beelt onlangs een 
nieuw onlvverpingediend, hetwelk hoofd-
zakelijk hieroi» nederkornt: 

1°. Den reeds zoo lanifcn havendam 
verlengen, zoodat hij eene voldoende 
walei dieple bereike, opdat de sloom-
schepefi er eene landingsplaats bij laag 
water vinden , behoudens om naar tle 
dokken voort te gaan alleen wanneer 
de zee hoog zou zijn. 

2®. >^aast de beide beslaande dokken 
een derde aan te leggen, dal levens tot 
bewaarkom zou' dienen, en waardoor 
men in de rigling van den havendam 
zou kinitien spuijen. 

In afwachting van de beloofde ver-
beteringen le Leilh , laiulen de sloom-
schej)en eene mijl len westen , alwaar 
men onlangs een schoonen steenen 
havendam heeft aangelegd, die zoo diep 
in zee loojit, dat de schepen len allen 
lijde er bij kunnen komen. Deze haven-
dam , op kosten van den hertog vau 
Luccleugh gehouwd, is zijn eigendom, 
en hij beft er een zeer zwaar tolgeld. 

De 'havendam , die op de kruin 20 lot 
25 el bteed is, is in de lengle in twee 
tlccden gescheiden door een muur en 
eenige gebouwen , w aardoor aan de 
eene zijde dc goederendienst en aan den 

anderen kant de hediening der perso-
nen kan plaals hebben. 

Jiristol. 
De haven van Dristol vervalt al meer 

en meer; dit wordt toegeschreven aan 
hel hoojje bedrag der tarieven van reg-
len , welke van de scheejuaarl worden 
geheven, door de maatschappijen, die 
eigenaars zijn van de k»)nnnen of dokken, 
en levens aan den slechten toestand der 
dokken zelf. 

IMen is bezig eene der dubbelsluizen 
le herstellen , die het Cumberland-dok 
met de Avon verbinden. De nieuwe sluis, 
welker zijnnjren bijna geheel voltooid 
zijfi , is 18«',fi0 wijd. 

IMen draalt nog steeds met de vol-
looijing der bekende hangbrug van den 
heer Brunei, die op eene hoogte van 
ongeveer 100 el boven den walersi)iegel 
over de Avon zou worden gelegd. Ev 
is nog niels daarvan voltooid dan de 
Iwee gen)elselde pijlers, waarop de 
hangkellingen nioelen rusten. De maat-
schappij , die dit werk heefl omler-
nonien , weigert dc gelden voor de 
verdere vollooijing, daar zij overtuigd 
is , dat de opbrengst de koslen tiooU 
zal dekken. 

De groolsle wijdte der sluizen van de 
tegenwoordige dokken le Plymoulh is 
21 el. Men is bezig Iwee nieuwe dokken 
voor stoomschepen te maken. 

Dover, 
liet steeds toenemend aantal van sche-

pen , die de haven van Dover bezoeken, 
maakt eene vergrooling noodig, die 
men heeft tot stand gebrai[t. 

De voorhaven is ongeveer de helft 
grooler gemaakt en zal reglslreeks met 
het binnendok gemeenschap hebben 
door eene sluis 18 el wijd. 

Men is bezig met de kaaimmen te 
voltooijen , die met granielblokken be-
kleed en zonder wrijf- of schermpalen 
zijn ; hunne dwarsdoorsnede is in het 
benedendeel hol gebogen. 

De deuren der nieuwe sluis zullen 
van hout zijn met eene dubbele be-
kleeding , en worden onder loezigl van 
den heer AValkcr als hoofd-llijks-ingc-
nieur vervaardigd. 

Men schijnt niet meer te denken aan 
de uitvoering van een reusachtig ont-
werp voor eene noodhaven, dat voor 
eenige jaren door eene regerings-kom-
missie is voorgesteld geworden (1). 

(1) IntegeudccK Dil groole werk is reeds ver 
prvordcrd. (Ued.) 
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Kaledoniseh kanaal. 

Het kaledoniseh kariaal is voor de 
scheepvaart wederom opengesteld na 
gedurende drie achtereenvolgende jaren 
wegens veranderingen , ongebruikt le 
zijn gebleven. De belangrijke werken, 
die men er heeft uitgevoerd, en waar-
voor het parlement eene som van ruim 
100.000 pond sl. (Z* 1.200.000) ha<l loe-
geslaan , hadden len doel de die|)ie van 
het water van S'̂ ^OO op le hrentjerr. 

Kene nieuwe sluis is gebouwil vol-
gens een onlwerp dal zeer veel overeen-
komst heeft rnel de z nnenslelling, welke 
onlangs in Krankrijk door den algernee-
nen raad der Prnfjgen en IVegen is aan-
genomen geworden. 

De deuren der oude sluizen zijn van 
gegolen ijzer, behalve de voorhar en de 
bekleeding die van hout zijn; elke deur 
weegt 301O135 ton (30^ lol 35^ ned. ton). 
De nieuwe sluis heeft bouten denren, die 
slechls 20 ton (20,32 ned. lorr) wegen, 
en welke de hocfd-int;enieur ^Valker 
beschouwt als verre verkieselijk boven 
de andere. De heer May, de ingenieur 
die belast is met het loezigl over de 
werken, meent, dat men (omstreeks 
hel jaar 1811) alleen tol hel gebruik 
van deuren van gegolen ijzer heeft be-
sloten, ten gevolge van de moeijelijkheid 
om in Kngeland hout le bekomen ; vol-
gens hem kunnen houten deuren, die 
in de behandeling zoo gemakkelijk zijn, 
veertig jarerr dureir, zorrtler eenige ander e 
herstelling dan hel vernieuwen der he-
kleeding, noodig le hebben. In deze 
nieuwe deuren zijn al de dwarsreg,cls 
van eikerrhoul, behalve de onder-sic die 
van ijiienhout is, lerwijl de hekleeding 
van greenenhout is. 

§ 2. Over dc bestrating. 

De bestraling van hout, waarvan 
men zooveel had verwacht, heeft in 
Engeland onhelwrslbaar .slechte uitkom-
sleu opgeleverd. Deze bestraling heeft 
een hoofdgebrek, namelijk ilal zij in 
mintler dan vijf jaren bederft en ver-
slijt , lerwijl bt)ventlien tle paartlen er 
alleen vasl op staan als het wetfer l)ij 
uitstek droog is. Ook ziet men die ge-
deelten die bij wijze van })rt)efneming 
in dc stralen van Londen zijn gemaakt, 
langzamer hand verdwijnen, en al spoedig 
zal er geen spoor meer van overig zijn. 
Evenwel heefl men in High-Holborn 
nog eene laalsle proeve gentunen, waar -
van ik in weinige woorden spreken wil. 

Vele ingenieurs, onder anderen de 
heer Farey, zijn van meening, dat een 
gedeelte tier bouten .straalblokken ge-
zonken zijn, lerr gt^volge van gebrek 
aan hechliieitl ir. de f<mderinjï. Ook is 
de grt)ml, waarop in .Udij 11. de nieuwe 
bestraling van High-Holborn werd ge-
legd , ontler eene zeer llaauw bolronde 
oppervlakle, gedekt mei een digt za-
mengepakl en vaslgeslampl keizelwerk, 
hartl als graniet. De beslraling bestaat 
uit pa ritselen, breed 1 el en lang, vol-
gens de as van den weg, 0'•^(^0, die 
men eenvoudig naast elkander legt. 
Maar elk van die ifedcellen beslaat uit 
blokken, die op eerre nagenoeg onver-
anderlijke wijze zijn bijeengevoegtl. Kik 
blok is een scheef parallellopipedum, 
boog waarvan het grondvlak 
0'^^15 vier k. groot is, en tle vier schuine 
kanten O '̂̂ OO hellen. Elk vak bestaat 
uit vier rijen blokken; dc bltikkcn in 
de opeenvolgende rijen slaan hellend in 
tegengeitelden zin. De randblokken der 
vakken zijn onderling verhonden met 
ijzeren krammen, dik 0'ï,003; daaren-
boven w orden de oiieenvolgende reeksen 
blokken onderling met bouten nagels 
verbonden, (iroeven, breed O-̂ i.OS en 
diep 0*1,02 zijn in het oi)pervlak ge-
maakt, len einde aan de paarden vas-
teren voet le geven. 

Hel graniet schijnt alle andere bouw-
stoffen le zullen vervangen voor dc 
beslraling van I.onden. Gedurende langen 
lijd hield men hel voor t)naannemclijk 
de blokken graniel uit Devonshire en 
Schoiland de Theems op le voeren; en 
legenwoortlig denkt men aan geen an-
dere bestralinty meer. 

In die gemacatlamiseerde straten , 
welke men zoo blijft behoutlen mengt 
men granielslukjes met grint uit de rivier. 
Meer algemeen is de wijze, vm hel 
graniet te gebruiken irr blokkerr , die 
met {groole zor{; behouwen zijn , en 
waarvan de afmeling volgens de as 
van tien we{f klein is in verhouding lot 
de beide amlere. De graniel ht?slrating (1) 
heefl slechls één gebrek, het is tlil, dal 
hare oppervlakte glail wordt en tlerhalve 
gevaarlijk voor tle paartlen. Om deze 
reden plaatst men de blokken niel digt 
sluilentl legen elkander, maar laat ep 
ecnc kleine ruimte lusschen open , di^ 

(1) Weenen , dc oude slad , is geheel mat groole 
gvanielbUkken bestraat. Oic heslrating is door-

hol rund. Men kun zich peen scliooiier , ge-
makkelijker slraalbeklt:ediuK deuken , dan zij is. — 
Men hoorl cr hel vollcu der rijluii;eu T»einiR. 

(lied.) 
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men aativiiU met hel cemenl dnt de 
steenen moet vereenigen. InOcloherll . 
maakte men de hestiaüng in Fleet-
slreel als volgt : gr.'^niethlokken van 

lengle , hreedte en O 
hoogte werden , zondtjr elkantler aan le 
raken, o|> een volkomen gelijken bodem 
geplaatst; vervolgens wertl er vloeibare 
mortel overgegoten , tlie in tle vt)egen 
tlrong. 

In andere groote sletlen wortlt tle 
l>estraling' t)p tle/elftle w ijze tjelegtl, 
hetzij men /[raniet , hetzij nn?n haitlen 
zantlsitfen '>iïzigt. /t)t) heb ik tei/i-
veri)00l o[> een kleinen atsbnitl van liet 
sj)oorweg-statit)n tle navermelde bestra-
ting zien leggen: blokken breed, 

lang eti hoog wertlen zt)o 
geplaalst, dal er eene ruinUe wijtl 
roiulom eiken vrij bleef; deze ruimten 
wertlen vervt>lgens met grintzantl uil de 
rivier gevultl. 

Ik heb in Piecadilly, de schoonste 
straat van IManclu\sltïr , twee proefne-
mingen gtvien van nieuwe beslratiiigen, 
tlie wegens tle zorgvuUlige uitvoering 
opmerking vertlienen. 

De blokken waren breed, O'*,25 
lang en Ü'',I5 hoog. Uegrondslai; wt)rdt 
slerk aangeslampl; vervolgens wtutlcn 
tic bbdvkeu iu rijen haaks oj) tle as 
van tien weg, elke rij op O'",03 van 
dc voorgaamle , en in dt» rijen O«»,02 
van elkamler geplaatsl. Men werpl cr 
vervolgens Ojn liviergiint over, niel 
drot)g ztio als bij tle prtiefiieming te 
Liverpool , maar nud waler tt)t eern̂  
vloeibare brei vermengtl; tle kar t)p 
vier kleine rollen waaroj) tleze grint 
wortlt aangevoerti bestaat uit een hak 
biiig 2'»,50, breeti en hoo{ï O«',3. 
IMeu versjireidt vau deze gfiutbiei op 
tle blokken zoti veel, tlal na tlotir midtlel 
van een klein ijzeren werktuig goetl 
aangestampt le zijn , ze een dertle tier 
bot>gte van tle sleenblokken bereikt ; 
dan werpt men er nieuw grintzantl 
over en slani|)t het tip nieuw aan, en 
zoo vt)ur tle tierde maal , als wanneer 
tle lusschenruimte geheel gevultl is. 
JJaai'ua legt nuui eene tloorgaantle laag 
keisteentjes over de bestrating ter tlikle 
van , welke lan{j'f:uuerhand door 
de rijtuigeii wordt fijn {gemalen. 

r»ij eene andeie proet^ieming in dc 
nabijheiti van tle vermelde is de ver-
bintliugssb»f verschillentl. 

ï\Ien begint met lijn riviergrint , als 
vloeibare brei, neder le werpen, lot 
tlal het aangeslam|)t zijnde tle bahe 
hoogst tier sleeuen bereikt ; vervolgens 
giet men er met den kruiwagen eeue 

bilumineuse zelfstandigheid op iu ree-
pen , waarvan de grootste afcueling 
()<•',04 bedraagt; men maakt ze mt;l de 
spade tjelijken vervtdgen? mei een bezem, 
en men sl.-.mpt ze tlan, in de lusschen-
ruimte, aan; vervtilgeus giel men er 
eene tweede laag over en stampt ze op 
nieuw aan; ten slotte, als alle voegen 
goctl gevidtl zi jn, stort men er even 
als bij tle vtirige proeve eene tloorgaande 
laag keistcenjes op. 

Over hel geheel schijnt in al deze 
nieuwe proefnemingen van beslratin{f 
een vrij algemeen beginsel, cent; nieuwe 
strekking te licerschen, namelijk tun de 
verhiudingsstotle tusschen tle steenen eene 
meer ludangrijke rol in de bestraling 
te doen vervullen. Ofscht>on men de 
steenen met grtioie zorg lu)uwl, zomlert 
uien ze evenwel van elkantler af en het 
cement wtutll met ztioveel zorg aan-
gebragl , tlat de bt?slrating een zamen-
liangentl gelieel vormt , dat met {foed 
metselwerk kan wortlen vergeleken. 
Dt)or titïze inrigting wtutlcn tle tlruk-
kingen t)i) de op[)ervlaktc niet regt-
streeks van het eeue steenblok op het 
antlere, van een harti ligchaam tip een 
ander even hartI lijjclnam overgebragt; 
maar tle tivcrbrenging geschiedt tloor 
tle tusscheid\t)mst van een veerkrachtig 
ligchaam, nauudijk tloor hel cemenl of 
aanvulsel ; en men bi^grijpl thil de ĝ e-
ringe speling, tlie aan de slcenen ge-
laten is, bevortlerlijk kan zijn aan het 
belmutl der bestrating, liet is t)VtM igens 
dnitlelijk tlat tleze voorztu'gen in alle 
mogelijke opzigten voordeelig zijn voor 
het verkeer. 

§ 3. Proefnemingen omtrent de duur-
zaamheid van hout en ijzer, daC aan 

het zeewater is blootgesteld, enom^ 
trent dc kracht der golven. 

De vuurtoren van nell-Iiock is ge-
bouwtl op eene afijezonderde rots in volle 
zee . tlie gebr uikt is en nog wtirtlL lot 
proefnemingen die in tle Imtigsle mate 
i)clangrijk zijn voor de bouwkunst. 

Die proefmuningen zijn vau twee-
tlerlei aartl ; eenige dienert om tle tluur-
zaamheid van hout en ijzer le bepalen, 
dat afwisselend aan de lucht en het 
zeewater is blootgesleld, en andere 
hebben betrekking op de kracht der 
golven. 

1. Proefnemingen betreffende hout 
en ijzer. 

Tk doe hier volgen eene opgaaf, iu 
w eiken staal ik de stukken hout en 
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ijzer heb gevonden, waarmctle gedu-
rende verscheidene jaren aanhoudend 
proeven zijn genomen. 

Hout, gelegd den 21" Otdober 1843: 
Het cngelsrh eikenhout heefl veel 

gaatjes; de wormen hebben vtioral het 
benetlerigedeelle dat op de rots rust 
doorkuaagd, cn hel bederf neemt lang-
zamerhantl langs dc zijden naar boven 
gaande toe. 

Het italiaansch eikenhout is ongeveer 
in deuzeblen toestand , maar beeft min-
der gaatjes. 

Hel eikenhout van Danzig heefl veel 
gaatjes en verliest geheel zijnen vorm. 

Het afrikaansch eikenhout is volko-
men gaaf gebleven. 

/oo tiok het Teak-hout (Jati hout of 
kajoe-jati), dal men uit de Oosl-ïmlicn 
doet aanvoeren. 

Dc ceder van den TAbanon is vi ij wat 
verleertl aan alle zijtlen maar vooral 
aan het laagste gedeelte en tle kanten. 

Het mahonghout van IJonduras is 
goed bewaard gebleven , en alleen van 
onderen een weinig veranderd. 

Dc engelsehe yp was na verloop van 
twee jaren geheel bedorven. 

De gp va)i Canada , bet Iligasche cn 
Danzigsche greenenhout waren insge-
lijks tien IS*̂ » .April 1840 geheel bedorven 
eu wertlen wejfgenomen. 

De pijnboom van Virginie, de gele en 
roode pijnboom en tle poolsche lorken-
boom moesten reetls in iNovcmber 1845 
wortlen weggent)men. 

Hout , in 1830 gclegtl : 
Het groen-hart, tlal men van Ibazilie 

cn Jamaitia trekt, biedt niet helminste 
spoor van verderf aan. 

Het Jali-hout is nog goed bewaard 
gebleven. 

De afrikaansche eik Is veel veranderd. 
De engelsehe eik is zeer beschadigd. 
Al de andere houlsot)i len die op het-

zelfde lijtlslip zijn tfelegtl , heefl men 
nu>elen wegnemen daar zij in een vol-
komen slaat van betlerf verkt»e.den. 

I.lzer tien November 1843 gelegd: 
Mzeisoorlen , die beurtelings aan 

droogte en vocht zijn blootgestehl ge-
worden , zijn thans zoo veranderd dat 
men jmet een nies lange bladen roest, 
mi;S en schelpen er van kon afnemen. 
Overigens moet men opmerken dal dit 
bederf aanmerktdijk verschilt naarmate 
van de hoedanigheid van het ijzer en 
ook van dc fabrieken waar het be-
werkt is. 

Dezelftle ijzcrsoorlen, gegalvanizeerd 
zijiitle , vertoonden traauwclijks eenige 
n»estvlekken. 

Stukken ijzer , zoo geslagen als {je-
golen, die aanhoudend omler water zijn 
gehomlen in de rotsholten , die not>it 
droog komen , waren zwaar bescbatligtl. 
(lelijke slokken, gt>galvanizeertl zijntle, 
vertoomlen niel het geringste spoor van 
betlerf. 

2«. Proefnemingen omtrent de kracht 
der golven. 

Dij het onlwerpen van zeewerken, zt)U 
het zeer nuttig zijn tien groolsten druk 
le kenunu , welken tle golven in bet on-
sluimigste weder op tle vierkante el kun-
nen uitticfencn. Deze drukking hai\gl vau 
twee zaken af: de boogie tier golven, 
waaruit hare statische drukking voort-
vloeit , en hare snelheiti. Het zou zeer 
nioeijelrjk zijn tle hoogten der gtilven 
cn bare daarmede overeenkomemlc snel-
hetlen, cn nog nu>eijelijker tlaariiit bij 
berekening hare grootste uitwerkirrfy Je 
bepalen. De heer Thomas Stevenstin (van 
Ktlinhurg) lt)st het vraagsluk reglstreeks 
oj) tloor een zeer* cenvtmtlig proefmitltlel. 

Ken kleine cilimler vau gegoten ijzer 
lang tot wordt slevig op dc 
rols bevestigd; vier ijzeren slangen 
loopen met eene zacble wrijving tloor 
de beitle bodems en eimligen aan dc 
eene zijtle in eene schijf, die zoo ge-
keerd is tlal zij den schok tier gtilven 
ontvangt. Kene spiraalveer, van biirnen 
aan een der botlems van den cilimler 
en aan tle ijzeren stangen vastgehecht, 
tlienl orn deze o[) hare [ilaats te houtlen 
als th? tlr ukking tiei' gt)lven , tlie door 
tle buitenschijf er oji wortll overge-
bragt, ze wil wetjdiingeu. Kleine le-
deren ringen loo\)ei» langs tle slaven eu 
worden dotu' het groutlvlak van den 
cdinder legengebo\ulen, wanneer tic 
slaven zicb verplaatsen; zij wijzen aan 
hoeveel de staven terug zijn getlrongen, 
of (wat op hetzelfde iretlerkoml) hoeveel 
dc veer is uilgerekl. De stangen ziju 
naar regtstrceksche proefnerrung van 
eene graatlNcrtleeling vt)oizien , zotidat 
men naar den slaml tier w ijzers onmid-
tlellijk kan zien welke tle grtiotsle tb uk-
kin(j der gtilven oj> tle schijf is geweest. 

De zamenstelling cn bet {jebiuik van 
dezen toestel bietlen geencrlei moeije-
lijkheden aan. De cilinder beeft twee 
uitstekken, waartloor hij met vier ijze-
rer) bouten aan de rols wordl vaslge-
maakt. 

Kene kleine deur met scharnieren ver-
oorlooft , om in den cilinder te kijken 
ten eimle den uitslag der i)rocfneming 
af [e lezen. 
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Kene enkele slang en een enkele wijzer 
zouden voldoende zijn geweesl; men 
heeft er vier genomen, om de uilkom-
slen le kuimen vergelijken , en zij komen 
sleeds overeen. Genjeenlijk plaalst men 
den loeslel op drie vierde van den af-
sland lusschen de slanden van hoog-
en laag walei', w ant hel .slechle weder 
zou gedurende verscheidene dagen alle 
\vaarne»ning (uunogelijk kmuien maken. 

De uilkomslen , die deze loeslel levert, 
verschillen wezenlijk naarmale van het 
pun t , waar men ze verkrijgt, en in 
ieder geval zijn er plaalselijke proef-
nemin,'fen noodig. 

Ik zal ïnij er dns toe hepalen , ora 
eenige der verkregene uilkomsten op 
te geven. 

De sterkste drukkiftg die men hij den 
vuurloi eu van nelt-Hock gevonden heeft 
bedroeg 1671̂ 2 poml op de vierkante el. 

Bij eene rt-cks van proefnemingen op 
het eilaiul Skerryvore, len weslen van 
Scholland, waar hel geweld der golven 

de gewone grenzen overscbrijtll, ver-
kreeg men als gemiddelde uilkomsl, 
gedurende vijf zomermaanden van de 
jaren 1843 en 1844, eene drukking, 
gidijk slaande niet 3055 pond oj> de 
vierkante el. Gedurende zes winter-
maanden van dezelfde jaren, is de 
groolsle drukking, gemiddeld uil ver-
schillende maxima bevonden le zijn 
1043() pond, dal is meer dan hel drie-
voud van de vorige uitkomst. 

De hoogst verkregene uitkomst is 
geweest eene drukking van 30415 pond 
en de daar naast bijkomende 26G15 
pond. 

Derhalve kan de druk der golven 30 
Ion (30,48 ned. ton) oj» de vierk. el te 
boven gaan. Indien men bedenkl dat 
dö statische drukking van eene golf vau 
10 el hoogle sleclds 10 ion (10,10 ned. 
Ion) b'^draagM, zoo kan njen daaruit 
opfiiaken , in hoeverre de vernielende 
werking der golven van hare snelheid 
afhankelijk is. 

^ÊIXXI . EKRSTE BKGI.VSIXEN VAX STAATIICISHOUDKCNDK, TOEOF.P.VST OP DE 

OPENBAUE WEUKEN. NA.\U IlET FHANSCll VAX MINAUD , Inspeclcur-

(jeneraul der IJnirjfjai cn Wegen, uoon J . TIDEMA.X. 

(Annales des Ponts et Chaussées, Jan. en Febr. 1850. blz. l volgg.) 

Voorberif/t» 

Reeds in 1831 is , onder de verbele-
rijjgen , waarvoor het onderwijs op de 
school' der l]ruij(;en en \\ egen vatbaar 
scheen, een cursus over de staathuis-
houdkunde voorgesteld geworden. 

Toenmaals echler werd deze maat-
regel uitgesteld , en de uilvoering heeft 
niet vóór 1847 jdaals gehad, 

In 1831, loen ik inspecteur der Brug-
gen en W egen was , stelde ik mij de 
vraag voor, op welke wijze de leeraar, 
die met dezen cursus zou belast z i jn , 
de staathuishoudkunde op de opeidiare 
werken zou kunnen loepassen , en in de 
bier volgende bladzijden heb ik getracht 
deze vraag te heantv\ oorden. Hel is eene 
proeve. Onder de bewei king bevond ik, 
dat de behandeling van hel ondej werp 
een talent vereisclite, dal ik niet bezit, 
en vooral eene uitgebreide kennis van 
de ge.schiedenis der ojienbare werken, 
en van hunnen invloed op den rijkdom. 

Uil deze kennis alteen kan men de 
voorschriften putten eener wetenschap, 

die men beter door een onderzoek der fei-
ten , dan door redenering kan aardeeren. 

INlijn werk , dat geheel in 1831 ge-
schreven is, heeft sedert eene groole 
uitbreiding ondergaan. In 1832 gaf ik 
er inzage van aan den heer J , B. Say; 
en het gunslig ooi deel van dezen slaal-
huishoudknndige, alsnuide de wensch 
dien hij uille om hel gedrukt l e z i en ( I ) 
en de zonderlinge meening van eenige 
afgevaardigden van 184«, die voor de 
ingenieurs der Bruggen en Wegen de 
kennis der slaalhuishoudkunde overbodig 
achllen, dil alles heeft mij doen heslui-
ten tol de uitgave van een werk, dat 
gedurende vele jaren in bandschrift is 
gebleven. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Eerstebeginselen der staathuishoudkunde. 

De beginselen der slaalhuishoudkunde 

(i) Rrief van den beer J. R, Say , (xic zijne 
«Ueuvres diverse«» ri'O.) 
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tegenwoordig zoo algemeen ver-
.spreid , dat w i j , bij de behandeling van 
ons onderwerp , ons kminen onthouden 
van ze alle le oni wikkelen ; ev«Miwel 
zal hel nuttig zijn er eenige in herin-
nering te brengen , die men zich wèl 
moei eigen maken. 

Over de verruilbare waarde, — Wan-
neer eenige zaak tegen een amlere kan 
verwisseld worden, zoo hebben deze 
beide zaken dezelfde waarile voor de 
ruilers; wanneer iwee zaken tegen eene 
enkele kunnen verwisseld worden, dan 
beeft deze laalsle meer waanle, dan 
elke der beide andere. 

Ten aanzien van ile waarde kan men, 
volgens l\ossi ( l ) , drie soorlen van 
zaken onderscheiden, te welen : 

1°. Die eene gebruik-waarde hebben. 
2°. Die eene gebruik- en eene ruil-

waarde 'bezitten. 
3«. Die, welke, na deze heide soorten 

van waardein zich le hebben vereenigd, 
slechls de gebruik-waarde hebben be-
houden , iets hetwelk mij zeer zeldzaam 
toeschijnt. 

De oj)enbare werken zijn voorbeelden 
van de heide eerste soorlen ; zoo hebben 
de vuurtorens en in Frankrijk de meeste 
w egen, bruggen en verscheidene han-
delshavens slechts eene gebruik-waarde. 

De kanalen, spoorwegen en bruggen, 
waar l(d belaahl wordl, hebben beide 
sooilen van waarde, dewijl men ze 
zou kunnen verkoopen. 

De gronden bestemd lol aaid)Ouw van 
publieke werken leveren een voorbeeld 
op van zaken, die na eene gebruik-
waarde en eene rnil-waarde gehad te 
hebben, hare gebruik-waarde verliezen 
zoodra de aankoop voor den aanbouw 
geschied is. Dil vloeit niet voort uit de 
vrijwillige overeenkomst der beide kon-
Irakterende partijen , maar uit de ver-
ordeningen op de onteigening ten alge-
meenen nul le, welke slechls de ruil-
of publieke waarde erkennen , zonder 
op de gebruik- of i)arliculieie waarde 
acht le slaan. Lalen wij hier een voor-
beeld van aanhalen. 

Twee broeders zijn tezamen bij hunnen 
vader opgevoed; de tu in , waarin zij 
als kinderen speelden, heefl voor hen 
eene niet te liepalen waarde. Daar hij 
den dood des vaders beiden de vader-
lijke woning niel kunnen hezillen, wordt 
zij begrepen in een der beide gelijke 
deelen waarin zij de erfenis splitsen , 
doch legen eene veel grootere waarde, 

dan de koopwaarde, en zij lalen daar-
oniO'ent hel lol beslissen. 

Fenigen tijd na de deeling heeft er 
eene onleigening plaals wegens een weg. 
die door het erf moet loopen. Welke 
schadevergoeding moet nu aan den 
eigenaar vau huis en tuin gegeven 
worden? De ruilwaarde aan hem, die 
ze tegen de gebruik-waarde had ont-
vangen. 

Over de muiiteenheid. — In den tegen -
woordigen toestand der maatschappij 
zijn alle zaken le koop , dal wil zeg-
gen , kunnen tegen gemunt geld ver-
ruild worden ; zoodat de belrekkelijke 
waarden der zaken onderling vergele-
ken kmnien worden naar ile hoeveel-
hetlen {gemunt geld , die men er voor 
in ruiling zou geven. De munteenheiil 
kan dus dienen als eenheid van waarde. 
Xij heel in Frankrijk frank (1): de frank 
lieeft het {gewigt van w igtje aan zilver 
en \ wiglje aan koper, te zamen lot 
munt vervormd. 

Over prijs. De hoeveelheid van munt-
eenheden , welke men legen eenig 
voorwerp kan verruilen, noemt men 
zijnen prijs. 

Over de verandering der waarde, — 
Ofschoon de nuinleenheid allijd hetzelfde 
gewigl aan metaal heeft, is echler de 
waarde, die zij aaiuluidt, niet stand-
vastig ; deze verandert met de waarde 
van hel metaal, even als de waarde 
van alle zaken, die van den in-
vloeil van omslandigheden afhankelijk 
zijn en vooral van den meerderen of 
minderen overvloed der voorwerpen. 
Een ieder weet dal de prijzen van 
lijdsonislandigheden en plaats afhan-
kelijk zijn. 

O eer de verandering der prijzen cn 
wat ze bepaalt. — liet zilver was veel 
zeldzamer en de prijs der voorwerpen 
veel lager vóór dat men de mijnen van 
Amerika hatl onlgind. In het aljje-
uu'eu slijgl iels in i)rijs naar mate het 
meer gevraag»! of mimler aangeboden 
wordt; maar deze prijsverhooging 
is niet juisl in de reden van de 
navraag en in de omgekeerde reden 
van de hoeveelheid, omdal aan den 
eenen kant de navraag afhankelijk is 
èn van den prijs èn van de behoefte, 
welke laalsle beperkt is, en omdal ten 
anderen de behoefie niel door de hoe-
veelheid bepaald wordt. 

Uil hetgeen wi j omtrent de veran-
derlijke waarde van de munteenheid, 

(<) «Court d'économie poIili«{ue» dc Koŝ i, « T. 
I, i>. He éd. 1810). 

(t) t" 
vcreijrti » 

Nederland « jfulden , » in Engeland « >'0-
(Red.) 
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helihen {jczegU, vloeil niet vooi ttlai die 
waaide deiilcbeeldig is, Ken franlv is 
niet slechts eene eenlieid in lielaling, 
hij is de waarde van het gewigt aan 
geinnnt metaal, die hij voorstelt , op 
het oogenhlik, waarop, en de plaats, 
waar men er zich \an bedient. Zoo 
zijn twee hocv(?elhetlen goiiden en zilve-
ren innnt, gelijk in eenheden van gold, 
niet gelijk in waarilo, omdat de be-
Irelvkelijke waarde van deze belde me-
talen evenmin standvastig- is als de 
waarde van eenige andere kotijnvaar , 
of , anders gezegd , omdat de |M'ijs van 
het goud in zilver bijna nooit die is , 
welken het getal oi> den stempel uit-
drukt. 

De reizigers die voor hun gemak 
goud in plaats van zilver willen mede-
nemen, zijn zeer goed b» kend met 
deze waarheid; zij weten dal de wisse-
laar , die hun een goudstuk van 20 fr. 
voer vier zilveren vijf-frank-stukken 
geeft, hun bovendien 10 lot 40 centime 
(4i tot 19 cent) al naar den prijs van 
het goud . zal afnemen. 

Ken reiziger, die China wil bezoeken, 
doet l»eter, zijn zilver te bewaren , 
want in dat land heeft hel zilver iu ge-
wigt nagenoeg een tiende van de waarde 
van bet goud, terwijl het in Kuropa 
slechts een vijftiende van die waarde 
bezit. 

Over dc waarde van het (jchruik 
van onroerende goederen. — iSiet al-
leen vervoerbare goederen, maar de 
onroerende goederen en ook hun ge-
bruik kunnen tegen geld worden ver-
ruild ; zoo kan men geld ruilen legen 
een huis maar ook legen het gebruik 
van datzelfde huis , wanneer men het 
slecb-ts voor eenigen tijtl bewoont. 
De gebruikwaarde van een onroerend 
goed kan een denkbeeld geven van het 
nut der openbare werken; want , zon-
der dat de maatschappij er altijd eige-
nares van is, heefl zij er echler altijd 
genot van door hel gebruik dat zij er 
van maakt. 

Onstoffelijk nut. — Kven als men 
geld kan ruilen legen de dienst van 
een buis, kan men bet ook ruilen 
tegen den arbeid van den handwerks-
man of tegen hel verslandelijke werk 
van den ingenieur. Ofschoon deze dienst 
onslotfelijk en ontastbaar is, heeft zij 
echter eene werkelijke waarde. 

Scheppinf/ der waarde of voortffren-
ijinfj. — De waarde is eene hoedanig-
heid die men kan scheppen. AVanneer 
men eene steengroeve ontgint, krijgen 
de sleenen, die men er uithaalf, eene 

waarde die zij in den schoot der aarde 
niel bezaten. Deze waarde beslaat niet 
alleen in den arbeid der groefw erkers, 
in het buskruid dat gediend heefl voor 
de mijnlading , enz. in één w oord in 
de kosten van ontginning; zij bevat 
ook een bestanddre.l (element), afhan-
kelijk van verschillende omstantligheden 
en \ooral, even als wij met hetrel<king 
tot de prijzen hebben gezegd, van de 
hoeveelheid sleenen die gevraagd wordt 
en van de hoeveelheid die verkrijgbaar 
is. iVii is het duidtdijk dat dil taalst-
genoemde gedeelte der waarde wordt 
geboren, want geen der andere be-
standdeeien van de waartle draagt er 
toe bij. 

Indien men sleenen verbrijzelt votu-
het ondeihoud van eenen weg, tlie 
op eenigen af.«tand van tle grtieve ge-
legen is , zoo zal de verbrijzeling en 
hel vervoer tic waarde der sleenen doen 
stijgen, en eindelijk zullen deze eene 
allerlaatste waarile verkrijgen , wanneer 
zij gebruikt worden op die plaalsen 
waar zij noodig zijn. 

Verniellfjinfj der waarde of verbrnik. — 
Wi j hebben hierboven vau allerlaatste 
waarde der sleenen gesproken, want zij 
zullen door de voertuigen worden ver-
morzeld en tot poeder gereden, en daarna 
door de vve(farbeiders ter zijde gewor-
pen , of dt)or wind en lejjen verstrooid 
worden ; de zamen hang der sleenen 
wordt dus vernieligtl en daarmede le 
gelijk hunne waarde. Hier bestaat echter 
dit verschil, dal tle deeltjes der steenen 
nog ergens voorlniitlen zullen blijven . 
terw ijl liunne waartle nergens of slechts 
voor een klein gedeelte zal blijven be-
staan, namelijk in tle koopwaren, die 
over tlien weg zijn vervoertl en zt)o tol 
hare bestemming gebragt. 

iMen kan dus tic waarde scheppen, 
men kan haar ook vernietigen, liet 
eersle noemt men in de staathuishoud-
kunde voortbrenfjen, hel laatste ver-
bruiken. 

Vruchtbaar en onvruchtbaar verbruik, 
— liet gtïbeurl dikwijls, dat men eene 
waarde gebruikt om eene andere voort 
le brengen. Zoo heeft men , om bij het 
voorgaantle voorbeehl te blijven, tle 
waarde van hel buskruid , bei staal der 
werktuigen , de spierkracht der groef-
werkers vcrbi uikl , lerwijl de w aarde 
der steenen dil verlies zal moeten dek-
ken , en in dit geval woidt tlil ver-
bruik voortbrengend of viuchlbaar ge-
noemd. 

Zoo, integendeel , verbruik geen 
waarde oplevert of eene, minder dan 
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die welke er door vernietigd is, noemt 
men dit onvruchtbaar verbruik. 

V'crgete men niet, tlat wij slechts van 
verruilbare waarde spreken, en tlat wij 
verreweg liet grootste getleelle van het 
verbruik , tlat alleen genoegden oplevert, 
als onvruchtbaar zullen beschouwen, 
tiaar het genoegen niet verruilbaar 
meer is. 

Zot) zullen wij zeggen, dat de ledig-
gangers, die in hunne lijtuigen de 
openbare wandelingen in de Champs-
Elysét^s bezotfken , op eene onvruchtbare 
wijze de gelden verbruiken , die jaar-
lijks benoodigd zijn lol haar onderhoud ; 
terwijl de karren, die de groenten naar 
Parijs brengen , een vruchtbaar verbruik 
maken van de sleenen tier wegen , die 
rij berijden, omdat tlie groenten voor-
eerst in waarde stijgen door haar ver-
voer naar I^arijs, en tlaarna tmg door 
haar gebruik als voedsel. ofschtion zij 
dikwijls ten slotte onvruchtbaar worden, 
verbruikt ( l ) . 

Dij het maken van kalk, worden de 
waartien van tien kalksteen , van de 
brandstof, van het gebruik van den 
oven en van den arbeid op eene vrucht-
bare wijze verbruikt, daar zij geza-
menlijk minder zijn dan de waarde van 
tien gemaaklen kalk. Deze op zijne beurt 
wordt in het bereiden van mortel we-
der voorlbrengentl verbruikt, omtlal dc 
waarde van tien mortel tlie van den 
kalk , het zand en de bewerking geza-
menlijk overtreft , en eindelijk wordt in 
het metselwerk de mortel weder voort-
brengend verbruikt. De waarde van tlit 
laatste, dat geen verandering meer on-
tlergaal , l)t\slaal in diensten en wordt 
niel verl)ruikt. voor dal bel melselwerk 
tot het gebruik ongeschikt wordl of het 
gebruik ontbreekt. 

De waarde, iu betrekking tol den lijd 
beschouwd , beeft een korleren of län-
geren tluur. In het vorige voorbeeld kan 
tle kalksleen, als bij tot branden gereed 
is, zijne waarde zoo lang behouden als 
men wil; van levendigen kalk vermin-
dert de waartle langzamerhand , en gaat 
binnen weinige maanden (2) te niet; 
de waarde van den mortel duurt slechts 
de weinige dagen, die de verharding 
voorafgaan; tlie van het metselwerk 
duurt jaren en soms eeuwen. 

Over de kapitalen en hunne diensten» 
Een kapitaal is eene vereeniging van 
waarden ; maar over het algemeen geeft 

men dien naam slechts aan eene som van 
waartien, die gebruikt worthm om an-
dere waar tien voort le brengen. Zoo zijn 
onze meirhelen en kleedereri vtior ons 
geen kapitaal, terwijl een tloor den 
cigerraar verhuurd huis voor hem een 
kapitaal is. 

Verplaatsbaar kapitaal. — Ken voer-
man vervtiert koopwaren tloor mitldel 
van een voer tuig, paarden en gar etden; 
deze tlr ie zaken zijn het kapitaal zijner 
nijverheid. Hetgeen de handelaar als 
vervoerprijs meer betaalt dan de onkos-
ten , op tien weg door den voerman 
gemaakt, bedragen, is de waartle, tloor 
het kajiilaal voortgebragt, en levens de 
maatstaf van de dienst vau bel kapitaal 
en van de nijverheitl van den voerman. 

Onverplaatsbaar kapitaal. — De eige-
naar van eene loods veihuurt die aan 
een timmerman om er zijn hout te be-
werken, en deze betaalt hem daarvoor 
de huur; de lootls is liet kapitaal van 
den eigenaar, terwijl de huur tle w aartle 
is, die hij er van trekt; tleze is echter 
niet de volle waartle, tlie voortspruit 
uit het gebruik van de lootls of uit de 
dienst van dit kapitaal, want bet is 
duidelijk , dat de timmerman slechts 
genegen is een gedeelle van de waartle, 
tlie de loods hem opbreng't, als huur 
af Ie staan (I). 

Over leening. — Een geneesheer erft 
100,000 frank; zijn bertiep vereischl het 
gebruik van zulk een aanzienlijk kapitaal 
niet; hij leent dus zijne 100,000 frank, 
dal wil ze{jgen , hij verhuurt er bel ge-
bruik van aan eerr handelaar, ilie met 
hem overeenkomt om die som over lien 
jaren terug te geven, en hem voor deze 
dienst 5000 frank bij het einde van ieder 
van die lien jaren le betalen. 

Over den inierest. — De eerstgenoemde 
som is een geleeiul kapitaal , tle tweede 
is de jaarlijksche interest, het bedrag 
van den interest is 5 ten houder tl; de 
interest is niet anders dan de prijs dien 
de handelaar voor hel gebruik van het 
door hem geleende geltl betaalt. Die 
5000 frank zijn de volle waarde van 
hetgeen hel kapitaal aan tien gene(?sheer 
heeft kurmen opbrengen, maarevenwel 
hebben 100,000 frank aan de maat-
schappij meer moeien opbrengen . om-
dat de 'hantlelaar een zeker getleelle 
van de voordeelen . w elke zijne nijver*-
heid hem door het gebruik van het 

(l) Zij worden toch mest. (Kcd.) 
{'2) AJs heslauddfet va» niortei namelijk. 

(Red.) 

(l) ï>e meerdere waatde kan ook alleen door den 
arbeid van den timmernian worden verkregen, t̂el-
ken hij erliter zonder de loods niet of niel 200 goed 
xou liehben kunnen vcrrigten. (Hed,) 

11 
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kapitaal heeft verschaft, voor zich zeiven 
heeft moeten behouden. 

Over den voet van interest, — Er 
zijn vele personen, die hun r;cld t(?r 
leen willen geven, en weder andete, 
die , om hunne nijverheid le kun-
nen uiloefenen, geld ter leen moeten 
nemen, en dit geeft aanleiding lot een 
strijd lusschen de aanbieding en ile 
vraag, waaruit de prijs van de dienst 
of de voet van interest voortvloeit, liet 
is duidelijk, dat deze moet verschillen 
naar male van de sonimen der aange-
bodene en gevraagde kapitalen, van de 
waarborgen, die de leeners aanbieden, 
van den aard hunner tujverhcid, en van 
vele amlere omstandigheden , welke het 
noodeloos is tiier te vermelden. 

Over den wettigen interest, — De wet-
gevers echter hebben het, hetzij te regt 
lielzij len onregle, om redenen, waar-
mede wij ons evenmin zullen ophouden, 
noodig geacht, den interest le bepalen 
up een bedrag , dat men wettig mjcml, 
omdat de wet verbiedt, het le boven le 
gaan , ofschoon, gelijk men heefl opge-
merkt , de regeringen juist de eersle zijn, 
die deze wet overtreden. Naar dal bedrajj 
Iietwelk met de lijden is veratiderd, en 
thans op 5 ten honderd is bepaald, 
worden de handelingen lusschen parti-
culieren geregeld, wanneer zij wegens 
geschillen voor de reglbank komen ; bij 
de aanneming van openbare werken 
rekent men den interest algemeen op 
5 ten honderd. (In het Vil« Hoofdstuk 
zullen wij dil onderwerp nader behan-
delen.) 

Over den interest ; over den interest 
op interest, — Dij den eerslen onderstelt 
rnen dat de leener gedurende den lijd , 
waarvoor de leening is aangegaan, 
slechls het kapilaal behoudt, en jaar-
lijks den interest betaalt ; bij den twee-
den worden kapilaal en interest be-
houden, zoodal deze laalsle, ieder jaar 
b'\j hei kapilaal gevoegd wordende, zelf 
interest opbrengt; het sleeds volgens 
dezelfde wel aangroeijend geheel wordt 
eerst opeen bepaalden lijd terug gegeven. 

Slel S een kapilaal, t hel bedrag van 
den interest, datondersleld wordt stand-
vastig le z i jn , X de waarde van het 
kapilaal over n jaren, zoo heeft men in 
de veronderstelling van zamengeslelden 
interest deze vergelijking: 

als n = O, dan is j; S of de oogen-
blikkelijke waarde van bet kaj»iiaal ; 

is negatief, zoo heeft men de ver 
gelijking : 

S 

X 

c v r 
welke men kan beschouwen als de 
waarde , die het kapilaal vóór het 
legenwooidig tijdstip had, Alzoo staat 
eene uilgave S , die over ?i jaren moei 
plaals hebben, gelijk met eene uilgave 

S 

c - ^ h i 
als men die dadelijk doet. 

Over onvruchtbare kapitalen. — Uit 
heigeen w ij gezegd hebhecj vloeit voorl, 
dat , iinlien kapitalen voor w erken 
{febi'uikt worden, die, met het oog 
op alle soorten van winst, t;een zui-
vere opbrengst afwerpen, die evenredig 
is aan den tegenwoordigen voet van 
interest , die werken op het oogen-
blik nadeelig en vernieligend zijn voor 
zich zelf en voor de maalschappij, en 
in dal geval zegt men dal zij onvruchl-
baar zijn. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Over het doel der openbare werken of 
over hel nut. 

Over het doel der openbare werken ; 
over het publieke nut bij de wegen, brug-
gen en zoehavetis, — Hel doel der open-
bare werken is hel openbare nut. Dit 
nut begrijpt men zonder dal hel 
noodig zij het tc bepalen. Zoo is het 
duidelijk dat een weg nullig is voor hel 
ve; voer van de dagelijksche levensbe-
hoeften ; ee.ne brug , om spoedig zonder 
gevaar eene rivier over le {^aan; eene 
zeehaven, om de schej/en eene veilige 
ligplaats le verzekeren, beschermd tegen 
wind en golven, gedurende het laden 
en lossen. 

Van de wandelingen. —Er zijn werken 
waarvan het nut niet zoo gemakkelijk 
wordt ingezien ; b. v. schijnt eene wan-
deling meer een voorwerp van genoe-
gen , dan van mit le zijn. Zij is echter 
eene zeer nuttige inrigling voor de ge-
zoiidheid der stedelingen, omdat Ijg-
chaams-bewegingen de vrije luchl die be-
vorderen , terwijl tevens eeneopcfjbarc 
wandeling dit genot verschaft aan hen, 
die noch tijd noch middelen bezitten , 
ofu het op hel land le gaan zoeken. 
Eindelijk is zij onmiddellijk nullig daar 
zij eene geschikte plaats voor talrijke 
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vereenigingen , voor wapenoefeningen , 
enz. aard)iedl, 

Van de schouwburg jn,—Iseen schouw-
bmg een nuttig werk ? IVlen kati zeg-
gen , dat de schouwburgen rniltig zijn 
voor de bewoners der groole steden , 
indien men aaimeemt, dal het nood-
zakelijk is , om eene behoefte le be-
vredi{fen, die slechls door de gewoonte 
is geworden. ^Vamïeer men alleen op 
rijkdom en welvaart lel, kan men be-
weren , dat een schouwburg onnut en 
welligt zelfs voor de zeden schadelijk 
is. lieroeuïde schrijvers hebben le de-
zen 0|)zigle tegenovergestelde meenin-
gen verdedigd ; doch een schouwburg 
kan niet anders dan als een voorwerp 
vafi hijzonder gem»t en nooit als een 
van algemeen nut beschouwd worden, 
ofschoon hij voor het overige een on-
schadelijk genoegen moge verschaffen, 
zoodra \\ei genoegen niel voor een ieder 
verkrij{ïbaar is, omdat het niet koste-
loos gegeven wordl , en niet meer ver-
ruilbaar is nadat men het genoten heeft. 

Over de gedenkteekenen, — Is ecu ge-
denkteeken , een zegeboog, een nuttig 
werk ? Men kan niel zeggen dat het 
genol, dat zij aanbieden , niet voor een 
ieder verkrijgbaar is, maar men zou 
hun nut ktmnen ontkennen ; wij willen 
over deze meeningen niel redetwisten, wij 
zullen den kimop doorhakken , en de 
schouwburgen, de zegebogen en alle 
werken, die slechts tol tfeimegen of 
versiering dienen en dus niels gemeens 
hebben met tle stoflYelijke behoeften 
der maalschaj)pij , als van weinig of ge-
heel geen nul lieschouwen , en als le 
liggen bnilen lt)epassing van de begin-
seleji, die wij zullen onlwikktden. W ij 
zullen dil bovendien zoo aanstonds trach-
ten te bewijzen (hlz. 153). 

Het luit van tle openbare werken is 
meer of minder uitgebreid naar male 
van huimen aard. 

Oücr de uilgebreidhtxd van het open-
baar nut bij bruggen en wegeti. — Eene 
brug wordl booftlzakelijk gebruikt door 
de bewoners der naastbijzijnde steden 
en dorpen. 

De wegen, waarvan het nul zich 
hoogstens op eenige mijlen Ier zijde 
uitstrekt, zijn hoofdzakelijk dienstig 
voor tle tiaaraan gelegen woningen en 
eigentlommeti. 

ixanalen. Hel nut tier kanalen laat 
zich overal in hunne verlenging en dan 
lot op groolen afstand gevoelen, doch 
het strekt zich in de l)reedle weinig 
verder u i l , dan de boorden. Zootlra 
men de met vaartuigen aangebragle 

koopwaï en vertier met voertuigen moet 
vervoeren, tlan zal hel lossen, overladen 
en tle kar vi'achl wtddra tle voorth^elen 
die de vaart aanbiedt ver.<londt»n hebben; 
daarom zullen verscheitlen arrontlisse-
menlen van een departement, waartloor 
een kanaal loopt, daarvan zeer weinig 
voortleeleu trekketi, terwijl ver verwij-
derde stetlen, welke aan tle verlcntjing 
der vaart gelei;en zijn daaiin eene i)ron 
van welvaart vimlen. 

Door hel kanaal van Saint-Quenlin 
worden jaarlijks 050,000 tt>n steenkolen 
vervoerd , en tlil maakt meer tlan drie 
viertle gedeelle van Itel vtMlier op die 
vaart uit. Wanneer men dt»ze brandstof 
in hare vaart volgl, ziel nien, dat de 
plaatsen van verbruik aan tle boorden 
zelf van het karjaal van Sai/d-Quenlin 
en van tlal van de Somme, aan de 
oevers van de Oistî en vau tle Seine 
gelegen zijn , namelijk le Saint-(^)uenlin , 
le la Eère, le Chauny , le lU>uaan,enz. 
Deze stetlen ti ekken van tlil kanaal zulke 
aanmerkelijke voortleeleu, tlal als in 
een jaar tle vrachtprijs 10 centime de 
ton cn het uur (van 4000 el) ver-
mindert , Sainl-Quentin 40,000 frank , 
de fabrieken van Chauny en van 
Ourscamp elk 10,000 frajik, Parijs 
meer dan yo,000 frank er bij zullen 
winnen , terw ijl de vaart t)p tlal kanaal 
aan tle arrotniissemenlen van Avesnes. 
in het departement tlu IVortI, en aan 
dat van Chîîteau-TInerry, in het depar-
tement de r.Visne, nagenoeg niets tïi»-
Icvert, ofschoon het toch tleze beide 
dej>arlemenlen th)orsnijdl. 

Vtmr de vaart op het kanaal van 
Borgondilin werden jaarlijks 100,000 
slukken wijn door hel kanaal du (.entre 
van tle oevers van de Saône naar Parijs 
vervoerd en tlil maakle het groolsle 
gt^eelle van tle/i hantlel t>p tlat kanaal 
uit. De opening van tlie vaart heeft 
CPiie verminderifig op tien vrachlprijs 
van meer dan 4 frank hel sluktt;wet»g 
gehragt, en tins den i^nijzenaar eene 
jaarlijksche uilgave van 400 000 fr. 
{f 100,000; bespaard. Daarentegen heeft 
het arrontlis3ement van Etmbans, gelegen 
in het departement Saùne-el-Eoire, dal 
tloor hel kanaal tlu Cenlr e wt)rtlt tlot)r-
sneden, en waar tlocn* middel der Saone 
zelve reetls alles wertl aangi;vf)enl wat 
het karraal kt)n a >nhr (»r)gen, er natuurlijk 
zeer weiirig' vonrtleel hij gehad. 

De ongelijkheid van den rijkdom is 
eone vermogende oorzaak van het nut 
der publieke werken. — Eene der voor-
naamste oorzaken van hel rml der pu-
blieke werken, die de dienslprijzeu 
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(loen dalen , vloeit voort nit de ongelijke 
verdeeling van rijkdom in de maat-
schappij. 

Deze ongelijkheid , die door te groole 
onevenredigheid een ongeluk wordt, 
veroorzaakt, dat de aanh^g van publieke 
w erken een grooter nut len gevolge heefl 
dan helgern voortvloeit uil de hezuini-
ging op de hestaande dienslmiddoleu 
die men er door te weeg hrengt. 

Inderdaad leert ons de ondervimling 
dagelijkiJ, dat, indien men op de eene 
of andere wijze den prijs van eene zaak 
vermindert, hel verbruik daarvan zal 
toenemen , en dil niel alleen omdat de 
gewone verbruikers er meer van zul-
len verbruiken, maar omdat het aantal 
verbruikeis vermeerderd zal worden 
met al diegenen , die haar voortaan 
wegens den lageren prijs kunnen aan-
schaflen. 

Een kanaal, bij voorbeeld, dat de 
onkosten van vervoer van de sleenkolen 
vermindert, stelt niet alleen hen welke 
reeds steenkolen verbruikten, in staat 
zich die in gnxdere male aan te 
scbaflen en zich dus beter te verwar-
ïuen , maar ook hen, die vó(>r het be-
staan van hel kanaal niet in slaat waren 
zich van die brandstof te voorzien , 
omdat zij ze niel konden betalen; ter-
wijl Ihans deze bevaarbare weg hun het 
voordeel van een klein steenkolenvuur 
verschaft. 

De vermeerdering van liet verbruik , 
die het gevolg is van de verlaging der 
prijzen, is niet dan bij gissing te schat-
ten; en ofschoon er zeker vermeerde-
ring plaals heeft, weten w ij volstrekt 
niel in welke verhouding. 

Het verschijnsel , dat er den grond-
slag van uitmaakt , d. i. de reden 
waarin de personen vermeerderen naar 
gelan{; men de schaal van het persoon-
lijk vermogen afdaalt, is ons zelfs niet 
naauwkeurig bekend. 

I k t is bijna onmogelijk eene bevol-
king naar rijkdom le rangschikken; 
niettemin kan men zich een denkbeeld 
van de opklimming van bezit vormen , 
wanneer men de opvolgende termen 
l)eschouwt len aanzien van eenige op 
zich zelf staande rijkdommen zoo als 
b. V. grondeigendom, de slaalsrenlen , 
palenten van nijverheid , de bezoldiging 
der staatsambtenaren, enz. waaromtrent 
men eenige inlichlingen heeft kunnen 
ei langen. 

Imlien men de graphische voorstellin-
gen van l'l. XVI beschouwt, ziel men 
hoe snel het aantal peisonen loeneeml, 
üaarmate zij minder gegoed zijn , en 

dus al het weldadige eener prijsver-
mindering. 

INlaar het verkregen nul wordl niet 
gevonden door het verschil tusschen 
den tegenwoordigen en den vroegeren 
prijs van eenig artikel te vermenigvul-
digen met hel verbruik van hen allen, 
die er voordeel bij hebben, llel geheele 
voordeel van dil verschil is slechls van 
toepassing op het verbruik , dat i (*eds 
\()ór de verlaging van den prijs plials 
had; wan l , daar het nieuwere verbruik 
dat van andere artikels vervangt , zoo 
heeft er geene andere werkelijke aan-
winst in nut plaals gehad, dan die, 
door welke de voorkeur be\)aald wordt 
en men begrijpt dal deze aanwinst veelal 
niet gelijk zal staan met het verschil 
in prijs van het artikel, 

AVij zeiden, hij voorbeeld, zoo even, 
dat men door een kanaal, dat den juijs 
der sleenkolen doel dalen, de armere 
klasse, die vroeger deze brandstof niet 
kon gebruiken, in staat stelt ze thans 
le bezigen. Stel, dal na de opening van 
het kanaal de prijs van het nuid steen-
kolen 3 frank is, terwijl het vroeger 4 
frank kostte, dan heefl de man , die 
vroeger geen kolen gebruikte, maar nu 
van deze brandstof een mud koopt , 
liever verkozen deze 3 frank eer aan 
kolen dan amhMs le besteden; hij heeft 
dus een onbekend iets gewonnen , dal 
in waarde minder kan zijn dan l 
frank, bet verschil in den prijs der 
steenkolen v<j(jr en na het maken van 
het kanaal. 

Wordt echter de bedoelde zaak op 
eene voortbrengende wijze verbruikt, 
dan kan de aanwinst in nut grooler 
zijn dan hel verschil in prijs. 

Daarin is de grond gelegen van het 
nut en hel welslagen der spoorweggen. 
Indien een fabrikant, die vroeger jaar-
lijks tien reizen deed voor eene zaak , 
die hem 1000 frank opbragt, twaalf 
reizen kan doen zonder meer lijd of 
geld le besleden , zal bij in bet jaar 
eene meer belangrijke onderneming 
kunnen doen; of als hij slechts tien 
reizen \sjaars doel, ilan zal hij tijd en 
geld voor andere zaken overhouden, en 
dien ten gevtdge zijne verkoopprijzen 
kunnen verlagen. Èr beslaat bier dus 
in allen geval een grooter voordeel dan 
dat, hetwelk vooiispruil uit de mindere 
reiskosten en uit de winst aan tijd. 

llel komt mij voor, dat verscheidene 
vraagstukken van staathuishoudkunde in 
zeer naauw verband slaan met de on-
gelijke verdeeling van den rijkdom en 
zoiuler die moeijelijk op le lossen zou-
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den zijn. Daar dc stoffelijke behoeften 
voor een groot aantal personen zeer 
groot zijn, zoo is alles wat strekken 
kan om ze te bevredigen of le vermin-
deren van overwegend belang. 

Waren allen even rijk , dan zou bet 
moeijelijk le bepalen zijn , of bel beier 
voor een land zou wezen er een kanaal 
Ie graven , dan een zegeboog of schouw -
burg op te rigl en ; dit zou dan afhan-
gen van den smaak der meerderheid; 
een w elbegrepen maalscbappelijk belang 
echter eischl n u , dal men liever een 
kanaal grave, dan dat imtix een zege-
boog of schouw burg oprigle; want men 
zal zonder twijfel erkennen, dat de 
bevrediging der eerste behoeften van 
het stoffelijk leven verre te verkiezen 
is boven hel genot^gen om bel looneel-
spel of een' zegeboog te zien , en dat 
in den legenw oordigen toestand der 
maatschapi>ij er zeer vele ongehikkigen 
zijn wier lot zoude verbeterd w(»rden, 
door een kanaal , hetwelk de iirijzen der 
bouw- en brandstolTen zou vermiiid(»ren. 

Gemeentelijk, departementaal en na-
tionaal nut. — llel eerslgenoemde nut 
betreft eene verzameling van zeer naauw 
te zamen levende personen, zoo als b. v. 
in de steden ; eene fontein b. v. heeft 
een gemeentelijk nut. liet tweede ziet 
men in eenen wt*g of een kanaal, dat 
door verscheidene depai lemenlen loopt. 
De vestingen , de oorlogshavens, de pest-
huizen , enz. zijn zaken, van algemeen 
nul. 

Wi j zullen later zien, dat deze onder-
scheiding van de verschillende soorten 
van nul zeer naauw zamenbangt met 
den oorsprong van de slichliugs-kapi-
talen , voor openbare werken. 

Schattin^ van het nut. — llel nut der 
publieke werken is eene betrekkelijke 
boeveelheid, die men heeft getracht le 
meten en te berekenen. Dize waarde-
ring mo(\st dienen om onderling de ver-
scUilteude soorten vau werken le ver-
gelijken, en de voorkeur le bepalen. Zij 
gaal echler met groote moeijelijkheden 
gepaard, en de eenheid is nog niet ge-
vonden , waarmede dit nut allijd zou 
kunnen worden gemeten. 

Bedenkt men echler dat de aanleg 
van openbare werken in betrekking lol 
het welzijnvan de maatschappij twee juist 
tegenovergestelde uitwerkselen heeft, 
namelijk het verbruikeu van kapitalen 
voor de oprigling , en het voortbrengen 
van nut door hunne diensten, — zoo 
zal wen erkennen, dat , om over de 
einduitkomst le kunnen oordeeleii, men 
liet «ut , als doel, met denzelfden maat-

staf zal moeten kunnen meten , als de 
uitgave die bel middel is. Daar nu 
deze laatste met geld wordt gemeten . 
is bel naluurlijk, dat men hel nut in 
dezelfde eenheid tracht uil le drukken. 

W i j zullen dus bet nut der publieke 
werken voornamelijk uit dit oogpunt 
beschouwen; echter moet men niet ver-
geten,dal de verruilbare waarde niet altijd 
de juiste maat is van bet nut, vooral 
op verschillende tijdstippen. Zoo zijn er 
omslandighedim waarin kapitalen, in 
gebruik voor een nieuwen aanleg , 
in waarde dalen na de uitvoering , 
zonder dat men daaruit mag besluiten, 
zelfs len aanzien van die kajiitalen, 
dal deze aanleg onbruikbaar of nut-
teloos is. 

Indien door een nieuw^ kanaal eene 
stad van bouwslotTen wordt voorzien , 
die aldaar vroeger niel dan met groote 
kosten konden aangevoerd wtudeii. 
dan zullen di(»zclf«le kapitalen , gebruikt 
tot het bouwen van nieuwe en hel her-
stellen van oude woningen, jaarlijks 
meer bewoonbare gebouwen voortbren-
gen , dan vü(')r de opening van hel ka-
naal ; de huurprijs zal dan kunnen ver-
minderd worden, en misschien zouden 
eindelijk al de huizen der stad in waarde 
dalen. 

Echter is het nut en de rijkdom 
werkelijk vermeerderd, omdat er, zoo 
men voor hel overitfc alles gelijk stelt, 
meerdere woningen zijn; hetgeen op 
het kapitaal van ieder huis is verloren , 
wordt vergoed door het votu-deel en 
het gemak, dal de bewoners genieten. 

In hel fabriekwezen en den landbouw 
zijn de uilwerkselen van deze soort zeer 
merkbaar; zoo ziel men dikwijls van 
het eene jaar op hel andere den prijs 
der granen m(M»r dalen, dan hunne hoe-
veelheid loeneeml; zoodal hel kan ge-
beuren, dal de koopwaarde van al het 
graan van een land kleiner is, als er 
meer voorhanden is, en echler, zoo 
men er den internationalen handel buiten 
rekent, is het klaar, dat dit land juist 
zoo veel in rijkdom en nul heefl toege-
nomen, als belgeen de eene oogst meer 
bedraai^t dan (ie andere. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Over de voordeelen en verliezen , die uit 
de openbare iverken voortspruiten. 

Ten einde de voordeelen en de ver-
ruizen , die uit de openbare werken voor 
de maatschappij voortvloeijen, beter le 
doen begrijpen, zullen wij eenige voor-
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l)ec1(len aantiülcii. 
Voorbeeld van eene hrwj. — In eene 

stad , door eene rivier doorsneden, be-
slaal sederl langen lijd slechls ééne brug; 
«Ie slad heefl zich op de rivier slroornop 
uilgehreid; de bewoners der nieuwe 
gedeelten zijn verpligt een laiigen om-
weg le maken , ten einde de onder-
linge gemeenschap te onderhouden; 
de imod/akelijkheid van eene tweede 
brug wordt gevoeld: een ondernemer 
verbintU zich met een ingenieur, die 
een ontwerp voor de brug oj)n.aakt en 
de koslen op 60,000 fr, (/•J18,'350) schat 
De ondernemer vermoedt, dat, als een 
bruggeld van 5 centime (^Vs crnl) op 
de bjug geheven wordl, 300 |)ersonen 
bel twee malen daags zullen willen be-
talen om ran de brug gebruik tc maken : 

Dil zal geven eene ruwe opbrengst 
'sjaars van . . • . 

liet onderhoud der 
brug is geschat, op 
ongeveer. . . fr. 1000 

Voor verlichting en 
ander e onkosten fr.850^ - 4950 l- 2338) 

Bezoldiging van den 
brng{jeman. . fr. (>00 

De iiUeresl legen 5»/ol 
van het kapilaal van 
aanbouw . • fr. 3000 

fr. 10950 (/5l73j 

IMen schat derhalve de 
zuivere jaar I. w inst op fr. 0000 (/'2835) 

De speculatie schijnt dus goed le zijn 
en kaï» ondernomen worden; wij zullen 
onder slellen dat zij lol sland gekomen is. 

liet nul dezer brug is gemeentelijk, 
dewijl bet de bewoners der slad zijn , 
die er gebruik van maken ; niaar wat 
winnen zij ? 

Del zou moeijelijk zijn hierop met 
juistheid le anlwooi'den. INlen kan zeg-
gen dal <laar zij er in hehhen toege-
stemd om 5 centime te betalen telkens, 
als zij de brug overgaan , deze kleine 
opoffering voor tien verkieselijk was 
boven hel verlies aan tijd dal zij zouden 
hebben geleden , met naar de oude brug 
te gaan. In de oiulerslelling dal er tel-
kens een vierendecd uur aan lijd wordt 
bespaard , worden er naar gissing eiken 
dag COO kwar iieren of 15 dagen uit-
gewonnen. \\ anneer men de geinid-
<lelde waarde van een dag voor al de 
personen , die de brug over'gaan , op 
4 fr. (/' 1,80) stelt, dan wordl het voor-
deel in geUl uitgedrukt door 00 fr. 
(/28.35) daags of 21000 fr. (ƒ10350) 
'sjaars; maar alzoo het bruggeld 10050 

' fr. (ƒ5173) bedraagt zoo blijft er als het 
juiste bedrag van bel voo! deel voor de 

inwoners slechls 10950 fi\,—voor den 
ondernemer 0000 fr. over; de voordce-
len, die de maatschap(rij er van trekt 
kunnen dus worden geschat op 10950 fr. 
(ƒ8009) 'sjaars of een kapilaal van 
339000 fr. (ƒ160,178). 

De waarde van de oude brug is ver-
minderd, omdat zij minder gebruikt 
wordt. Indien er een bruggeld wonlt 
geheven , dan is hel duidelijk dat de 
vermindering in jaarlijksche oj)brengst 
voor hem , die hel inkomen er van ont-
vangt, een verlies is, zonder er eerr te 
zijn voor het openbaar vermogen, alzoo 
de betaling slechts verplaalsl is en de eene 
brug w irrt wat de andere verliest, in-
dien allhans de tarieven gelijk zijn. 

IMaar indien voor het geliruik van de 
oude bru{; niets betaald wordt, dan is 
het V l i j moeijelijk na te gaan, hoeveel 
er op hel bouw-kapitaal wordl verlo-
ren ; want alzoo de diensten , welke de 
oude vrije brug bewees aan hen die 
baar hebben verlalen, van minder 
waarde voor hen w aren , dan hel ge-
bruik der nieuwe brug, zoo ziet men 
dal zij len laatsle slechls hel verschil 
van die beide diensten Irehben gew^orr-
nen, en men zou het verlies, dat de 
maalschappij op het kapilaal der eersle 
brug heeft geleden , alleen kunnen doen 
uitkomen , voor zoo ver hel mogelijk 
zou zijn die diensten in de beide geval-
len le waarderen. 

De Pont des Arts te Parijs levert 
ons een voorbeeld op van deze betrek-
kelijke verliezen en winsten, / i j is eene 
lolbrug, gelegen lusschen den Pont Neuf 
en den INinirs'alional, welke beide laalsle 
tolvrij zijn. Ken gedeelle der personen, 
die de Pont des Arts overgaan, maakle 
vr oeger î êhr uik van eene der beide an-
dere; deze bruggen zijn dus minder 
nuttig, maar het zou moejjelijk zijn, de 
vermindering harer waai de le schallen. 

W i j zijn verre van le beweren dal de 
voorgaande berekeningen volledig zijn ; 
wi j hebben slechls willen aanloonen, 
op w elke wijze men zich een denkbeeld 
kan vormen van de voornaamsle winst, 
die eene nieuwe brug ver-schaft. 

Er zijn nog andere winsten, tlie min-
der reglstreeksch zijn en nog moeijelij-
ker in munteenheden uit tc drukken 
zouden wezen. 

Er zijn ook zekere winsten, tlie meer 
in schijn , dan werkelijk beslaan. lAlen 
zou kunnen meenen, dat , daar de 
straten, die op tle nieuwe brug uit-
loopen , meer bezocht woi den en de 
huizen van die straten in waarde slijgen, 
eene vermeerdering van rijkdom daaruit 
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zon voorlvloeijen ; maar, behalve dat 
<lcze winslerr worden t)pgewogen door 
hel verlies, dal de wijk der nu min-
der bezochte oude brug lijtll, njoct 
men in aanmerking nemen, dat de 
huurders verliezen betfjeen de eigenaars 
winnen , dat de brug aan het gehruik 
der huizen . d. i. de inrigiing tot be-
woning, niets veraruleril heeft, en tlal, 
zoo de brug bunnen stanti heeft veibe-
leril, dit v o o r d e e l gedeeltelijk in de 
vorige berekening is begrepen. 

liet is niel eveneens gesleld met tle 
iliensl tier scheepvaart, waaraan eene 
nieuwe brug hindernissen of verliezen 
kan aanbrengen. Deze zouden kunnen 
herekentl worderr in innnleenheden naar 
het jaagloon en tle verzekering, welke 
de hamlet bij de tloorvaarl ontler zekere 
bruggen betaalt. /tn> berokkentle iedere 
brug te l^arijs, vót)r de openirrg der 
kanalen van Saint-Denis en Sainl-3lartin, 
aan tle scheepvaart een jaarlijksch ver-
lies van 100,000 fi'. (ƒ 47,250). Deze 
waarde werd op eene voor de maal-
schaj^pij onvruchtbare wijze verbruikt 
in schippers-werkzaamheden , in ver-
zekeringen en in schipbieuken , tlie 
vt>t)r tien bouw der brug niet jdaals 
hadtien. 

Voorbeeld van een kanaal. — Tnsschen 
twee sletten , welke aan rivieren zijn 
gelegen, tlie niet in gemeenschap zijn, 
l)estaal er i)er as eenig* hantlelsver keer ; 
men vereenigt die rivieren door een 
kanaal; van dat tijdstip af is de outle 
weg voor een groot deel verlalen , en 
men verkiest tien nieuwen . dewijl het 
vervoer tiaar langs goedkooper is , of-
schoon de hamlel lolgehlen moet beta-
len , tlie op de oude w niet geheven 
werden. 

In dit geval is een gedeelte van bet 
nut ligler te .schallen ; warureer men 
berekent, hoeveel de vervoerkoslen van 
een Om koopwarerr over- larrd hedragerr 
CU hiervan aflrekt hetgeen tleze kosten 
le waler gezamenlijk met tle reglen op 
de vaart uilmaken , tlan zal hel over-
scht)t, v e r m e n i g v v d d i g t l met het geza-
uu'ulijk aanlal tonnen , tlal in een jaar 
per as vervoerd wen l , een gedeelle van 
de jaarlijksche winst aanwijzen, dictie 
hantlel tloor tle opening van bet ka-
naal trekt. 

De wirïst op het vervoer bepaalt zich 
echler niet daartoe, omdat over hel 
algemeen de hoeveelheid van eenige 
koopwaar, die langs een kanaal dat 
eenen w eg vervangt, wordt vervoertl , 
grooler is tlan tlie welke langs den weg 
werd vervoerd ; dit koml , omdal het 

kanaal den prijs van die koopwaar 
doel dalen , en hieruit spruit eene ver-
meerdering van verbruik vtiorl. Zoo 
was vijf jaren na de opening van het 
kanaal van Saint-Quenlin de hoeveel-
heid sleenkolen • die van het noorden 
komentle te Sainl-Quenlin wenl door-
gevoerd, zt;s maal zoo gi ool alslevtn en. 

Bovendien opent het nieuwe middel 
van (gemeenschap nieuwe uil wegen van 
ver bruik ; de steengroeven , mijnen en 
bossclien in tle nahijlreid der Iroorden 
van het kanaal , tlie vroege:* niet onl-
gind werden, omdat hunne voorlhreng-
selen niet tlan met groote kosten zouden 
hebben kunnen worden vei vt)erd , be-
ginnen het nu le worden en geven aan-
leiding tot voortbrenging van waaiden. 

De opbr engst der gebouwen , die on-
midilellijk aan tle vaart gelegen zi jn, 
vermeer-tiert, omdat men bij hel kanaal 
stapeijdaatserr kan opriglen voor de 
kooj)waren , die larrgs het kanaal wor-
den vervoerd, en inriglingen van nijver-
heitl kan maken, tlie tleze koopwaren 
voortbrengend verbruiken. 

Ook voor den landbouw, kan de 
aaideg van (MMI kanaal voordeelig zijrr. 
ISiellemiu heeft men in den laat.«ïten 
lijd den invloed der kanalen oj) tle ver-
meerdering der waarde van landerijen 
zeer overdreven. 

W i j zijn in de gebogenheid geweest 
le orrdeizoeken, of de gronden, die 
aan de boorden der kanalen du Cen-
Irc cn van Saint-Quentin gelegen 
z i jn , in waarde zijrr (;eslcgen. Sedert 
de opening van tlie kanalen tot hel 
tijdstip dat zij voor (yoed bevaarbaar 
waren , is de prijs vau vele zaken ge-
8teg(?n en tle grontlen hebben in {;elijke 
male in tlie waartle-vermeertlering ge-
deeld , maar tleze was voor tle aan tle 
boorden gebogen landerijen niet grooler, 
dan VOOI' de daarvan verwijderde , of 
ten minsle is de verhooging niet waar-
deerbaar of erkeml. Dit is de nuiening 
van de eig^enaars en landbouwers zelf. 

Deze meening is op feilen en retle-
uering gegrond, ilel is Ix^grijpelijk , 
dat een nieuwe weg de waanle der 
naburige lantlerijen doet stijgen ; ten 
allen tijde is hij toegankelijk voor de 
kar; het vervoer van mest en van den 
oogst w t)rtlt gemakkelijker; maar het 
is niel le begrijpen boe een kanaal , 
zontler overlading, iels wal een groot 
gedeelle der winst zou verzwelgen , 
dt^zelftlc dien.sl kan bewijzen ; ook ziet 
men op de kanalen .slechls weinig ver-
voer, dal betrekking heeft op de be-
bouwing des lands. Toen hel kanaal 
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du CenUe, dal 23 uur (vau 4000 cl) 
lang is, jaarlijks 400,000 fr. (/•189,000) 
üpbragt, bedroegen de reglen, die op de 
meslstolfen gebeven werden, gemiddeld 
00 fr. (/'42,50). die oj» bet voeder 60 fr. 
(f , die op de granen 1400 fr. 
{f 602). Vóór 1830 zag men oi» bet 
kanaal van Saint-Quentin boegenaamd 
geen vervoer van raeststofTen, uitge-
zonderd van de mijnascb (ccndres miné-
ralcs), die niet aan de boorden van bet 
kanaal verbruikt wordt, en die boven-
dien slechts als voortbrengsel van de 
aan de boorden gelegen mijnen kan 
worden beschouwd. In een woord , de 
landontginning geeft slechts aaideiding 
tol eeu vervoer bij kleine hoeveelheden 
en op geringen afstand; dus heeft zi j , 
wan/jeer men de wijngaarden en bos-
schen uitzondert, weinig voordeel van 
de kanalen, die voornamelijk voor groote 
hoeveelheden en groole afstanden vau 
belang zijn. Daarom zijn op de engel-
sehe kanalen de scheepvaarlregten op 
de meststotlen verreweg de laagste van 
alle. 

Eindelijk kan men de vermindering 
in den onderhoud der verlaten wegen on-
der de vooi'deeleu rekenen, die door dc 
kanalen worden verschaft. 

Alzoo de beplaiUingen en de oevers 
van een kanaal eene grondrente ople-
veren , die over het geheel minder be-
tlraagl, dan die, welke dc uitgestrektheid 
gronds, die zij iimemen, zou hebben 
opgebragt, indien zij ten behoeve van 
den landbouw was gebruikt geworden, 
moet men de ruimte der kanalen tot 
het strikt uoodige beperken; eveneens 
is het gelegen met de wegen , st)00r-
wegcn , cfiz. 

Kr doen zich nog amiere verliezen 
gevoelen. De gebouwen, die lan{fs deu 
nu verlalen weg waren geslicht ten 
dienste van hel vervoer per as, geraken 
buiten gebruik of verliezen in nul door 
van beslemming te veranderen De paar-
den en wagens, die voor de behoefte 
le talrijk worden, geraken eenigen lijd 
buiten gebruik; doch, daar deze laatste 
kapitalen verplaatsbaar zi jn, zullen zij 
diensten bewijzen op andere piaalsen 
waar men ze noodig heeft. 

Kimlelijk worden sommige gedeelten 
der nu verdeeble velden te vochtig, 
andere worden gcscheideu vau de bouw-
hoeven of bedekt met onvruchtbare op-
hoogingen . en w orden aaidmorigbeden 
van fabrieken vernietigd , en daaruit 
ontstaat alweder verlies voor de maat-
schappij. 

VoorieelJ van een kanaal, dat eeue 

rivier heeft vervangen. — Hetzelfde wal 
wij hebben gezegd (untreiit de voor-
deden van een kafiaal, dat eenen weg 
vervangt, is voor een deel toepasselijk 
O}) de kanalisjlie van eene rivier en 
zelfs op e<?nen spoorweg, <lie met het-
zelfde doel is aangelegd. Als voorbeeld 
kan men de drievoudige verbetering 
aanhalen, die achtereenvolgend in de 
middelen van vervoer lusschen IMan-
chester en Liverpool heeft plaals gehad , 
vooreerst door twaalf stuwdammen met 
sluizen oi) de Irwell en de Mersey le 
bouwen , waardoor het vrachtloon 
l>er ton lusschen de beide sleden van 
48 fr. op 14.40 fr. (ƒ 22.68 op fO.St)) 
daalde ; vervolgens door evenwijdig 
met deze rivieren bet kanaal van deu 
herlog van Bridgewater le openen , het-
welk dat loon tol 7.20 fr. (f 3.40) 
deed dalen ( I ) , en eindelijk door den 
aanleg van (len spoorweg van Liverimol 
naar Alanchester, waardoor de kosten 
vau vervoer, die ten gevolge van de 
zamens[»anning der scheepvaart-maat-
schapfiijen allengs weder tot 19 fr. 
( ƒ8 .98) waren gestegen, fot 12.50 fr. 
(/•5.9I) werden gehragt (2). 

Voorbeeld van een vuurtoren* — Als 
derde voorbeeld zullen wij een vuur-
toren aanvoeren, een gebouw, dat, 
gelijk men weet. beslemtl is, om aan 
de schepen de kusten , die zij 's nachts 
naderen , le doen kennen, of ou) bun den 
weg tusschen de klippen aan le w ij/en. 

Indien het slechts bel materieel gold 
van de schepen, die door den vuurtoren 
tegen schipbreuk werden beveiligd, dan 
zou men het nut van dien toren oj) 
de volgende wijze kunnen schallen: 
Daar men weet iioeveel schejien er vóór 
zijne oprigling binnen een zeker tijds-
verloop vergingen , zal men, in de 
omlerslelling dat de schipbreuk door 
die oprigling onmogelijk wordt, door 
de w aarde der vergane schepen eu vau 
hunne lading en bijeen le lellen , eene 
zekere jaarlijks vernieligde waarde 
verkrijgen ; door nu die waarde tc 
vergelijken met den interest van het 
bouw kapitaal van tien toren , met de 
kosten van verlichting, ontlerhoud, 
enz., zal nuju kuimen beoordeelen of 
de maatschappij er bij wint of verliest. 

Doch als nuui betlenkt, tlat tle vuur-
toren dient zoowel Itd het behoud der 
bemanning als tot dat der ladingen. 

(i) Dulcn», «Memoire sur les travaux publics 
d'Angfetcrro », bt. 4 cu 7. 

(2; • r»pv»»e öritanuî me , i Oc». lS5f, voJ. VIU. 
M. 379. 
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dat tle schepen ook tot vreemde natiën 
kunnen behooren (iets wal het vraag-
stuk ingewikkelder maakl), dan zal men 
erkennen , dat de vuurtoren eejie zoo-
danige inrigling is, waarvan bel nu l , 
dal voornamelijk uatiDuaal is, slechls 
bij benadering kan wtirden gt^schal, en 
dat tol zijne oprigling niet blool om 
redenen van staalhuisboudkuudigen aard 
kan wt)rden besltilen. 

Voorbeeld van eene nieuwe wijze van 
verdeeling van water in eene stad, — 
Wanneer wij als vierde vt»orbeeld ne-
men eene w aleratleiding of tle oprigling 
van waterwerken en het leggen van 
pijpen , bestemd om de pompen en fonlei-
nen eener stad van waler le voorzien 
en het water in de huizen aan te 
brengen , tlan zullen wij zeer vele 
soorten van nut in deze onderneming 
zien. 

Vooreerst in de openbare pornjjeu of 
fonteinen, die water verschaffeii aan 
hen . tlie het niet ktmuen betalen , de 
openbare tuinen en tle morsige straten 
besprt>e/je/j, en de algemeene 
heiti bevorderen , een nut, dal, hoewel 
van zeer veel belang, niet geschat kan 
wortlen, e/j door eene gemetuischap-
pelijke opofTerijig moei wortlen gekocht. 

Vervolgens iu de verdeeling van water 
in de woningen, voor alle gebruiken 
in het huiselijk leven , iels wat insge-
lijks een werkelijk nul uitmaakt, doch 
geenerlei waarde doel ontstaan, omdat 
het waler dikwijls onvruchlbaar wordt 
verbruikt. 

Kindelijk zien wij nt>g ecu derde nut 
in de uildeeling van waler aan de fa-
brieken ; hierdot)r wordt oene waartle 
voorl/ïcbragl, waarvan een getleelle, dat 
in banden der nijverheitl zelve blijft, 
niet kan w ortlen geschat , terw ijl het 
overige gemakkelijk kan wortlen bere-
kend , door van tle opbrengst van den 
geheeleu vei kotip van water aan tle in-
riglingen van nijverheid af le trekken 
liet evenredige gedeelte vau de ktislen 
van onderhoud oii van deu interest van 
het bouw kai>itaal der waltrwerkcn; de 
zuivere w inst, die tle slatl van de nieuwe 
watervcrtlt^eling trekt, is tle bespari/ig , 
die tiaaruit, in vergelijking nud deontle, 
voortvitieit, welke bcsparin{f v^rtleeld 
wt)rdt tusschen de water-verl>ruikers cu 
tle onderneming, tlie hel watei' ver-
schafl. 

Voorbeeld van het lot st nid brengen 
of het wegnemen van eenen verval van 
water. — INI HU heefl î en ajuler voor-
!)eeld van voorlgebragt nut in het tot 
stand brengen van etucn verval van 

water, waarvan de w aarde die van dc 
tloor het opgesluwtle waler t)verslroon)de 
landerijen overtreft ; zoo kan ook eene 
legenovergeslelde ouderneming, het ver-
nietigen eener door waler getlreven 
fabriek, waartien scheppen, doordien 
zij lol hel droogmaken van bel over-
slrot)mde hooger liggend terrein gele-
genheid verschaft. 

Zoo zou, alleen door de wegneming 
van de nu)lens en van de plassen, die 
bel moeras,van de Somme beneden Saint-
Queulin voeden , een grt>ol gedeelle vau 
dat moeras met voordeel worden droog 
gemaakt, Kchter beeft de t)\»rigrmg dezer 
werken vroeger den rijkdom van het 
land kunnen vermeerdereu; de wind-
molens waren toen noj; niet in Kuropa 
ingevoerd , en tlus moesten de vervallen 
van waler in Vermaudt>is veel waarde 
hebben , terw ijl dc drassige lantlen zeer 
weinig waard waren, otntlal de kapi-
tabfu , lot hmme t)/dgijuiing benoodig^d, 
toen bij de lantlbou wers schaarschcr wa-
re/ï. Zt)o ktmnen twee legenovergeslelde 
ontlernemingen, op verschillentle tijd-
stippen gedaan, beide rijkdom aan-
brengen. 

Over de bijzondere opbrengst der open-
bare werken. — Deze best aal in de 
lt)llen , tlie geheven w orden om te 
voorzien in de kosten vau onderhoud , 
om bet voorgescbtjien t>priglings-kapi-
taal terug le geven , en ook om het 
jiarliculier belang op le wekken, ten 
behoeve van ontlernemingen, welker 
zekere uil komst bet algemeen nut is. 

Deze tollen zi jn: 
Op de wegen , het slagboomengeld. 
Ot» de kanalen , de scheepvaarlregten. 
In de zeehavens, de kaai- en lonne-

geltlen. 
Op de bruggen, ponten enz. tle regten 

op tien overtt>gt. 

-O'* slechts een betrekkelijk gedeelte 
van de algemeene winst. — Al deze door 
de ondernemers der werken gehcvcu 
regten brentfcn geencrlei veruieertlering 
van waarde te weeg; zij verminde-
ren inlegendttel de winst van het al-
gpuïeen; hieruit volgt , dat zij eene 
zekere g'rens niet kunnen overschrijden, 
zonder tle voortletdcfi , die men bc-
oogtl had, te vernietigen , en daar 
zij bestaiuhleelen van den prijs der koop-
waren uilmaken, zijn zij vau invltied 
op baar verbruik. ^^ ij zullen tleze oj)-
nu^ikiui; indachtig zijn als wij over de 
lt)laiieven zullen spreken. 

Over het vrije gebruik vayi werken die 
op Hijks kosten zijn opgerigt. — Wij 
zullen intussciien opmerken , tlal de U-\ 
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tle l»e(aliiigis voor eene tliensl, waarvan 
tle jaarlijksche opbrengst eene minsle 
waai' lc heeft, tlie hepaahl is èn tloor 
tle nilgaven, tlie henot)tligtl zijn lot 
het tloen onlslaan van eenig werk, èn 
iloor tle voorwaarilcj) tier lernggave 
van het kapilaal; want et»ne tliensl mag 
niel mintler waarti z i jn , tlan wat zij 
gekosl heeft. Intlien tle nilgave tloor 
tien slaat is geschietl dan kan hel zijn, 
dat men geen lt)l heft; lalen w i j , in 
deze veromlerslelling , nagaan , wal voor 
den openharen rijkdom daar uil voort-
vloeil. 

Een lol wortll geheel hetaald door 
hen tlie de tliensl rt*glstreeks of mid-
dellijk verbruiken ; zoo er geen lol wordt 
geheven, dan deelt tïen ieder in de 
uilgave door de belasling, die al-
gemeen drukl; in dal geval belalen tle 
verbruikers van tle tliensl slechls een 
gedeelle van heigeen zij kost, lerwijl 
zi j , tlie er volslrekt geen gehruik van 
maken , liet andere getleelle l)etalen ; 
tlil is voor deze een verlies zonder ver-
goeding , hetwelk juist gelijk zou slaan 
met het voortleel der verbruikers, in-
oien hun aanlal helzelftic bleef; maar 
het neemt loe als er geen lt)l geheven 
wordt. Zoo heeft men geh»genheitl {;ehatl 
op le merken dal in 1848, gedurende 
tlat de overtogt van tle bruggen te 
Parijs vrij was, hel verketjr in tle maand 
Augusius , vergeleken met dal van de-
zelfde maand in vt)ri/pï jaren, op de 
brug van den Planlenluin was verdrie-
voudigt! , lerwijl het op tien I\int des 
Arls vijf malen en op den Pont tfArcole 
meer dan lien malen zoo veel bedroeg 
als bet geweest was. 

Indien de loeneming van gebruik 
geene aangroejjing van uilgaven ver-
oorzaakt, tfelijk hij eene brug, waar-
van het onderhoutl iielzelftle blijft, hoe-
tlanig ook het verkeer zij (daargelaten 
wat de weg op tle brug kost) , dan 
heeft er vermeerdering van rijkdom en 
nul voorde maatschappij plaals; indien 
de uilgaven een weinig zijn toegenomen, 
als hij een kanaal , da/» is het voordeel 
minder groot; imiien eirulelijk tle uitga-
ven met hel gebruik vermeerderen, zooals 
voor hel omlerhoutl van een gewonen 
weg of een spoorweg ten gevolge van het 
gerij, tlan bedraagt het voonleel bijna 
niels, want me/r zal tle belaslin/^ moeien 
verhoogen naar male van tle uilgaven ; 
tlerhalve kan hel viije gehruik van 
werken , naar gelang van hunnen aard, 
zeer veel of zeer weinig voordeel t>t)-
leveren , en in allen gevalle noojd het 
om mei eene onbillijke belasling hen 

le bezwaren , die geenerlei voordeel 
van de werken trekken. 

Over de af schaffing der reglen op dc 
hinnenlandsche scheepvaart in frankrijk, 
— Intlien , gelijk men heeft voorgestehl, 
de reglen op tle binnenlantlsche scheep-
vaart in Frankrijk wertleti afgeschaft , 
dan zou meti hunne tiphrengsl vtior de 
schatkist tloor eene vermcertlerintï van 
belasting moeten vervangen. Jlet vracht-
loon votu' vcrvtier le w aler zou tlalen, 
de bevolking aan de boorden th?r wa-
terwegen zou meer hij tle ophefiing der 
reglen winnen , tlan zij zou verliezen 
dotu' de vertneerderintj tier belastingen; 
maar aan tien anderen kant zouden tle 
van de vaart ver verwijderde streken 
meer dot)r de nieuwe belasting verliezen, 
dan zij zouden winnen dt)or de tlaling 
in tien prijs der koojïwaren, geslehl al 
tlat deze zich zot) ver deetl gevt)elen. 
Ten slotte zou er meer winst tlan verlit^s 
voor de maatschappij z i jn , omdat men 
het imt en tle uitgelireidlieid tier scheep-
vaarl zou hebben tloen toenemen ; maar 
om hen , die cr l eeds meer gem»t van 
hadden dan de antieren, le bevoordee-
len , zou men een verlies doen onder-
(jaan aan hen , voor wie zij van gee-
nerlei nul is. 

/.ui ver e opbrengst van de tollen op de 
kanalen in Engeland, — Wi j zullen hier 
de gezamenlijke zuivere opbrengst van de 
tollen op de kanalen in Engeland over 
hel jaar 1831, vergeleken met tle aan-
leg-kapilalen , opgeven. 

In 1825 reide men , dat 80 kanalen 
in Engeland, die 13,205,118 p. Sl. 
{f 158,401,410) hadden gekosl , 782250 
p. Sl. (f 9,387,108) d. i. 5J ten honderd 
t)pbraglen ( l ) . Uil de beste brtmnen 
heb ik opgemaakt , dal 77 kanalen 
18,738,000 p. Sl. (/-224,850,000) hadden 
gekost, en tlal tle zuivere opbrengst van 
54 daarvan in 1831 vol,geus tien koers 
der beurs 874,400 p. Sl. (/* 10.492.800) 
bedroeg (2). Indien men \\\\ oudevsteU 
tlal de onbekende dividenden der 23 
overige kanalen slechls tle koslen van 
onderirotrtl tiekken , tlarr heeft men voor 
al tle kanalerr gezamelijk rrog eene zuivere 
o\)brengst van Af len honder tl , terwijl 
de publieke fondsen slechts 3 | ten hon-
derd ophraglen. 

In massa bt^scbouwd, is dus de op-
bre/rgsl der vaarlrcglen t)j) de kanalen 
voor deelig geweest; voor ietier kanaal 
op zich zelf bcschouwtl, was hel voor 
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tle aandeelhouders eene gewaagtle spe-
culatie; sommigen hebben er groot 
voordeel bij gehati, arrtlererr hebberr er 
zware verliezen door geleden. INlerr htf-
grijpl dat , in weerwil van tlie verliezerr, 
tle kans om de kapitalen le ver tlnbhelcn, 
le verdrie-, ja zelfs le vtn lniu-voudigen, 
voldoende is geweest om de kapitalisten 
aarr te lokken , en dal alsloen eer) ka-
naal door parlikuliererr, alleerr rrrel het 
oog op de winst , tlie de scheep vaarl-
rcglen zouden opleveren, is kmmen on-
dernomen worden. Men moet niel ornler -
slellen, dal irr Frarrkrijk de particuliere 
nijverheid zich nimmer tnel hel maken 
van eerrig karraal zal belasten. In Enge-
land mogen tle gr oote handel, de lollen 
op de wegen, tle geest varr associalie 
en de overvloed van kai)italen gunstig 
hebben gewerkt op hel maken vau ka-
nalen ; tle uilgebreiile lamleigeirdommen 
en fabrieken mt)gen er grt)0le vtiorileelen 
uit hehhen geput, afg^escbeiilen van de 
reglen op scheepvaart, — men kar) niet 
onlkemien, da l , in Frankrijk, alleerr 
deze laalsle opbrengst in sommijfc ge-
vallen eene voltloende drijfveer oplevert, 
om een kanaal le openen , gelijk men 
hel ziet door het kanaal van (ÜNors, 
waarop tot meer tlarr OOOOOO lorr steen-
kolen *sjaars zijn ver voerd. 

Over eenige oorzaken van de verliezen, 
die de openbare werken kunnen doen 
lijden, — INlen kan daarloe de drie vol-
gende breirgen : 

De geest van navolging, — Deze 
natuur lijke r)eigirïg van «le menschen , 
om elkarrder tol in tle eenvt)rjdigste 
zaken na le volgen , slrekt zich ook lot 
de tïudernemirrgerr uil, err werkt alsdan 
met te meer kracht, daar zij tloor de 
winzucht wortll vei sterkt; maar in zake 
van nut begrijpt men, tlal de geest van 
navolging, hoe volmaakt, niel vt)ldoende 
is om tlerr goetlen uilslag tc waarbor'gen. 
Zot) zijrr dc heide eersle niaatsclra{>prje/r, 
divi Parijs, naar het vooibeeld van Lorr-
den , met gas hebben willen ver lichten, 
niet geslaagd , tlewijl zij alleen op ge-
lijkheid van middel en gevolg hebben 
gelet, zoi]L\ev in aanmerking le mnnen 
tlat de heslarrdtleelen der uitgaven niel 
ilezelfde waren. 

Is de zucht tot navolging eene bron 
van gevaren voor de oi)eid)are Averken, 
die door de nijverheid wortlen uitge-
voerd, zijn tlie, welke tle slaal oj) zijne 
kosten th>et irilvoeren tlaar varr rriel gevr ij-
A v a a r d . Zoo hehhen wij d e irr 1820 en 
1822 in Frankrijk genpendt; kaïralerr 
hoofdzakelijk aan tien geest van rravol-
ging te danken. De handelsbedrijvig-

heid op de kanalen in Engeland, die 
wij eerst na tien vrede van 1814 gt>etl 
hei)ber) leeren kennen , had t»ns sterk 
gelrolfen. iMen meende toen dal het 
voldoerrtle was kanaler) in Frankrijk le 
o\»eiren , om <ietr iritgebreiderr birinen-
landschen hantlel le verkrijgen. IMen 
blieft niet genot»g ingezien, tlat in ICn-
geland een aanzienlijk vervoer van 
koopwaren , er\ vooral van sleenkolen , 
het maken der kanalen was vt>oraf-
gegaarr, lerwijl in Frankrijk vele ka-
naler) f!Og lang op koopwaren zullen 
wachten , tol groot rradeel van de ka-
pitalen, die men voorbarig daaraatr heeft 
bt\sleetl, en die men elders veel nuttiger 
gebruikte. 

Zoo stond op bel kanaal van Nantes 
naar' Ihest, dal sedert 1839 bevaarbaar 
is, het verlier in 1840 r)t>g sh;chls gelijk 
aan 3,379.000 lorr, 1 mijl ver vervoerd(l). 
IMen kan aannemer), tlat het vervoer 
le waler , it) vergelijking met tlat per 
as, 0,15 fr. (f 0.07) op de ton en tle 
mijl bespaar t ; het kariaal van Nantes 
rraar Dresl , dat, wegens onderhoud , in 
184G, 320,000 fr-. (/'151,200) (2) heefl|ge-
kost, heefl dus irr tlat jaar slechls eene 
besparing van 180,850 fr. (/'88.287) le 
weeg gehragt. Nu hebben de kosten 
van eersten aardeg 40,449,000 fr. 
( ƒ 21,947,153) aan tlaarhij betrokken ka-
pitalen bedragen , en omstreeks 59 mil-
iiocrr fr. (hrjrra 28 n)iHioer) gulden) als 
men slechts tlerr cerrvt)irdigen ir>terest 
legen 5 len honderd rekent, tot de 
opening tier vaart. î Ierr heeft dirs aarr 
tle land.szaker) een kapilaal van 59 mil-
lioo) frank onlli okken , dal minstens 5 
ten hontlertl opbragt , om hel te gc-
brtriken in eerre onderneming, tlie slechls 
180,850 fr., tl. t. inirnlcr dan een der de 
len hontlerd, opbrengt. 

Ik weet dal hel voornaamste doel 
vat) het betloelde kanaal is, de haven 
varr liresl, ir) geval van een zeeoorlog, 
te voor/ren. Maar intlien wij op drie 
jaren slechls twee jaren van vjcde aan-
nemen , dan zou het verlier in een oor-
logsjaar drie-en-veertig maal sterker 
nroelen zijn tlan hel in 1840 geweest is, om 
alle verlies te tiekken ; dil ver lier zou tlus 
395,900 toj) over de (yeheele lengle var) 
het kanaal moeien heilragen, vervoeul 
tloor 23000 vaarluigen, welk gelal lei) 
minsle 23000 schuiliirgen tloel or)tler'-
slellen , of het verbruik van 7,000,(^00 
leeil. el water, behalve dat hetwelk 

( I I « Siin:jlii>n il'is lra\;in\ au ö l «lecenihrc t8i(>. » 
MiiUNlère dos irav.mx {»ul'lics. 

(t! Aid. t l . S4. 
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(loor (fe iloorzijging verloren gaal, en 
zooveel zonden de verdeeljiunlen van 
het kanaal niet kininen leveren. 

2°. De misrekeningen. — lle hereke-
ninge/i ten aanzien van het gehrnik van 
nienwe werken knnnen falen, en de 
meest gewone dwaling ontstaat door dat 
de ondernemers geneigd zijn zieh de 
toeneming der diensten , die men ver-
helert of meent le verbeteren, zeer over-
dreven voor le stelh'n. Deze te groote 
verwachting van voordeelen biedt een 
ruim vehl zoo voor hoop als voor te-
leuistelling aan. Zoo is men, door 
hel nul der w inter-ligplaatsen voor de 
vaartuigen op de Seine te overschatten, 
er loe gekomen om in de nabijheid van 
Parijs de ligplaatsen van Charenton en 
(ircnelle te maken , alwaar de schui-
tenvoerders niet willen aanleggen. 

Even zoo loopen in het dok van Saint-
Ouen , dal len dienste van de vaartuigen 
op de Neder-Seine is gebouwd, er slechls 
zeer weinige *sjaars bimnm. 

Eveneens is de brug van Waterloo te 
Londen twintigmaal minder bezocht , 
dan ieder van de beide bruggen , lus-
schen w elke zij is (jebouw d . en brengt 
niet een half ten honderd van het bouw-
kapitaal op. 

Eveneens eindelijk wordl te Londen 
de beruchte tunnel onder de Theems 
vijf en dertig malen mimler bezocht, 
dan de naastbijzijnde brug , schoon zij 
op drie mijl afstands ligt, en brengt 
niet 1 ten honderd op van de 11 mil-
lioen fr. (/• 5.197,500) die hij heeft ge-
kost. 

3'>. Mededinging. — De nieuwe onder-
nemingen , die de behoeften van den 
tijd te boven mogten gaan, geven aan-
leidijjg tol een gevaarlijken naijver, 
bieden nutlelooze dienslen aan , verlie-
zen een gedeelle harer ka|)ilalen en stellen 
die in de waagschaal, welke reeds in 
gelijksoortige ondernemingen verbon-
den zijn. 

Zoo heefl hel kanaal van Worcester 
naar Bir mingham, dat (h»or den be-
roemden Srneaton werd ontworpen en 
uitgevoerd, en aauijelegd werd om mede 
le dingen nud de kanalen varr Stallord 
en ANOrcester ^n van Slourbr id[je, niet 
gebloeid, ofschoon hel eene kortere vaart 
verschafle. 

Even zoo hebben de drie kanalen : 
Tharnes and Severir, Kermel aml Avon, 
NVilts aml Oer ks, die vrij ruibij elkander' 
in dezeltde r igling loopen en de Severn 
met de Theems verbinden . elkander 
(uiderling benadeeld , zoo zelfs dat de 
aanleg-kapilalen, gezamenlijk op meer 

dan 40 millioen fr. fb'joa 10 millioen 
gulden) geschat, tot 6 millioen fr. 
(ƒ2,835,000) zijn veiminderd. 

De twee lusschen Parijs en Versailles 
aangelegde spoorwegen leveren een 
irrer kwaardig voorbeeld op van de ver-
liezerr, welke de mededirrging aan het 
natiorraal verrnogerr loebrerrgt. Daar 
deze misslag vrij wal gerucht heeft ge-
maakt , zal ik er een oogenblik bij 
slilstaan, ten einde te trachten er ten 
naastej» bij de gevolgen van-te bere-
kenen. 

Deze spoorwegen, waarvan de eerre 
voor' de vier eerste mijlen een is met 
den spoorweg varr Saint-(iermain, loo-
pen uil twee van elkamler verwijderde 
wijken varr Parijs, komen vervolgens 
beiden le Sèvres en loopen vandaar 
evenwijdig naar Versailles. 

Zij hebben dus een gemeen nut voor 
de behoefte aan gem<'enschaj) tusschen 
Parijs. Sevres, Chaville, Virollay en 
Versailles. In 1841 heeft men 731,000 
leizitjers gezamenlijk over een afstand 
12,205,000 mijl op den weg langs den 
linker-oever, en 832,000 r eizigers, even-
eens gezamenlijk oser een afsland van 
18,208,000 mijl, op den weg op den 
regler oever en dien van Sairrt-Germain, 
en dus in hel geheel l,5G3,0i)() reizi-
gers gezamenlijk over een afstand van 
30,413,000 mijl vervoerd. 

De eigenaardige betr ekkingen van den 
weg o|) den linker-oever zijn van Cla-
mart , iMcudon en Uellevueen daarlangs 
hebben in 1841 , 270,000 reizigers een 
afstand van 1,967,000 mijl afgelegd ; en 
die van den weg op den regter-oever 
zijn die van Sarnt-Cloud , Courhevoie, 
Pirteaux en Smesnes, welke hebben opge-
leverd 553.000 l eiziKcr s. gezamenlijk ver*-
voer-d tol op een afstarrd van 3,050,000 
mijl. 

Hegter-oever. Linker oever.̂  
j 

De lengtQ d e r we-

gen is. . . . • 
De kosten van aau-
, bouw 

Dc jaari. dienstkos-
ten ongeveer . . 

19 lïiijJ. 

i8,:;oo,ooo fr. 

800,000 fr. 
(/ 57«,0Ü0) 

17 Djijl. 

, i7,r;00,()00 fr. 
{/ 8,t2üs,7r;o) 

700,(MK> fr. 
( J 5r»(J.750) 

Vóór alles moet men welen , dat, met 
uitzondering van 8 lol 10 dagen *sjaars, 
de gewone ireinen der beide wegen een 
aanial ledige plaalsen ver toom^n , het-
welk groot genoeg is om er uit le be-
sluiten , dal, indien al de reiziger s van 
de aan beiile wegen gemeenschappelijke 
beliekkingen op een der wegen over-
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gingen , de dienst kosten van dezen daar-
door niet veel zouden l(»crremeri , vooi'al 
ook vermits de algemeene kosten en die 
van hel onderhoud van een spoorweg 
bijna orrafhankelijk zijn van hel aantal 
reizigers. 

DU aannenïemie, ziet men, dat men 
orn Iwee wegen te bouw(?rï uilgegeven 
heeft 30 nrillioen frank (/* 17.010,000) 
als kajdtaal van aarrleg, 1,500,000 fr*. 
(/'708,750) aan jaar lijksche dienslkoslen 
of 30 millioen fr. (ƒ 14,175,000) aan 
kapitalen ; dus heeft hel vervoer der 
reizigers met twee wegen gekost OG 
millioen fr. (ƒ31,185,000). 

Dit vervoer is boven ontleed; maar 
bet is nu voor ons doel noodig na te 
gaan hel vervoer, dat te gelijkertijd 
met voertuigen binnen Parijs plaals 
heeft. 

anneer men een plan van Parijs in 
twee deelen scheidt, zoodanig dalalde 
purrten van een dier deelen meer nabij 
zijn aan hel slalion van een der beide 
wegen dan aan dal van den anderen, 
en wanneer men door de bijzondere 
opname der 48 wijken van de stad hel 
middenpunt der bevolking in elk der 
beide deelen zoekt , bevindt men , dat 
liet station van Saint-Lazare 1700 el van 
iiet middcnimiit van bevolking in dal 
gedeelte , waar liet is gelegen, en 
liet station van de barrière du INlaine 
2(K)0 el van het middenpunt voor het 
gedeelte, waar het ligt, verwijderd is. 

I\Ien ma{j aannemen dal de afstaml 
van 1700 el dc gernidde de afsland is , 
die in Parijs is afgelegd geworden door 
«le 832000 reizigers, w elke aan het 
station van Sainl-Lazare zijn opgenomen 
of , en dal de afsland van 2000 
el eveneerrs door de 731000 reizigeis 
van het slalion du ïMaine is doorloopen. 
Men moet dus bij het reeds vermelde 
vervoer 2,876,000 mijl voegen, die le 
Parijs per voertuig zijn afgelegd, iels 
waarvoor ongeveer 356500 uren be-
noodigd zijn geweest. 

Indien men slechts éénen weg had 
gehad, b. V, dien van den rejjter-oever, 
dan zou men slechts 18^ millioen fr. 
(ƒ 8,741,250) aan kapitaal van aanleg 
hebben uitgegeven, en iets meer dan 
16, laat hel zijn 19 millioen (7 tot 9 
millioen gulden) als kapitaal van exploi-
tatie , derhalve gezamenlijk 371 millioen 
fr. (ƒ 17,718,750). 

En daar wij gezien hebben dat de 
uitgave aan kapitaal voor beide wegen 
60 millioen heefl bedragen, zou men 
weliigt opmaken dat het verlies 281 
millioen (ƒ 13,466,250) bedraagt; maar 

zoo groot is het niel , want al de rei-
zigers zouden niel even goed bediend 
zijn geworden, hunne beweging zou 
anders zijn geweest , zij zouden meer 
lijd hebben verloren. Trachten wij dat 
tijdverlies le schallen. 

Iu de onderstelling van den éénigen 
weg op «len regler-oever zomlen de 
731000 reizigers van tien linkeroever 
per spoorweg ieder «mgevecr 6 mijl of 
jjezameidijk 4,380,000 mijl meer hebben 
afgelegd, hetwelk bun een verlies van 
137062 uren zou hebben berokkend. 

In de tweede plaals om naar het 
slalion Sainl-Lazare in plaats van naar 
dal du Maine le gaan , bereken ik dat 
zij in den omnibus in l\arijs ieder om-
streeks 1200 el of gezamenlijk 877,000 
mijl meer zouden hebben afgelegd, het-
welk hun 109050 uren zou hebben doen 
verliezen. 

Eindelijk 276000 reizigers die tus-
schen Parijs, Clamarl, Meudon en Bel-
levue op den weg van den linker-oever 
werden ottgenornen err afgezet, wat op 
deir regter-oever niel mogelijk is , w aren 
veridigl geweest hunne reis met rijtui-
gen le doen. Zij hebben 1,967,000 mijl 
met <len spoorweg afgelegd ; zij zouden 
orrgeveer ilenzelfdcn afsland voor den-
zelfden piijs op de gewone wegen af-
leggen ; maar zij zouden er 245375 in 
plaals van 01,409 uren voor gebruikt 
en dus 184406 uren verloren hebben. 

De som dezer drie verliezen bedraagt 
431,118 uren. 

Nu is het de vraag hoeveel de tijd 
der reizigers waard is; men kan die 
schaHing niet vermijden , hoe onzeker 
zij wezen moge, indien men eene ver-
gelijkint; wil maken. Wi j zullen dan 
onderstellen dat het uur voor ieder rei-
zi{;er gemiddeld fr. 0,50 (0.236 gulden) 
waard is. llel jaarlijksch verlies van 
431,118 uren zal dan 215.559 fr. 
(ƒ101,852) bedragen, welke som een 
kapitaal van omstreeks 4 millioen fr. 
(/' 1,900,000)verlegenw oordigt; w anneer 
men deze som voegt bij de 37^ millioen, 
die voor den aanleg en de dienst zijn 
uilgegeven, verkrijgt men een geza-
menlijk beilrag van 41 i millioen fr. 
(ƒ 19,608.750), welke som dus in de ver-
onderstelling van ecu enkelen weg op 
den regler-oever zou zijn uilgegeven; 
nu is de uitgave voor twee wegen 66 
millioen: derhalve heeft, volgens de laat-
ste berekening , hel natiorraal vermogen 
24i milioen fr. (ƒ 11,576,250) verloren. 

liet is moeijelijk alle verliezen err alle 
winsten na te gaan, die uit den aanleg 
van twee wegen of varr een enkelen 
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zoiiilcMi VOOI Ivloeijeiï ; nog mooijclijkcr 
zon l i d zijn er de liondelswannle van 
te bepalen; maar ikineen de voornaarn-
ste gegevens (e hebben tn rekeniirg ge-
bragt bij het voorgaand vergelijkend 
ontlerzoek. 

Daaruit bli jkt, dal , door den aaidrg 
van tleze Iwee spotirwegen , bet verlies 
vrij wat tneer* heeft bedragen dan het 
kapitaal van aaideg van den weg, w elken 
uien niet hatl moeten aanleggen, eene 
uitkomst, diet)p deu eersten aard)lik ver-
won tiering kan baren. Maar met een 
weinig nadenktjn ziet men in dat , alzoo 
men met eeu enkelen we(j zou hehben 
voorzien in de behoefte van al de be-
trekkingen tusschen Parijs , Versailles, 
Sèvres, Cliavillc en Vitollay , en dat 
wel zonder de leg^errwtiortlige dienst-
kosten veel te boverr Ie gaarr, uren niet 
alleen het kapitaal van aaideg van een 
tweede midtlel van vervoer bespaart, 
maar bovendien een groot getleelle der 
kt)slen van onilerhoud , van trekkracht 
en beheer, die de dubbele tlienst noodig 
tnaakt. 

Kvenwel moet men erkennen dat het 
verlies niet vt)lkomen is ; zijn al de 
aangewende kapitalen voor brandstoffen, 
werktuigen , verslet(?n spoorstaven , 
zontler eenig overschot verbruikt, zoo 
liebben de (;ebonwen en grontlen toch 
waarde. Kindelijk hebben tle bezobli-
gingen der beambten aanleitling kunnen 
geven lot eenige besjiaiingeu , tlie aan 
het onvruchlbaar verbruik zijn ont-
trokken gewortlen. 

De naileelen der metledinging woi den 
zoowel aangetroffen in de werken die 
door de regeringen wortlen uitgevoerd 
als in die, welke door i)arliculieren 
ziju ondernomen. 

Zoo bt\speurt men ze in de groote 
werken 1er verbeteiirrg van de Garonne, 
die naast tlie van hel kanaal langs de 
rivier zijn uilgevoeitl. 

De eerste, omslreeks 1830 aangevan-
gen , hebben niet vcrhinderti tlat het 
kanaaf is geoi>end , zooals in 1838 was 
bepaald, hoewel de rivier zeer goetl 
geschikt was om tie 147000 Ion te ver-
voeren, die te{fenwoortlig (1847) over 
het kanaal lusschen Toulouse en IJor-
deaux w orden gebragt (1). In tle onder-
slelling dat die tonnenlast , dtior middel 
van het kanaal vervoerd, de uitgave 
legt vaardigt tlie loen op 40 milliotm fr*. 
(f 18,000,0(10) werd geschat, iets wat 
men moeijelijk kan aannemen, dan zou 

(1) « r)e IV'qnilibrc des hu<l{rels , i door 7>umon , 
öud-iiiiiiister va» linatuien, ld. .'>5. 

volgen dal deze voorkeur, die tc regt 
aan den kunst-waler-w eg boven de 
rivier wertl g^egeven , de 12 millioen fr. 
{f 5.700,000) tlie aan de verbetering 
iltïr (iart>ime werd hcsleed onvruchtbaar 
ztui maken. 

Kvenwel zou dit gevolg niel voldoende 
zijn geweesl om tle uitvoer ing van het 
kanaal le beletten, intlien dit werk aan 
den handel eene besparing aan vracht-
kosten hatl kunnen aanbrengen , gelijk-
slaantle met den interest der 52 millioen 
fr'. (f 24,.570,000) tlie voor al tle wer-
ken zamen zijn besteed; maar dit was 
het geval niet, alzoo dt.-ze hesparing 
sltichts op 7 fr. (f 3,31) tle ton , of in 
het geheel op 1,050,000 fr. (ƒ 405,125) 
*sjaar\s wtirdl gi^scbal. 

Dal ik tle uitgaven voor het kanaal 
niet heb g-esltdtl op 71 millioen fr. 
Cf 33,547,500), tot welk bedrag zij , 
gelijk men thans weet, zullen slijgen , 
is daarom geschied , omtlal ik mij moest 
piaalsen op bet slautlpunl, van w aar 
men bel financieel vraagstuk in 1838 
had le beoortltïelen , en vervolgerrs aan-
toonen dat men deslijtls het verlies kon 
voorzien tlat voortgevioeid is uil hetgeen 
men mcdedintjiny zou noemen indien de 
werken ten behoeve van twee onder-
scheitien belangen waren ondernomen 
gewortlen , doch uit hetgeen men beter 
dubbel (jebruik zou noemen , tiaar tlie 
beide werken uit eene cn dezelfde beurs 
zijn bekostigd geworden. 

De metletlinging is nadedig vooi* de 
maatschapjïij, watrneer zij alleerr de 
ondernemers doet verliezen zomler eene 
zootlanige tlaling tier prijzen van ver-
bruik le wet̂ jv le brengen, die het 
verlies vergoedt. In bel leg^enoverge-
stclde geval is het ztïker te bejammeren 
dat de kapitalen niet zijn aaugewenti 
op eene antlere wijze, die levens voor 
de bezitiers en voor- de maatschappij 
voordeelig was ; maar eigenlijk zijn de 
waarden alleen van tle eene in tle antlere 
hand overgegaan en de algemeene rijk-
dom is toegenomen. Zoo, b i jv . , wat 
betreft de engtdsehc kanalen waarvan 
wi j zoo even spraken, indien de daling 
der vrachtpr'ijzen aan den handel niet 
eene jaarlijksche besparing van onge-
veer 1,700.000 fr. (f 803,250) heeft 
aangebragt, dan bebben de onderne-
mers en Kngeland in bel algemeen ver-
loren ; in bet legenovergtïsteble geval , 
hebben de ondernemers in zekeren zin 
nieuwe kanalen aan het land {jeschon-
ken , maar bij tleze schenking heeft tle 
handel meer ontvangen dan de schenker 
heeft verloren. 
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Dc metletlinging ten aanzien van 
opcn»)are werken schijnt niet zulke 
belrcurenswaartlige jfevt)lgen votu* de 
maalschappij te bebben , als die bij de 
fa 1) li ek - n i j ver hei d. 

AVanncer eenige fabriekmalige inrig-
ting hare luijzen zoo laagstelt, tlal zij 
bare meibulingsters ten tmder brengt, 
worden de kapitalen van tleze laalste , 
die niel in de zaak gestoken zijn, ver-
slrooitl, en wortlen de antlere eblers 
ffcbruikt. De fabriek, tlie alleen over-
blijft in tien slrijtl, kan alstlan de vorige 
prijzen herstellen, en tle maatschappij 
kan meer bebben verbiren bij tle Um 
onder- gebraglc votirtbr-engers, dan zij 
gedurentle tle afwisseling van prijzen 
tloor tle verbruikers heeft gewtumcn. 

Waar het openbare werken gcMt, 
zijn bijna al dc kapitalen onrtieremi, 
en hunne eersle beslemming kan na-
/jenoe r niel vifranileren ; hel schijnt dus , 
dat , hoe gerir>{; tle zuivere winst z i j , 
zij tiezelfde diensten mtielen blijven be-
wijzen ; iets wat de daling der- prijzen 
ten voordeele der verbruikers doet aan-
boutlen. 

Onderzoek omtrent dc mededinginf/ tus-
schen de spoorwegen en de kanalen in 
Engeland. — Het welslagen vau tien 
spoorweg van Slticklon naar- Dar lingltm 
en vooral van dien lusschen Liverpool 
en Manchester beeft aanleitling ifegeven 
lot dc meening, dat het overwigt van 
het kanalen-stelsel verviel, eu dat tier 
siioorw c{;(in begon. Men voorzag , tlat 
tle speculali(?geesl, die in KngelantI zot) 
slerk is. met drift tle beweging zou 
volgen, door de locomolieven inetle-
g^edecltl, even als hij , gedur entle 50 
jaren, vóór 1830, de rigting had ge-
vtilgtl, the de hertog vau liritlgewaler 
door zijn kanaal hatl aangewezen. 

De eigenaais tlei* kanalen stelden 
nieuwe {»(»{jingen in hel werk om tle 
voordeden vau hunne ontlernemingen 
te doen voorltluren , eu vonden het ver-
voer met suelvarentle schuiten uil. In 
weerwil van deze uilvinding zouden zij 
bet niet legen hunne gelukkige metle-
tlingers hebben kunnen vtilhoutlen, zoo 
de ondervinding hun niet te bult) ware 
gekomen; deze heeft geleertl, tlat er 
verschillende ontlei vverjien van vervoer 
zijn , die voor ieder van de met elkan-
der wedijverende mitldelen van ge-
meenschap meer geschikt zi jn, en boven-
dien . dal , daar zij niet ktmden zamen-
gaan zontler soms van elkander af te 
wijken, er plaatsen moesten wezen, die 
dotu eeu tier midtlelen beter konden w er-
den bediend dan door het andere. 

Aldus, evenmin als tle kanalen aan 
de wegen tiet vervtier der reizigers, aan 
welke zij {;een gemuvjzamen spoctl bo-
den, haitden kunnen tinlnemen , evenmin 
hebben tle spotirwegeu , terwijl zij het 
vervoer der reizigers aan zich trokken, 
voor tle zware cn grovere koopwaren 
tlat goedkoope vervoer kunnen verschaf-
fen , tlal er vtiiu' past. lerwijl zij eene 
snelheid verschaften, w elkt* vtmr die goe-
tieren niel noodig was. De onlvang'sten 
vau het koop.'ïoctleren-vervoer o(» de 
s[)oor wegen bijdragen niet een tlrie 
viertle vau dat der reizi^jers ( l ) . De 
aantleelen tier kanalen , tlie aanzienlijk 
waren gedaald, zijn wetler een weinig 
g(;slt*gen, en verscheitlene spot)i'wt?g'-
maalscha[ipijen, in tic karralen al tc 
gevaarlijke metledingers ziende, hebben 
ze umelen koopen tif hun eene behaalde 
zekere inkomst waarbtuijen. 

Van deu anderen kant heefl een lang-
tluriger gebr uik tier spoorwegen in hun 
oiulerhoud oorzaken vau uilgaaf doen 
uitkomen, waarvjin men in tien aanvang 
bel gewigt niet naar waartle had ge-
schat, en die de winsten hebben doen 
afnemen; van daar eene aanmerkelijke 
daling in tle spoorwt^g-aantlfdeu , iif-
schoon tle hautlel en het verkeer op die 
WM»geu niet zijn verniin.lertl. 

Tol de kunst dus, dtmr tle volmaking 
tier sporen eu bicïunotieven, grt>ole be 
zuinigingen zal hebben verwezt>nlijkt, 
zullen de spoorwtïgen eu tle kanalen in 
Kngeland met elkander blijven deden 
in hel vervoer (2). 

Nieitemin, alzoo men alg^emeen getrof-
fen is iloor tle grof)te voortlcden , welke 
de eerste sptiorwt^ijen hebben verschaft, 
is het moïielijk , tlat deze nieuw e uitvin-
ding, na met rt^gl tleii wedijver der 
kapilalislt-n te bebben opgewekt, in 
misbruik overga en door eene te veel-
vultligc loepasMug ontaarde , tot tlal zij 
tdaats make vtior eene meer vtiortleelige 
uilviutlin{f ; want zootlanig is de loop 
tier nijverheitl, en, even als men ten 
aanzien van tle kanalen heeft opgemerkt, 
is het waarschijnlijk tlat de eerst aan-
gcltïgde spoorwegen de nuttigste zullen 
blijven, tlal de volgende veel mintler 
nuttig zullen zijn , en dat eindelijk de 
laatst gelegde voor de maatschappijen 
en ztdfs vt>or tle engelsehe natie ver-
derfelijk zullen wezen. 

(1) » r.eporl of ihe commissiüucrs of railwav^ . 
11. 1>I. 

(21 Verslag üiiilreiil do vereeiugiiig van kanalen 
en spoorwegen, ingediend aan het engelsidie j.arle-
uienl. « t'.lud.'s sur les voies de conununicallon • 
\an leisierenc. LI. .'»7.S. 
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Welligt zullen wi j , Oij overeensletn-
niinjj reilenerende. liet een en aniler 
voor ile sjjoorwegen kunnen leeren, 
<loor een lerugblik le werpen op lielgeen 
inel ile engelselie knnali'ii is geheunl , 
Avaarvan hel geheel ihans als een vol-
dongen feil kan worden beschouwd. 

Indien wij de hier achler geplaalsie 
tabel van 77 engelsche kanalcJi (1) raad • 
plegen , welker aandeelen in 1831 eein-n 
handelskocrs hadden, dan ziet tnen dat 
twee vijfde deelen onvruchtbaar waren 
voor de aainleelhouders. IMCMI zou zich 
zeer bedriegen als men onderstelde , dat 
al dc kanalen , wa^^rvan de aandeelen 
gedaald zi jn, niel \oordeelig zijn ge-
weest voor den engelschen handel , 
waarvan hel vervoer lol lagcjre j»rijzen 
beeft plaals gehid , of zelfs voor de 
eersle aatnleelhouilers, die, vaak aan 
hunne boorden tjeveslijfde groinleige-
naren of fabrikanlen zijnde , in het 
nieuwe middel van gemeenschap aridere 
voordeden vonden, dan de geheven 
reglen ; doch zelfs wanneer men 
alleen naar dit laal.ste gegeven oordeelt, 
vindt men dat het bouwkapilaal der 
twintig eerste vóór 1700 aangelegde 
kanalen verdubbeld , en voor sommige 
zelfs vervier- of vervijfvoudigd was. 
De kanalisatie heeft dus in den aan-
vang slechls eene opvolging van goede 
uitkomsten opgeleverd ; gedurende 
twintig jaren zijn meer dan 100 mil-
lioen fr. (474: millioen gulden) er met 
een ontzagchelijk voordeel aan le kosle 
gelegd. Van loen af heeft men zijne 
kapitalen in deze speculaiie gesloken , 
en hoewel het vervolg niet aan het het^in 
l>canlwoord heeft, moesl de eens gegeven 
sloot lang daarna werken , omiiat te 
midden van den tegenspoed nog van 
tijd lot tijd schilterende winsten w erden 
behaald. 

Men ziel dus, dat de eersle kanalen 
de voordeeligsle zijn geweest, dat aan 
hel einde <ler vorige eeuw vele maat-
schapi)ijen hebben verloren , dat eenige 
geheel zijn len onder gegaan, en dat 
l)ijna al de sedert ISOf) geopende kanalen 
i/ï dil laalsle geval verkeeren. 

Voorls ziet men dat hel die vaarllij-
nen zijn , welke langs de sleden , dat 
zeggen de midilenpunlen van verbruik 
loopen , Avelke geslaagd zijn. 

W i j motsen niet onopgemerkt lalen , 
dal van 1793 lol 1814 buitengewone 
omstandigheden in hel staalkundige al 
den handel van Europa naar Kngeland 
hadden overgebragt , alwaar alsloen 

(M Zie tabrjl R. 

overvloed van kapitalen was, zoodat de 
zucht voor ile kanalen verdubbelde. 

liet is derhalve de groote voorraad 
van koopgoederen, die vervoerd moes-
len worden, vofMal der brandsloffen 
die voor eene sleeds toenemende nijver-
heid IxMïoodigd waren, welke de vaait 
OU de engelsche kanalen hebben gevoed; 
of liever, die kanalen zijn slechts liet 
miildel geweekt om voortbrengselen van 
allerlei aart! in omloop le brengen; en 
indien al de hertog van Biidgevvater 
den eersten sloot heeft gegeven, aan 
deze kunstmatige scheei)vaarl, zijn het 
gebiedende behocfien geweest die haar 
liebben onderhouden 

neslonden dergelijke behoeflen wal 
belrefl de ijzeren spoorwegen ? Zulks is 
niel waarschijnlijk ten aanzien der koop-
goederen , waarvan de dienst door de 
kanalen welligt ook nu nog voldoende 
zon worden vol hragl. Maar wat aan-
gaat de reizigers, zoo verwachten de 
sleeds aangroeijende bevolking en de 
steeds vooruitgaande nijverheid met on-
geduld eene verduhbeliufy van spoed, die 
alleen de spoorwegen kunnen verschaf-
fen. Men heeft er dus een {poot aantal 
kunnen aanleggen, naar de behoefte 
der bevolkintj en zelfs evenwijdig aan de 
reeds beslaande kanalen. Dal bewijzen 
de wegen van Liverpool naar INlancbes-
ter, van Londen naar Birmingham en 
vandaar naar Worcesler, enz. , en 
vooial die van Manchesier naar Bolton, 
waarvan de maatschai)pij, die eerst ge-
vraagd had hel kanaal door een spoor-
weg te doen vervangen, het laler beter 
heeh gevonden den weg lan(js hel kanaal 
aan te leggen, en de scheepvaart op 
dit laatste te doen voortduren (1). 

Voor hel tegenwoordige zullen dus 
de st)oorwegen de kanalen niel volkomen 
vervangen , maar er zullen vaak nieuwe 
wegen van gemeenschap worden ge-
opend , cn soms spoorwegen langs de 
waterwegen ; wanneer die bijvoegingen 
mei wijsheid en oordeel gemaakt wor-
den , zal cj' weinig verlies uit onlslaan 
voor de kanalen, en volstrekt geen voor 
dezi algemeenefï rijkdom. 

IMaar ev<m als voor de kanalen , die 
sedert 1800 zijn aangelegd, daar, waar 
de handel niel aanzienlijk genoet; was, 
een belangrijk verlies aan nationalen 
rijkdom heeft plaats gehad, even zoo 
zomlen de si)oorwegen lot een dergelijk 
verlies aanleiding geven , indien zij wer-
den aangelegd in streken waar hel voor-

(1) Whish-iw , • I«ai]\v»ys of (»real-Rrituin , » bl. 
«n«rapalh's Journal. » iö Aug. 1840. 
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name voedingsmitUlel dier wegen, de 
bevolking, in tc geringe male aan-
wezig is. 

liet is derhalve moeijelijk le bepalen, 
of de spoorwegen nuttiger voor de maat-
schappij zullen zijn dan de kanalen , 
omdat het voornaamsie uitwerksel der 
eerstgenoemde zal zijn besparing van 
lijd voor menschen en zaken , iets wat 
men niet gemakkelijk in koopwaarde 
kan uitdrukken , maar waarvan de in-
vloed op den openbaren rijkdom niet 
twijfelachtig is. 

In bel algemeen kan men zeggen dat 
de geheele vervanging der waterwegen 
door de .spoorwegen minder voordeelig 
voor Kn{[eland zou zijn , dan die der 
we/jen «loor dc kanalen is geweest. 

Bij de kanalisatie is de he.spar ing op 
liet vervoer aanzieidijk geweest; bij de 
spoorwegen zal men welligt alleen be-
sparing vinden in de interesten van het 
kapilaal der kooj)goederen, die spoedi-
ger hunne beslemminjj bereiken. Door 
de kanalisatie is hel nut van sommige 
wegen verminderd, maar de kosten van 
onderhoud verminderden in evenredig-
heid ; terwijl een kanaal, waaraan een 
spoorweg een deel van zijn vertier ont-
neemt, daariloor niels minder aan on-
derhoud zal koslen. 

Aan den anderen kant verschaffen de 
spoorwegen aan de n}aals::happij een 
voordeel boven de kanalen , namelijk 
dat zij eene verluiOging der koslen van 
vervoer verhinderen, omdal het maximum 
bij tarief is bepaald. Het is niet aldus 
gelegen met de kanalen; het vraclitloon 
daarop heeft slechls een standvastig be-
standdeel, het tolgeld; lerwijl de eigen-
lijk gezegde vracht, even als de prijs 
van iedere zaak, kan stijgen. 

Onderzoek nopens de mededinging tus-
schen de waterwegen en den spoorweg van 
Livcrpool naar Manchester,—Daar het 
onderzoek van afzonderlijke feiten niet 
minder leerzaam is dnn dal der alge-
meene uitkomsten , wil ik hier kortelijk 
de geschiedenis schetsen van de mede-
dinging lusschen de middelen van ge-
meenschap lusschen IManchcster en Li-
vcrpool en tusschen llive de Gier en 
Givors; Avelke lAvee voorbeelden len 
aanzien van de studie der vordering van 
de kunst uit een staathuishoudkundig 
oogpunt, de meest opmerkelijke ver-
schijnselen opleveren , opmerkelijk zoo 
door de gelijkheid der oorzaken cn de 
nieuwheid der middelen , als door de 
belangrijkheid der gevolgen cn het on-
voorziene der uilkomsleti. 

In het jaar 1733 was men begonnen 

de vaart op de Irwril en dc Mersey te 
verbeteren, welke rivieren dienden voor 
het vervoer der koopgoederen tusschen 
IManchcster on IJverpool, cn die ver-
betering had de koslen van vervoer tus-
schen die beide sleden van 48 fr. lol 
14.40 fr.de ton (/•22,G8 tot /*G,80)docn 
dalen ( l ) . 

Maar de hertog van Bridgewater, mec-
nende dal dit voordeel nog zou kunnen 
Avorden vergroot door dc oj)ening vau 
het kanaal, dat zijn naam draagl, bijna 
evenwijdig met de Mersey ter lengte van 
U) uren is aangelegd, en eenen nieuwen 
nil weg ^verschafte aan zijne sleenkolen-
mijtjen, deed de vervoerkosten var# 
14.40 fr.lol op de helft of 7.20 fr. (/'3,40) 
dalen na de voitooijing van dat kanaal, 
die plaals had omstreeks 1770 (2). 

Van dat tijdstip af groeiden de sleden 
Manchester en Liverpool o\} eene onge-
loofelijke wijze aan , zoodanig zelfs , 
dal hare bezolking en liandel binnen 
zestig jaren vervijfvoudigd werden; zoo 
klom tusschen 1700 en 1824 dc bevol-
king van iJverpool van 20000 lol 13500t) 
en het gelal der aldaar aankomende 
schepen van 2500 lot 10,000(3). In 1824 
bedroeg het hamlels-verkeer lusschen 
beide sleden lt)00 ton daags. 

Maar voor dat die cijfers waren be-
reikt had er met de kosten van vet voer 
sedert 1770 het volp,ende plaals {jehad. 
De vaart oj) de Iruidl en de iMersey eu 
die op hel kanaal van den hertog van 
Bridgewater einiligen le tluncoin op diï 
IMersey, terwijl de vaart van daar tot 
Liverpool slechls door zee<?ehepen plaats 
heeft en , wegens dc onzekerheid der 
winden , zeer lastig is; en hoewel men 
er gedeellelijk door slnomscliej)en aan 
de behoeflc was te gemoet gekomen. 
zoo Avas de dienst van deze en van de 
andere vaarluigen niet in verhouding-
tot de uilbrciding van den handel en 
daardoor,alsmedelen gevolge van hel mo-
noiiolie, wareti de vervoerkosten allen(;s 
weder van 7.20 fr. tot 19 fr. (f i ) onge-
veer) als gemiddelden pri]s tjeslegen (4); 
en zelfs te(;en dien prijs vond men !u»g 
geen voldoend gelal vaartuijïen. Aan dit 
gebrek en aan de aanzienlijke hoogte 
van het vrachlloon zijn wij hel onlslaan 
van den spoorweg vau Liverpool naar 
Manchester verschuldigd, de gedenk-

(I) «̂ t.'inoirc sur les travaux |.ul)lics d'Angle-
terre , » vyn Diitens , 1>I. 4 rn 7. 

(fîl AM. bl. 7. 
Cil » Notice bisloriijuc «lo M. Roolh» in »le «An-

nales des PonU et Chaussées,» It̂ ôl , Ir cabier , 
bl. '» en (î. 

til Alil. U. n 
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wn.iitligslc ondrrrioming win onzen lijih 
In het begin ilei- legonwonrdigc eeuw 

iiail de kunst van vervoer eene groole 
schrede vooi waai Is geiiaan; sedert 1811 
liep het bewegend slooinluig (loconio-
lier) op gelande spoorslaven lusschen 
lA-eds en ^liddlelon ( i ) , en in 1825 op 
gewone spoo!slaven lusschen Slocklon 
en Darlinglon. 

Dc nijverheid van Liverpool en Man-
chesier nam bare loevlngl lol dil nieuwe 
middel, len einde zich le onllrekken 
aan hel «h ukkende juk van Iw ee waler-
wegen, die, in den aanvang mei elkander 
«lingend, len slolle zich ondei ling hadden 
verslaan om de hooge vrachli)rijzen in 
stand le houden. 

Metlemin, en dit is opmerkelijk, was 
het niet te IManchesler, dal men liet 
groolsle deel der kapilalen vond , w eiker 
irebruikeen nieuw leven aan de fabrieken 
dier stad zou schonken. Het geld werd 
voornamelijk gescholen door de rijke 
kooplieden van Li vei pool. 

De spoorweg vau Liverpool naar 
IManchesler, die in Seplember 1830 werd 
geopend, deetl al spocilig de prijzen der 
vracht op de beide walerw egen een derde 
dalen, maar hij kon aan die linien loch 
niel alle vervoer oninemen, hoewel hij 
sneller vervoerden de bewegingderkooj)-

(I) • Traité ilt-s riieiiiiiis tle fer tic II. Wond,, 
uil hel Kugelsfli door Moiilriiljer cn rranqueville, 
M. Gi. 

waren, hel hoofddoel zijner vestiging, 
geell slechls J getleelle van de gansche 
opbrengsl; terw ijl de reizigers, op welke 
men weinig gerekeml hatl, doch die 
uilslnilentl van tien w eg gebruik maken 
en w elker gelalsetlerl verdrictluhbcld is, 
tle drie overige vijftle gedeelten van zijne 
inkomslen opbrengen. 

De go(?de uilslag van tien spoorweg 
voor hel publiek was dus volkomen , 
tiaar hij tle vrachljnijzen een derde deetl 
dalen ; maar tiaar tle lonnenlasl op den 
weg niet toereikend was, zoo zou die 
gtietle uitslag voor tle onderneming zelve 
niet vruchlbaar zijn geweest, indiende 
reizigers lusschen iManchcsler en Liver-
pool, welker gelal was toegenomen, 
niet aan tien weg onvoorziene voordeeien 
hatlden verschaft, en eene kenmerkende 
eigenschaj) tier spoorwegen aan hellicht 
hadden gebragl, welke men vóór dc 
opening van dien spoorweg naauwelijks 
vermoed had. 

Trachten wij bij benadering den in-
vloed le berekenen van deze opvolgende 
mitldelen van gemeenschap op de open-
bare huishoutling. 

Uit de nariglen welke ik geput heb 
uit de geschiedenis der kanalen van 
Priestley, uit die der spoorwegen van 
AVhishaw, uil die van den spoorweg 
van Liverpool van Doolh , uit de ver-
slagen van de maatschappij enz., heb 
ik de volgende label opgemaakt: 

ï\ïiddelcn 
van vervoer 

v a n 

Liverpool 
near 

Manchester. 

Vrachtprijs 
door hul pu-
bliek voorde 
ton betaald. 

Besparing. 

I 
O . 

. .a üti 
O 
Cu«-

C3 
rt 
c -r 

In 17-10. 
Sluizen en sin\ven;̂ fr. l8.00: M.F>8 

op IIL' Ir well en? 
tic Mersfv . .{^20.08 

lil 177G. I 

Ci 
to 

1, ^ 

O 

I 
c 
O 

Kana:il van denUr.t 1.^8 
hertoj; van riridjrc 
waler 

In nVM. 

Spoorweg . 

In 

Spoorweg . 

J f 7.03 

7.03 

7.11 

3.52 

^fr.lD.OO 12.50 

37.25 33.12 
1 

IG.GO M.45 

7.-M 

'J.G2 3.52 

cj s 

§ = 

c 
a 

ex 
5 c "Z Î-» 

O U 
ta W 
«y _ 

Ni 

d.13 10.75 

9.73 

\ .95 

2.31 

iJO 

5.03 

5.10 

2.J1 

12.50 G.5U G.00 G.50 
5.91 3.U7 2.31' 3.U7 

Vervoer van een reiziger. 

Kapilaal, 

aan dc 

verbetering 

besteed. 

Jaarlijks 

vervoerde 

tonncnlasL 

3.75 G.25 4.52 2.50 2.02 4.23 
4.13 2.9G 2.02 Litt 0.95 2.00 

5,500,000 93100 ton. 

2,598,750 ( 
yl7'l500 ton. 

3O,G0O,()OO (of 13UU ton 
\ 1,-153,500 ) daags,' 

reizigers. 

» l 315000 

ISP». In 132 1 bedroeg dc lonnenlasl 3G5,000 ton cn het aanlal der tc Liverpool 
biniK-ngekoinen vaarluigen 1U,U0(L lii 177G bedroeg hel aanlal der vaarluigen 
sleehls 25i)0. Ik lieb hel handels-verkeer lusschen (Maiiehcster cn l.ivcrpoül 
evenredig gesteld nicl dc in die haven aangekomen sclicpcn. 

Derhalve zou de engelsche handel 
door de opening van het kanaal, in 
1776, omslrt^eks 700,000 fr. (Z* 330,750) 
"sjaars gewonnen hebben, welke som 
tegenwoordig met ongeveer l millioen 
(/*472,500) zou gelijk staan, en tloor 
den aanleg van den spoorweg, in 1831, 
3,084.000 fr. ( f l ,447.190), ongerekend 
de reizigers. 

Dit aanmerkelijke verschil ontslaat 
hoofdzakelijk tloor tle vermeerdering van 
den lonnenlasl, meer dan door tle meer-
derheid van bet eene vervoermiddel boven 
het andere. 

Inderdaad kwam in 1776 het vervoer 
vau 1 ton op het kanaal op 5,10 fr. 
(ƒ2,41) (dat zou legenwoordig 7.65 fr. 
(^3,51) zijn) te staan , en de besparing 
die het opleverde, bedroeg 9,78 fr. 
(/•4,62) gelijkstaande met 14,07 fr, 
(/6,93) van legenwoortlig: in 1831 komt 
het op 6,50 f i . (/•3,07) tc slaan, en de 
besparing is geweest 12.50 fr. (/'5,91). 

Ten einde de rekening op te maken 
van winsten en verliezen, voorlvloeijende 
uit de mededinging lusschen den sptmr-
weg en de walerw egen , moet men in 
aanmerking nemen , dat de verbeterin-
gen, die aan tle vaart op de IVIersey en 
Irwell zijn ten uitvoergcbragl, beslaande 
in twaalf sluwen met sluizen, ongeveer 
1,250,000 fr.(/'590,G25)h(d)ben gekoste 1), 
en dat het kanaal van den hertog van 
Bridgewaler ongeveer 5i millioen fr. 
(ƒ2,598.750)beeft gekost, d. i. tezamen 
6,750,000 fr. (/• 3,189,375). 

Toen de spoorwt^g van Liverpool zou 
worden geopend golilen de aantleelen 
van IMersey en Irwell, die oorspron-
kelijk 100 p. Sl. (ƒ1200) waartl waren, 
1250 p.SL (ƒ15000) (2). IMen kan aan-
nemen dat de waartle van het kanaal 
van den hertog van liriilgewaler in 
dezelfde verhouding was toegenomen ; 
derhalve waren de in deze scheepvaart-
ondernemingen gesloken kapitalen alsloen 
84,375,000 fr. (ƒ 38.807,188) waard. 

Na de opening van den spoorweg, 
in 1831, daalden tle aandeelen van i'Merscy 
en Irwell op 700 p. Si. (ƒ8400). Wanneer 
men eene gelijke daling*- voor hel kanaal 
aanneemt , dan is tle laatst genoemde 
som tol op 47,250,000 fr. (ƒ22,325,02.5) 
verminderd en tlaarop is alzoo 37,125,000 
fr. (ƒ 16,541,503) verloren. 

Daarvan den anderen kanl tle aandeelen 
vau den spoorweg van Liverpool bet 

(D « llislorkal atH-onnl of ilu» navigable rivers, 
canals, elc.» dour I'ricslley. 

1:21 «Naiicc hisloritjne ilo M. lî<»olh ,» in dc «Annales 
Jfa IVnls el Chausst-vi», ir ĉ liicr , li 

kapilaal vau aanleg hiîbben tloen ver-
diibhelen, helwelk 3(>,885,0(M) frank , 
(ƒ 17,428,103) groot was , beeft tlil eene 
winst van tlal bedraj; tipgelcverd , die 
ongeveer opweegt legen het door de 
walerwegen geleden verlies, en leii 
slolle is het openbaar vermogen loeije-
nomen met al de voordiïelen, die dc 
handel en tle reizigers hehhen genolen , 
en die, zoo als wij boven zagen , jaarlijks 
3,871,01)0 fr. (ƒ 1,820,048) hebben be-
dragen , welke som een kapilaal van 
meer dan 77 millioen fr. (ƒ36.382,500) 
vertegenwoordigt. 

Wel is waar zijn sedert 1831 dc 
kapilalen der waterwegen bij voortdu-
ring in waarde verminderil, maar die 
van den spoorweg zijn tlaarcnlcgen nog 
meer verbtïlertl, en daar het vervoer 
van reizigers en koopgoeileren is ver-
meerdertl, zoo is de winst over het ge-
heel loegenomen. 

Boventlien moet men in rekening bren-
gen tle verminderde slijling der gewone 
wegen , die vóór de opening van den 
spoorweg door tliligences in veel groo-
teren getale wertlen bereden. 

IMaar een onschatbaar voordeel van 
den spoorweg, een vt)ortleel dal niirt wel 
berekend kan worden , is de besparing 
van tijil, en niels is meer geschikl, dan 
dit voorbeeltl, om aan le lotinen hoe on-
vermogend de rekenkunst is om vraag-
stukken van slaalhuishoudkunde in hunne 
algemeenheid le ontlerztieken en de ge-
volgen der feilen, die zij behandelt, in 
al hunne vertakkingen na le gaan. 

Indertlaad, wanneer men den lijtl en de 
rei/if^ors niet in aanmerking neemt, 
dan is het niel bewezen, dat de spoor-
weg, alleen beschouwd als middel vau 
vervoer voor de koopwaren, meer ge-
schikt is geweest om der. t)penbaren rijk^ 
dom te vermeertleren dan het kanaal 
want men moet den hoogen prijs van ver-
voer, tlie bij de opening van tien spoorweg 
bestond , niet als een ualuurlijkeu loe-
staml beschouwen, maar als ccn uit-
vloeisel van een buiten{jcwoon en ver-
ketïrd monopolie, tlat vroeg of laat zou 
zijn omvergeworpen gevv(»rdcn. 

Kn van een aiuleren kanl, intlien men 
de beide outlerneminiïcn in al bare ge-
volgen beschouwt, dan wortll het duitle-
l i jk , dat dc spoorweg voor het openbaar 
luit hooger slaat tlan het kanaal, zontler 
ilat men door berekening tle verhouding 
van die meerderheid kunne bepalen. 

iUcdcditifjituj tusschcii het kanaal van 
Civors en den spoorwcfj van SahU-
IClicnnc 7iaar Lyon. — Vóór 1780 wer-
den dc steenkolen van Uivc-dc-Gicr met 
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nuiilczcls naar Givors vervoerd; men had 
IicL kanaal van Givors gegraven om de 
koslen van zulk een gebrekkig vervoer 
te verminderen, en in 1781 daalde de 
vracht van de ton , die lot uog loe 7.73 
fr. (f had bedragen, op 3.57 fr. 

(f 1,09) (1). 
Van toen af nam de Iiandel eene on-

verwachte vlugt , cfi de lonnenlast 
der jaarlijks van Kive-de-Gier naar 
Givors vervoerde steenkolen , welke in 
17G8 nog slechls 43000 ton bedroeg, 
steeg onmiddellijk na de opening van 
het kanaal lot 100,000 ton en vermeer-
derde allengs tot in 1822, loen hij 224000 
Ion was. 

Bij eene merkwaardige bepaling in 
het oclrooi, dat aan de Iweede maat-
schappij van concessionarissen van het 
kanaal in 1779 werd verleend, was 
zij gemagtigd een regt te heffen, gelijk 
aan het dubbel van dat , hetwelk aan 
de eerste maatschappij in 1701 was 
vergund , en toch werd tot in 1821 
alleen dit laatste regl geheven. IVIaar 
toen maakte dc maatschappij open-
lijk bekend , dal zij van plan was ge-
bruik te maken van de vergunning van 
J779 en het dubbel regl te betren. In-
derdaad hief zij het, intgenomcn van de 
steenkolen. De handel verontrustte zich 
niet weinig over deze vordering, die al 
dc besparing, welke men door hel kanaal 
had verkregen , vernietigilc, en alstoen 
dacht men er aan, zich aan het mono-
polie van het kanaal te onttrekken door 
hel aanleggen van een spoorweg die 

(1) «llistüirc Uo« Cunaux* van LuhaUe. 

van 1823 tot 1830 werd uitgevoerd. 
De aanleg-kapitalen voor deze groote 

onderneming, die zoo voordeelig was 
voor de bev,olking van Lyon, voor de 
mijnen van'Uive-tle-Gier en van Sainl-
Ktieime, werden niet in die steden ge-
vonden, en hel was aan kapitalen, die 
aan hare belangen geheel vreemd waren, 
dat zij die vermeerdering van welvaart 
te danken hadden. 

Het tolregt, dat aan den spoorweg 
werd toegestaan, bedroeg 1 fr. 57 (/"0,74) 
de ton, en door de mededinging daal-
den ook de vrachtprijzen van het kanaal 
lot dat bedrag. De gezamelijke lonnen-
last steenkolen, die van llive-de-Gier 
naar Givois werd vervoerd, steeg tot 
000000 ton na de o|)ening van den 
spoorweg en bedroeg meer dan 750000 
ton in 1837. 

Het mjt van den s|)00rweg voor het 
publiek is dus onbetwistbaar; maar, al-
hoewel de o]> den weg vervoerde lonnen-
last de verwachting had overtroOcn, zoo 
trok evenwel de maatschappij op verre 
na er geen genoegzaam voordeel van , 
en zij zou len onder zijn gegaan , ware 
bet niel, dat de reizigers, aan wie de 
spoorweg een sneller vervoermiddel aan-
bood , de diligences van de gewone 
wegen hadden verlaten en , in acht-
voudigen getale van den spoorweg ge-
bruik makende, dezen een voordeel be-
zorgd , waarop weinig gerekend was. 

\Vanneer men ten naasten bij den 
invloed der opeenvolgende vervoermid-
delen lusschen IVive-de-Gicr en Givors 
op den openbaren rijkdom berekent ver-
krijgt men de volgende label: 

Middelen 
van vervoer 

tussciien 
Rivc-de-Gicr 

en 
Givors. 

Vrachtprijs 
door hel pu-
bliek voor de 
ton betaald. 

O 

O 

tc 
c 
'Z 

Besparing. 

In UG7, 

In ^781. 
Kanaal . . , 

In ^833. 
Spoor \vc|» , , 

7,1G 

s- -n 
C 3 
? & 

fr. 7.73 i 
f 3.G5; 

1 I 
)fr. 7.73; 

3,G5 

Sfr. 3.57 1.r»7'3.185' 
f 0.71 1.G15 

•I.IG 
1.97 

2.00 
0.95 

C O 
c s 

Jt ^ 
i j 
)) 

3.30 

SP 
s 

O 

Kapitaal, 

aan dc 

verbelering 
" \ 

.È t ' besteed, 

t^ I 

Jaarlijks 

vervoerde 

lonnenlast. 

43UU0 ton. 

0,27 1,439,000(^)100000 Ion. 
t.ÔG 0.125 2,097,128 ) 

1.185 0.085 4,900,000 ? (,G21000 ton, 
U.GJ^ 0.0i 4,890,000 ? 

In t833. 

Vervoer van een reizijier van Lyun naar Sainl-lllienne. 

1 1,000,000 
G,G 15,000 

(fr. 7.00 't.00 5,00 3.00 2.0J 2.00 

f 3.31 1.89 2,-JG 1.42 0.95 0.95 irei/ijrers. 
21I,G57 

) Na\^i$ation dc la France inlét icurc , door Du lens , K bl. 187, 

Dienvolgens heefl het ka naai van Givors 
jaarlijks aan den handel doen winnen 
391,000fr. (ƒ 184.748)in 1781 en 900000 
fr. (ƒ 425,250, in 1823, op welk tijdstip 
de hoeveelheid vervoerde sleenkolen 
230000 ton bedroeg. 

Het voordeel dal liet aanleggen van 
den spoorweg in 1833 boven hel kanaal 
opleverde, is ongeveer 1,353.000 fr. 
(f 639,293) geweest, alleen voor den af-
stand van Uive-de-Gier naar Givors, 
maar de geheele winst is veel aanzien-
lijker geweest wegens het vervoer der 
steenkolen van Sainl-Klienne naar Lyon, 
en der reizigers tusschen die beide sle-
den. 

AVij zullen thans het slot van winst 
cn verlies opmaken , voor het opeid)aar 
vermogen voorlvloeijende uit den aaideg 
van den spoorweg, in mededinging met 
liet kanaal. 

Vóór de opening van den spoorweg 
bragt hel kanaal van Givors nagenoeg 
850,000 fr. [f 401,625) netto op, hetwelk 
met een kapitaal van 17 millioen fr. 
(ƒ8,032.500) gelijkstaat, welke som ik 
zal nemen als de toenmalige waarde van 
het kanaal (1). 

In 1843 zijn dc aandeden van het 
kanaal, die vóór het leggen van deu 
spoorweg 240.000 fr. (ƒ 113,400) 
waard waren, gedaald tot 91,000 fr. 
(ƒ 42,998) (2); het evenredig verlies 
op het kapilaal is dus 10,554,000 fr. 
(/• 4,986,765). 

Van den anderen kant heeft despoorweg 
gekost 19,200,000 fr. {f 9,072,OOt)) (3) ; 
de oorspronkelijke aandeelen, van 5001) 
fr. (ƒ 23(i3) stonden in 1843 op 9000 fr. 
(ƒ4253). De evenredige winst op het 
aanleg-kapitaal is dus 15,360,000 fr. 
(ƒ7,257,600). 

Derhalve hebben de gezametdijke 
eigendommen van het kanaal en den 
spoorweg ceii eind-voordeel van4,800,000 
fr. (ƒ 2,270.835) opgeleverd. 

Tegenwoordig vervoeren hel kanaal 
en de spoorweg 000000 ton sleenkolen 
'sjaars, waaroii hel publiek gewonnen 
becff2 fr. (ƒ0,945) de ton of l,80t),000 
fr. (ƒ850,500). Dc si)0(U weg heeft ook 
den vervoerprijs van een reiziger van 
Saint-Ktieniu» naar Lyon 3 fr. ( n , 4 l 4 ) 
doen dalen , en daar het jaarlijksche {ge-
middelde verkeer, over den geheelen af-
stand berekend, omstreeks 211,600 rei-
zigeis bedraagt, zoo geefl dil eene winst 

(I) Onions, t. a. pl. M. 100. 
t'2( n;I|){>(IRT \.NI «ion IMMT 'l'fissprcnc .nan den 

minister van oj.caljate wcrtcen , 1)1. 7(». 
(5) llapfiorl van «leii hoor Vivien omtrent «len 

spoorweg vaa Avigaon naar .Maricillc Dijlajrc ̂ o. i . 

van 634,800 fr. (ƒ229,043). 
Wanneer men deze winsten kaj)itali-

seert , bekomt men eene som van 
48.696,000 fr. (ƒ 23.008.8G0), en wan-
neer men daarbij voegt de witisl op de 
gezamenlijke eigendommen van het 
kanaal en den spoorweg , dan ziet 
men dat het openbaar vermogen met 
n3.5(r2.(K)0 fr. (ƒ 24.279.695) is toege-
nomen , ongeacht de vermindering in 
de kosten van onderhoud der wegen , 
waar minder diligences rijden, en de 
besparing op andere koopgoederen dan 
de steenkolen en eindelijk de besparing 
vau tijd door de reizigers. 

Men ziet uit dc twee voorbeelden , 
die wij hebben aangevoerd, dat , zoo 
al het eerste uitwerksel der mededinging 
van een spoorweg langs een kanaal 
dit is, dal zij de waarde van dit laalste 
doet dalen door het een gedeelte van 
zijnen handel te ontnemen , het tweede 
is , dat zij de vrachtprijzen algCBieen 
doet dalen, en daardoor het vervoer 
doet toenemen, iels waarbij bel i»ubliek 
zeer veel winst heeft. Deze winst kan 
de verliez<Mi, die op de in hel kanaal 
gestoken kapitalen geleden zijn , niet 
slechts dekken maar zelfs overlreftcn , 
in die male dat ten slotte het nationaal 
vermogen is toegenomen. 

Zoo kan men , door de beide tabellen 
G en D ( l ) na te gaan , z ien. dat , 
indien het aanleggen der 11 voornaamste 
spoorwegen van Kngeland , in tle nabij-
heid van 23 waterwegen , deze eene 
waarde-vermindering heeft doen onder-
gaan. welke in 1847 o\} 4.732.0t»0 p. St. 
(ƒ 56.7S4.000) kon worden geschal, de 
waarde der spoorwe{;en op hetzelfde 
tijdstip meer dan 15 millioen p. St. 
(180 millioen gulden) was gestegen. 
Het is waar dal er sedert eene aan-
zienlijke waardc-verminderiuiï van de 
spoorwegen heeft plaats gehad, voorl-
vloeijende uit het openhaar worden van 
zekere feiten betrekkelijk de administratie 
van die ondernemingen en hare on-
derhouds-koslen , en ilal tegenwoordig 
(1849) de aandeelen zelfs weinig boven 
pari slaan ; maar de engelsche natie 
heeft er altoos als voornaamste winst 
uil getrokken de dalijig der vracht-
prijzen en dc bespariuiï vau ilen tijd in 
het leizen , voordeelen die hel bedrag 
der op de kanalen geleden verliezen 
veric overtreflcn. 

Over dc werhing der icegen . kanalen 
en spoorwegen in Ifefgie op elkander. — 
De storing, die de spoorwegen legen-

tl) Aaji lict (,'inJii v.m lê ^ vtihaink'hn;; 
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woonl ig in de vrrvoonnhUlelen brengen, 
door gedeeJielijk de beslnynde wegen le 
waler ei) le lande le vervangen, doet 
mij besbiilen bet onderzoek omlrent 
bunnen invloed op den nationalen rijk-
dom uit le breiden. Ik zal Oelgie als 
tweede voorbeeld noemen. 

In dat rijk wordl even als in Knge-
land op de land- en walerw egen , als-
mede op dc spoorwegen, een lol gebeven 
cn daardoor kan men bij benadering 
bet gezamenlijk vervoer berekeiuMi. 

Uit liet omlrcnl dil ouilerwcrp in 
bet werk gesleblc onderzoek blijkt dat 
bet vervoer in Üelgie vóór den aanleg 
der spoorwegen eu tien jaren later was 
als volgt: 

In KS34. 
"VVefjcn niet lolboomen (volgens de ruwe 

opbrengst 2,932,000 fr.) (I; . 4ö3,2G7üüO 
ton op löUO cl afslaüds. 

AValcrwejjon (2). . . . 207,750,000 
In 1811. 

Wegen met lolboonien (volgens de op-
brengst der tollioomen.) (<). 'I76,3G(),000 

Waterwegen (^i), . , . 275,^tO,000 
Spoorwegen (30t>0 reizigers op 1000 ton 

gerekend.) (4) 7i>,050,000 
Volgens Pcrrot (5) zouden de voor den 

aanleg der middelen van vervoer in 
1844 bestede kajiitaleii (uigeveer het 
volgende hebben bedragen: 

iiiiiliueii t'r. 

wegen met tolb. 150 (ƒ70,875,000) 
g .de ualcrwegen . . 80 (-37,800,000) 

aie spoorwegen . , .180 (-85,050,000) 
Aldus verschilt de uitkomst van die 

van Engeland. In Uelgie hebben dc 
spoorwegen het verkeer op dc er langs 
loopciule wegen verminderd, en dat 
op de wegen, die er op uilloopen (O), 
vermeerderd , cn dc vermindering 
over bel geheel beeft slechls 4 ten Inm-
derd bedragen, lerwijl in Kngeland 
vermeerdering zou bebben plaals gehad. 

Wa t den handel op de walerwegen 
aangaat, wel verre van le verminderen 
is bij met eeu derde toegenomen , cn 
op vcrscheiilcne wegen langs de spoor-
wegen is de vermeerdering aanmerkelijk 
geweest. 

Derhalve is bijna al het vervoer op 
de spooiwegen tc beschouwen als eene 
zuivere vermeerdering vau bel alge-
meene vervoer. 

Kindelijk i s , op alle linien , waar 

(1) M/':«oric va» Verrot, hl. 158 cn van Dol-
j»airo hl. Ui. 

C-) M'Muorio vau IJeltoirc , bl. iS—oO. 
{r̂} Alii. i.I. n;. 
(}) AM. I»J. (Jl. 

Mciijuric van IVrrot , bl. tio, 2̂5, 1:2:2. 
.Mcmoriu vau Lclpairc , bi. oG—ül 

mededinging plaats had, het gevolg 
daarvan geweest daling in de prijzen 
van vervoer der reizigers , voor bijna 
de helft , in die der lastgocdcren voor 
meer dan twee derde op de wegen Ic 
land , en voor een vierde op de water-
wegen (1) , hetwelk ongetwijfeld veel 
heeft bijgedragen tot de algemeene 
vermeerdering van het verkeer. 

Ten slotte is de nationale rijkdom 
zeer veel toegenomen; alleen hebben de 
landwegen eene onbeduidende waarde-
vermindering ondergaan. 

De vermeerdering vau vervoer op 
de waterwegen ontspruit voornamelijk 
daaruit , dat de beweging der steen-
kolen, welke in llelgie de helft heeft 
uitgemaakt van den tonnenlast der ver-
voerde koopwaren , bevorderd is ge-
worden door nieuwe maatregelen , die 
ginistig waren voor den uitvoer. Ook 
moet men de vermeerdering der bevol-
king in rekening brengen , die va» 
1834 lot 1844 een tiende heeft bedragen, 
iets waardoor alle verbruik evenredig 
beeft moeten toenemen. 

/Joe men in het algemeen het nut der 
openbare werken bepaalt, — lu den te-
genwoordigen toestand der maatschappij 
bebben de openbare werken , welke ook 
de verandering zij , die zij te weeg 
brengen , bijna altijd ten doel de ver-
belering van reeds bestaande zaken; 
deze verbetering moet men in bezuini-
gingen trachten uit tc drukken, en deze 
bezuinigingen slellen bet voortgebragte 
nut voor. 

Wanneer men eene brug maakt , dau 
geschiedt dit om den overtogt over eene 
andere meer verwijderde brug of die 
met eene pont, waarvan de behandeling 
langzaam of gevaarlijk is, te vci iuijdeu ; 
len slotte om tijd te winnen. 

Wanneer men een w e g , een kanaal, 
een spoorweg aanlegt, dan geschiedt 
dil om goedkooper of snciler vervoer 
dan het bestaande te verkrijgen. 

Wanneer men eene haven, eene kaai, 
eene ligplaats bouwt , dau geschiedt bet 
om gevaren tc ontgaan , welke meu 
kan schallen naar de omlervondcu on-
gelukken of naar deu voet van ver-
zekering. 

Wanneer men eene beek alleidt, 
wanneer meu het waler opvoert door 
werktuigen en pijpen, dan geschiedt 
dit om andere beslaande meer kostbare 
middelen te vervangen. 

Wanneer men dc kosten, waartoe dc 
oude slaat vau zaken voor ccuc bepaalde 

üicn.^t of voor een gegeven verbruik 
verjiligt, vermindert met die w elke ver-
oorzaakt worden door de nieuwe mid-
delen voor belzelfde doel, dan verkrijgt 
men dc besparing, die de winst uitmaakt 
van de maatschappij. Maar bijde waar-
dering van die koslen moet men niet 
buiten rekening laten detolregten, als 
er geheven worden, deaanleg-kapitalen 
cn hunne interesten , de kosten vau 
onderhoud eu vernieuwing, en dc 
waarilc-vcrmindering der in vroegere 
imdcrneniingcn gestoken kapitalen. IVlen 
moet ook den tijd vergelijken , die voor 

beide middt len is henoodigd, ru als het 
mogelijk is hem eene waarde geven, 
want eene dienst, die spoediger wordt 
bewezen , is bijna altijd eene goedkoo-
pere dienst; tijd is geld zegt een tngelscli 
spreekwoord. In het algemeen spruiten 
uit do ondertinjfe verhomiing van deze 
bestaiuhleelen bijna al de gev(dgen 
voort, w elke men uit eene «mderne-
ming van openbare w ei ken kan trekken, 
en dc oplossing der vïaaj;stukken van 
staathuislumdkimdc , die er in het bij-
zonder toe in betrekking slaan, 

(yVordt vervolgd.) 
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{Mechanicus Magazine» Juni j 1850, Vol. L l l , blz. 425 cn volgg.) 

.Memorie xuu pcriot H, 15-2. 15i , 13P. 

Tn de meteorologie kunnen geene wet-
ten worden vastgesteld dan naar zeer 
(alrijke in verschillende oorden zorg-
vuldit; waargenometi feiten ; het is klaar, 
dat die onmisbare voorIoopr{fe arbeid 
niet door een enkel persoon kan wor-
den volbragl, maar het werk moet zijn 
van onderscheidene in verschillende 
plaatsen gevestigde personen. Zoo schijnt 
<le groole inoeijelijkheid van dien eersten 
stap bet verklaarbaar tc maken, dat 
de vooruitgang der meteorologie, waar-
door de belangrijkheid en het nut dier 
weienschap zouden blijken , tot dus verre 
slechts zeer gering is geweesl. 

In dc vergadering der britsche ver-
eeniging tot bevordering van wetenschap 
le IMymoulh in 1841 , wees de beroemde 
sterrekundige < )̂uetelet op de iioodzake-
lijkheid om eeue zoo volledig mogelijke 
aanleckeniug van ]>eriodieke verschijn-
selen le doen houden. Ten aanzien vau 
de meteorologie raadde hij aan, dat 
door ondersclieiden waarnemers , op 
verschillende standplaatsen en gelijktijdig 
zou w orden {jelet oji dc volgende zaken, 
opdat de wetten van betrekking cn op-
vol{fing lusschen de verschillende ver-
scliijnsele n zouden wortlen aan het licht 
gebragt; tc weten: 

Druk van de lucht , gedurende ver-
schillende maanden. 

Temperatuur. 
VocbligludiL 
Kiek trici teil. 
Krachl cn rigling der winden, 
lloeveelheden gevallenrcgeueu sneeuw 
Toeslautl d(»s liemtds. 
Lucbtvcrscbijnscleu (als scbielendc of 

vallende sterren, noortlerlicht enz.) 
Sedert het opperen van dat tlcnkbeeltl 

wertl er een mitltlel beraarutl om te 
vtiorzicïi in eene zoo wenschelijke zaak, 
waaraan in ICngeland setlert lang de 
behoefttï hatl bt»staan. Men zou nanu'lijk 
verschillende heeren, in tmtlerscheitlene 
deelen van bel r i jk, bewegen zich be-
hoorlijk gert»gelile instrumenten le vcr-
schaHen, om daarmetlc dagelijks op 
bepaalde uren geschikte waarnemingen 
te laten doen, die in tabellen op to 
teekenen , cn deze tc zenden aan de 
koninklijke steriewacht le (ireenwicb , 
waar eene aftlecling voor tle meteoro-
logie is opgerigt, natuurlijk onder bet 
op\»ertoezigl van den koninklijken sterre-
kuntlige (Airy), tlie daarin wortlt bij-
gestaan door James Cilaishcr Kstf'^, 
K. U. S. (litl van het koninklijk gti-
nootschap) aan w ien de geheele leiding 
van die aftleeling is opgeilrageu. Dit 
plan was voorti eilclijk en cr is tiaaraaii 
beantwoortl op eene wijze, die het 
sla(fen vcrtlicnt cn verzekert. 

De namen der stations en van de 
waarncfuers zijn : 

(llicr volgtfu tic namen van 30 plaat-
sen en van even zoo veel waarnemers.) 

Ictler dezer* waarnemers is voorzien 
van een slcl g(^«;cbiktc cu behoorlijk 
gercijeltle barometeis en ihermometeis 
van de voor de beste gehoudene inrig-
ting ; tic meeste der iiislrunienleu zijn, 
nieeneu w ij , door den heer Cilaisher 
zclvenondcrzocbl. Zij hebben ook regeu-
mcters tot bet meten vnn den gevallen 
regen cu werktuigen lot aanwijzing 
van dc kracht en rigling des wind». — 
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De hoevcelheiil daauw wordt waargc-
riomcii; er wordt dagelijkf» aaiiteeke-
iiiiii; gelioiideii. nopens de wolken en 
Ook de nndere ineleoridogische ver-
schijnselen die nioglen voorkomen. De 
verkregen niikomslen worden op ge-
zelle lijden opgezomlen aan de konink-
lijke slerrewachl, waar zij zorgvuldig 
omlerzochl worden door den heer 
(ilaisher cn een heamhtc (assislcfd) onder 
hem , — en onder zijne leiding in la-
l)ellen gehragt » en aan den chef van 
liet archief (licyislnir General) opge-
zonden worden. 

De inriiïMng der maandelijksche 
meleorologische lahel , waarin de her 
leide gemiddelden der waargeimmen 
waardijen worden opijeleekend en de 
hygromelrische uitkomsten zijn afgeleid 
naar dc a tafels van Glaisher;n —een 
werk , merkwaardig niet alleen door 
zijne naauwkeurigheid, maar ook door-
dien het den rekenaar in zulke zaken 
een onlzeltenden arheid spaart. — is 
aangeduid door het nevensgaande hoofd. 

Behalve het aan den chef van het 
archief (llenistrar General) verschaffen 
van die massa herigten, levert de heer 
Glaisher in het Philosophical magazine 
opmerkingen over het weder gedurende 
het laatste vieremleeljaais; hij heeft ook 
uitvoerige memorieti over hetzelfde on-
derwerp en Ol» den zelfden grondslag 
heruslende doen drukken in de «Phi-
losophical Transactionsn Buitendien le-
vert hij aan het puhiiek vele nuttige 
iidichtingen daaromtrent in den Illustra-
ted Almanack y de Daily news, enz. 31aar 
dit is niet eens alles wat hij doel; die 
onvermoeide bevorderaar van meteoro-
logische kennis hrengt de windrigtingcn, 
waargenomen aan de verschillende sta-
tions, zorgvuldig in kaart, ongeveer op 
dezelfde w ijze, als gedaan is hij het 
voorbeeld, door den heer Will iam Brown 
Jun. geleverd, in het Philosophical Ma-
gazine van Apvil 1840. iMen zal de 
waarde dezer kaarten van den heer 
Glaisher erkennen , wanneer men be-
denkt, dat het voorslellingen zijn van 
gelijktijdige feilen, w aargenomen op ver-
schillende voorname punlen van het rijk. 

Deze ontzetlende arbeid kon echler 
onmogelijk op dcu duür door één man 
met één helper goed worden verrijïl. 
Iels nieer werd gevorderd dan indivi-
duele pogingen. Dil had dikwerf een 
punt van ernslig beraad uilgemaakl bij 
mannen , die eene eerste plaals beklee-
den in onze wetenschappelijke wereld, 
en echter werd niels gedaan. 

Eindelijk, den April (1850), had 
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er eene bijeonkomsi van welenschap[)e-
lijkc mannen plaals, te llartwcll-house 
nabij Ayleshury, het prachlige buiten-
verblijf van Jtdin Lee LL. D. 
r o s . , enz., met tinei om th'u tegen-
woordigen loesiand van onze meleoro-
logische kennis le overwegen, en de ge-
schiktste maalregelen lt)l vermeertlering 
van die kennis te beramen. 

De heer Samuel Charités Whilbread 
Estj. EU AS. , tot voorzitter verkozen 
zijnde, opende de vergadering met tc 
zeggen, dat er , naar zijne mtiening , 
uoodzakelijkheitl bestond voorde oprig-
ling van een {;enootschap tot bevtntle-
ring en uilbreiiling van meteorolotïischc 
kennis. Ilij hragl verschillende retlenen 
bij lot slaving van zijn gevoelen, Nadat 
ontlerscïieidene aanmerkingen over het 
onderwerp door verschillende heeren ge-
maakt wat en, las Dr.Lec een opstel voor. 
waarvan het volgende ceu overzigl is : 

« Er is geen lak der natuurkunde 
waarin de meitewerking van zoo vele 
waarnemers gevorderd wordt, als melcti-
rok^gische onderzoekingen, ten einde de 
oorzAken der opgete.ekende gevolt;en op 
te sporen , cn daaruit de wetten der 
dampkrings-verschijnselen af te leiden. 

«Opvolging (causation) moet een voor-
werp van dit ontlerzoek zi jn; maar het 
is klaar dal dit niel zijn kan , ten ware 
eene eenvormige cn uilgebreitle zamen-
werking van onderscheidene personen, 
wonende in verschillende oorden des 
lands , worde lol sland gehragt, en dat 
eene naanwkeurige ontleding van tle 
niikomslen. die zij verkrijgen, sleeds 
worde bewcrkslelligtl, ten einde de wel-
len van algemeenen aard op le sporen. 
Als dil geschied is, en de normale waar-
dijen gevonden z i jn , zullen abnormale 
verschillen het betlrag en den zetel der 
plaatselijke storingen th>cn kennen. 

a Hiervan nilgaantle achlmcn hel wen-
schelijk dal men trachte een zoodanig 
meleorologisch gezelschap op le nglen, 
hetwelk deugdelijke en naauwke\irige 
waarnemingen van zijne letlen zal kun-
nen vortleren ; zulk een gezelschap zou 
tlenkelijk niikomslen van hel groolsle 
nul voor hel publiek leveren.» 

woeld niel nnleMuek . in pemcensehap met eene 
strenge liimjikuloen , «er lengle van eenige duiaien , 
T.uarv.tn liet einde in waler geitonipeld is. De bol 
van den droogen iherniomeler is hluol ; het iostru-
ineot wijst alzoo aan den warmtegraad der Ineht. 
I>e naiic ihi-rnionjeier teekent gewoonlijk een la-
ceren wannlegraad dan de drooge. Eene vergelijking 
der beide aanwijiringcn verschaft gegevens, ter be-
paling van <len loesl.tnd van vochtigheid der lucht. 
jDrew Zie voorts het volger.de stuk hlz 178. 

(lied.» 

Daarna tiam de vergatleiing de vol-
gende besluiien : 

Dal een geztdschai» zal worden opge-
ri,';l tnnler tle benamint; van: Uritsoh, 
meteorologisch gezelschap ; 

Dal hel zal bcólaan uit gewone en 
honoraire leden ; 

Dat tle jaarlijksche bijtlragc f 12 zal 
iïijn; 

Dat het genoolscliappelijk jaar /a 
eindigen t)(i tien 31"» December ; 

Dal tle ver tïatleringen van liet gezel-
schat» zullen plaals hebben t>p tien eet-
sten Dingsdat; van iedere mjaiitl , (tijd 
en i)laals natler le bepalen). 

Dat het btïsluur zal be,slaan uil een 
presitlent, vict;-i)residenlen , seta elaris-
sen , peiniinjïmeesler en letlen. 

De navermeltle bi»stuurs-eti raatlsleden 
werden voor fiet hmiientle jaar benoemd: 

(Hier vol(jen de namen van president, 
penningmcesler en sifcretaris (t^laisher) 
eu zeven raadsleden). 

Het Brilsch melt'orologisch gezelschap 
ontleent zijn oorsprong aan een »del»jc 
{;rt)ntls, tlal tier weienschap hij uitstek 
gunsti{j is. Zij wordt tiaar hevr)rtlerd 
en gek )eslerd tloor al wat rijktlom en 
zuivere tcegemïgenhcid er voor doen 
kunnen.De praktische vvelenschap schijat 
tlie omstreken lol haren meest tjelief-
den zetel te hebben gekozen. Binnen 
een t»mlrek van 4 mijl (0436 netl. el) 
zijn cr niel mintler tlan vier stcrrewach-
ten , waar tle hemelverschijnselen ge-
regeld waari;ent)men en opgelcekenti 
worden. D'. Lees sterrevvaclil te llarl-
well-ht)usc is ïir eene van tle klasse. 
De eerwaarde heer Keailc heeft een 
ontzellend {çroolen lehîskoop «gerigt 
naar tien hemel » op hel {çrasplein voor 
zijn huis, eu een' uieritliaau-cii kel van 
de eerste t;roolle iu zijne nabij gelegen 
slerrewachl. Zijn buurman , tle eer-
waartle heer Lowntles,bezit•>tikcenc nette 
stcriewachl, vtunv/icn van al het noo-
dige. De traaije kleine slerrewachl Ic 
Aylesbury is in vlen bt»slen slaat voor 
tien arbeitl. Aan elke de.zer slerrewach-
ten zijn al tle inslrumenten en toestel-
len voorhaiulcn , tlie tot het waarnemen 
van meletnologischc ver.schijnselen bc-
noodigtl zijn ; — en tleze worden er 
dan ook naauwkeurig nagegaan eu met 
naauwge/elheid t>p{jelt'ekentl. 

Den vreemdeling , tlie tle bctiefcning 
der weienschap bemint , zal dit otirtl 
een paradi)s loeschijnen. Bijna iedere 
bewoner schijnt van welenscliap thmr-
drongen. Voor zulk een vreenuleling 
zal hel een hot>g genot z i jn , eenige 
uren door le brengen met «len heer 
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Uorlon, (Ion znVigon on tncdcdcrlzamen 
finlpc?' van D'. Lcc te liartwolf-hoiise ; 
te zien, lioe geregeld en stelsehnatig 
zijne barometers en thermometers van 
onderscheiden soorten , zijne regen-
meters, \vin<lmeler.s, door hem wortlen 
waargenomen, (tn de nelln itl, waarmede 
hij zijne verschillende registers bijhondt. 
In dat obsei vatoriun^ leert dcvi eennle-
ling in een oogenbliU van den heer 
Morlon meer praktische stcrreknnde en 
behandeling, dan hij w t'lligl tu»il le 
voien in de gelegcnh(!id was oj) le doen. 
Door cn d(»or bekcntl melde ncclcslial 
rtjeie^y van den kapitein Smythe, wijst 
hij thM» bezoeker aan, hoe hij het be-
langrijkste voorwerp, dat op hel oogen-
hlik ziglbaar mag zijn, kan vintlcn. or 
bij neeml zijnen staal van klokslei ren, 
wijst hoe men den meridiaan-cirkel kan 
regelen, en zegt bcm bijna o)> het 
jnisle oogenhlik, wanneer de hcinelrei • 
zijïer, schoon honderd millloenen mijlen 
ver , in het veld van den kijker zal 
komen, om er door te gaan; hij noo-
digl den hcwondercnden vreemdeling 

le, roepen, telkens wanneer het 
schitleitMidc kleine voorwerp komt op 
ieder der vijf draden des kijkers. Dan 
verklaart hij boe het gemidtleldo ge-
nomen wordt; 1)0C dc nautical almanack 
bij de vcrrigling gehruikt wordl; hoe 
liel gemiddelde verbelerd wordl; hoiï 
nabij hel overtuMikoml met liet gelal 
voor den middeiulraad , eu bel nut vau 
do uilkomsl Ier aanduiding hoeveel dc 
slarreKlok vooi* of na loopt. Zoodanig 
is het oo!'d , helwelk hel «lu'itsch mete-
orologische gezelschap») als zijne baker-
mat aanwijst , en zoodanig zijn de 
welenscbappelijke verriglingen vau zijne 
bewoners. 

De voormelde lijst van bcstuiu's-lcdcn 
was onvolledig. Sedert dien tijd kwam 
het [gezelschap bijeen in IN«. 5 , Doclois 
(^mnnons, loen een groot aantal leden 
werd aangeuou^en , eu dc volgende lijst 
van besluurs- en raadsleden werd vasl-
gesleld. 

(Uier volgen de namen van de ecrsl-
verkozen bestuuis-lcdcn , on buitendien 
nog die van 4 vice-prcsidcnten , cu 5 
nieuwe raadsleden.) 

Dc zamenslelling dezer lijst van be-
slnnrs-leden verdient opmerking. Eijna 
ile helft van tlie heeren hid)ben observa-
loriums tol slerr-ekumlige waarnemin-
gen in volle werking; en er is geen 
hunner, die niet een ijverige be-
oefenaar is van tic meleoroloipe. De 
eerbietlwaardige llowartl (tic lanisle vice-
l»re.sideiil) heefl dot)r zijne meleorologi-

sclic verriglingen ernen eurt>f>cschen 
fjaam verworven. De tlrukkendti ambls-
bezigheden van den onvcrmocitku secre-
taris hebben hem niet weerhouden in 
verschillende gevallen de belangrijkste 
inlichlingen te gevtai mipens iuslriuuen-
ten en zaken van prakhschen aartl. 

In den brief van (^)nelelel over 
dc waarschijidijkhcidsleer vindt mcu; 

«Onder tle veranderlijke ftdlen, tlie 
op het t)ppervl;dc tier aanle waargc-
ntmien wortlen, zijn voorzeker tle nuM k-
waaidigslc tlie, welke piiriotlisch zijn. 
De ver.schijnselen, bijvt)orbeeld , tlie 
veramletcn mei den l i j d , (Mulergaan 
built ndlen aanmerktïrijke wijzigingen 
th)Or tle afwisseliuifcu van dag cn jaar. 
Tot den hnidigeu dag heeft men tlie 
verschijnselen afgezontlt^rtl van elkamler 
beschouwtl, cn zijn zij bij verschillentlc 
vakken vau wclcuschap gcvtjcgtl, al 
naar tle willekeur van hen die zc htd)-
ben waargenomen. IMcn kan liglclijk 
besefTen tlat die wijze van imleelcn tien 
vot)ruilgang der weienschap niot.a strem-
men , cn ons bclcllen moet dt? al^^emcenc 
belrekkingcn van periotlischc verschijn-
selen lol elkantler tc onltlekken. Zoo 
heeft dc statistiek naauwlellentl tien 
invloed opge;-.)»oord vau dc jaargelijdcn 
op slcrftc , op misdaden , o[) verslafuls-
verbijsli^riug, op zelfmoord, op hantlel 
enz.; zij heefl aan tle meteorologie oiU-
leend tle opgaven van lemperaluur en 
vau dc veranderingen ties tlampkrings, 
v\\ aan tic genceskumle tic uitkomsten 
der {;cdane wnarncmini;en omircnl den 
aartl cu dc h(?vi(;liciil tier ziekten in hare 
verhoutling lf)t tle verschillende maanden 
van het jaar; van de naluurkuntligc we-
tenschappen onlvani',t zij udichlingen 
over talrijke belangrijke feilen; maar tlit» 
feilen worden meestal in vcrschillendc 
labellen bijeengcbragt cu gerangschikt; 
niemand, zoo veel mij bekend is, heefl 
er aan gedacht, zc gelijktijdig waar le 
nemen.» 

Hel denkbeeld, dt̂ ze leemte aan tc 
vullen was het, zegt tle beroemde schrij-
ver, dat hem bewoog het onderwerp 
ondci' dc aandacht tc brengen van de 
aDrilsche vereeniging» in de mciutiric 
waarop vrt)eger gewezen is. 

Ondrent do boven vermelde meleo-
rologischc waarnemingen, die aan tle 
kt>ninkliikc slcrrewachl worden gezon-
den , zijn wij in staal op tc geven , dat 
verschillende bclan};rijkc, daarop ge-
groïïtle, nasporingen Ihansplaals vimlon. 
Ondcrscheitlene graphische vt>orsleHin-
geu (kromme lijnen) van ziekten ziju 
gemaakl in verband mei dc uilkomslen 

vah iltï jongsle meleorologist:he onder-
zoekirïifen. De gevallttn rcgcfi t»p ver-
schillende punlen maakt een belangrijk 
onderw erp van onderzoek ui t , in be-
trekking lol het beter voorzien van tic 
grot>le sltjilen met waler. 

Dt! kennis eener ziekitj iü recils hare 
halve genezing, en die van oorzaken 
jvaal ver bij het weren van gttvrdgen. 
Dit is nooit meei* vvaargemaakl tlan bij 
hel jongste bezoek van den braakloop. 
Zelfs tleze vreesclijke gcessel werd in 
vele gevallen onldaan vau zijne schrik-
ktïlijklicitl, toen dc ot>rzaken , tlie zijne 
tlt>otUdijkhciil vci'hoogtlen, weggeut)men 
of legenifcgaan waren geworden. 

Wi j kunnen tle vorminjj der onweers-
wolken niet belellen, maar wel hare 
onllatling regelen zotitlal zij onschadelijk 
votubij trekken. 

Wi j kmuien bel oj>kf»mcn der orkanen 
niet verhiiuleren, maar als hunne wellen 
beter begrepen zullen zijn gewortlen , 
zullen wij in staal wezen , onze sclu pen 
aan <le banen, tlie zij vt)lgen , ic ont-
trekken, cn zoo hunne vernielende 

werking te onlgaan. Weldra zal Itd dat 
eimlc door den bekwamen zeeman de 
tuirojueler e.vcu zorgvvdthg wt>rilcn 
waargent)men als hel kompas. 

liet is niet rntigelijk in een artikel 
als tlit is, al de voortleelen le doen 
uilktinnm, welke voorden sleri-ekuntlige, 
den landbi>uw(*r , tien zeeuian , den na-
Ivunkundige en votu alle klassen van 
wetenschappelijke mannen mtielen vooi l-
spruiten uil et:ne zor(;vulilige slutlie vau 
de wellen tier dampkrings-vcrscliijnselen 
en uil tic algemt.'cne mededeeling; van 
tic kennis , welke in tle tla;uinedc ver-
wante weienschappen zal verkregen 
wtirtlen. Zulke vo()rdeclen kunnen wij 
niel vertrouwen vau hel meleorologisoli 
gezelschap verwaehlen. Wi j wenschen 
liet voorspoed en bloei, en w ij ratleii 
onzen lezers van alle slantlt?n aan , het 
naar vermogen le omlersitumcn ( l ) . 

(I) Ons niftleliil «Ir lUixs Rillul Innfl 
hot n«MMlz;ik«.'lij!x»? concr vrtconî jnjr v:m ki.u'lilcn , 
lot Itcvurtloiiu;; ilcr vvui «U* mi'U'.uroluj\it 
til Xc»lt.'ilun«l, Uij lu't l«i..uuml »«m sjnakc j-'̂ liiiRt. 
Zie » Nüinlvïn v:»n lunij tSNO. (rti'ii.) 

X X X I U . OVKb ])E lilJ MI<:TE01U>UM;ISCIIB WAAHNKMLNOKN Gr.Blil'lKKLDKi: 

WKIlKTriGK.N. VIT i m KMÏKLSIIII V.\.\ .h)nN [MiKW , EsfJ, F. IL S, /l. 
DOOU J. A. FiviTii , KapUi'hi'-nujrinrnr, i K. L 

(The civil Ernjinccr and Architccl's Journal, Julij IS.'iO, bl. 220. volgg.) 

Ten eintle de bereiking van het doel, 
l)e»>ogd bij tic oprigling van het Ib itsch 
meteorologisch gcnooischnp, bevonler-
lijk le zijn , is liet mijn vvmrnemcn dc 
eerste gronden van zamenslelling van 
tlie werkluigcn t(? beschrijven, welke 
ct'uen uïctlc-ai bcitler in tlil ruime veld 
in slaat stellen zijn aandeel in het bij-
ecnvi'i'zamclen van tle waarnemingen 
tier verschijnselen le leveren , waaruit 
wij mei grontl vcrlrt)uweu , tlal eenmaal 
de wellen zullen kunnen afgelcitl wor-
tlru, welke tle dampkringslucht, tlie 
brt>n van leven en onderht)ud voor 
ietlcr lid des uicnschelijkcn liuisgezius, 
regelen. 

l, Daromcler. 

Tndien men ccnc glazen buis, 32 duim 
(O 1,81) lang, met kwik vult, en tlaarna 
in eef)cn bak, waarin hclzelfde metaal 
is, omktïcrl, heefl men een* barometer; 
de kolom kwik zal in de buib dalen, 
tot dat bare zvvac.iic jmst cvcnwigt 

maakt nu't tien tb uk van tic lucht op 
do opj>ervlakte vau het kwik iii den 
bak. ICcne schaal , intiltïntle de hoogte 
van licl bovenvlak dt?r kolon^ boven tlie 
oppervlakte , tluitll tic verainlei ingen 
aan, welke van lijtl lol lijtl in tien tlruk 
van dc lucht bt>veu tle. plaats van waar-
nemingen vt)orvalltMi. Dit schijnt zeer 
cenvoutlig , cu echter wanneer wij 
waarnemingen wenschen te d»>en, tlie 
gcnocgzarnn naauwketirig zijn, om van 
eenige waarde te wezen vtKU* weten-
schappelijke t>ogmerken , viuilen wij 
onderscheitlcnc oorzaken van tlwalingen, 
welke wij moeien kunnen ontdekken en 
waarvan wij den invloctl naauwkeiuig 
moeten bepalen. 

Het luehtletlige aan ht;t btïveneiutle 
van dc buis is , intlien bel wt'rkluii; 
goetl is zamengcstelil , hel meest vol-
uiaaklc mt>gelijk; leu cindti voor le 
komen, dal eenigt^ luehldeeltni, welke 
in hel kwiU beval nio;;ten zijn , of 
aan den binnen\vanil van de buis moglen 
kleven , dil luehtletlige onvolkomen zou-
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ïl<'n makon , inocl het kwik in de huis 
gekookt wonlen ; en de proef, of het 
boveneind van de buis volmaakt lucht-
ledig is , geschiedt door de buis schuin 
le hojnlen, en bet kw ik naar het ge-
sloten uiteinde te doen loopen , waar-
tt'gen het eensklaps , indien cr nocli 
lucht m)ch vocht boven de kwikkolom 
is , met een beldei' geluid moet stoolen. 

Indien men een sluk van eene glazen 
buis, niel meer dan bijv. 0.4 duim 
(O ',01) in middellijn , in water steekt, 
zal hel waler daarin rijzen door de 
c.ïpillaiiteil of iiaauwheid der buis tot 
eene hoogte, welke loe- of afneemt in 
omgckei?rile reilen van ile wijdte der 
buis, en zal hel hovcnvlak van het 
waler binnen in de buis Ind zijn ; woidt 
integendeel deze zelOle buis in kwik 
gestokv'u , dan zal hel bovenvlak van 
het kwik binnen in de buis bol zijn , 
en zich onder hel oppervlak van de 
\loeistof in den bak bevitnlen. 'J'en zij 
ua de buis van don barometer zoo wijtl 
is ' l ) , dal dc capillarileil verwaarloosd 
kan w01 den, moet naluurlijk de waar-
genomene hoogte van hel kwik in de 
buis eene verbetering ondergaan , zal 
zij de juiste hoogte teekenen (2). Deze 
verbetering is altijd -f- , en wordt ge-
woonlijk <loor den instrumentmaker be-
paald; zoo niel, dan kan zij genjakkelijk 
uit voorhanden zijncie tafeleii gevondeji 
worden , w anneer de inwendige middel-
lijn van de buis slechls bekend is. Dc 
schalen van barometers, dienende voor 
weleïiscliappelijk gebruik, zijn geheel 
van metaal , eti rciketi van den bak tot 
«len top van de huis; bij eene ver-
hooging van warmte zullen het kwik 
en de schaal beiden uitzetten; geschiedde 
dit voor beiden evenveel voor gtdijke 
vrrrnecrdcring van warmte, dan kon 
hienloor geene dwaling ontslaan, maar 
het kwik zet meer u i l , dan eeni{; ander 
bekend metaal. Veronderstelt men nu , 
dal de druk van ile dampkringslucht 
dezelfde blijfl, doch dal de temperaluuï-
in een zeker lijilsvci loop vaii 40"» tot Go** 
geklommen is , dan zou ilc schaal (op 
eene boogie van nagenoeg 30 duim , 
(0,'"^7n)) eene rijzing van (),0.">4 duim 
(0,'='0137) aanduiden , w elke niet zoude 

(1) l>e nuMitrttqn der Imi» van den Crffcnwivl» 
•lantlaarJ is O.rJüfi enp. duim (O'-I/Ujl); dc vor-
beiPiinj; voor capaciieil it; 0.20*2 duim (0*'1,(H).'>). 

De tmis van den vü«>rtrt'<relijkcii slnndaard-
tuk-t)ui-omeier , met ivür«?n sliflje aan een»; I)e>\eeff-
l-are stang met korte s« liaul (na.ir l'orlin), v̂clke 
ons medelid de heer WenrkeKacti ofitanprs voor liot 
arctiirt' van tiet rninistfrie van dorlop: vtTvannlipC«! 
ii<vff, is 0''',0J.X7 uijd, en dus niidi 5 ̂  u ijdei 
dan drtr »uil df» tiifvriwitl/ ifafKlaurd. <IU'<I./ 

ontslaan zijn door vermeerderden druk. 
maar door de grootere uitzetting van 
hel kwik boven die van de schaal. INlen 
is overeengekomen om alle waarnemiy-
ifcn lol eene slandaaid-temperatuur le 
herleiden , le welen Fahre/jheit, — 
het vriespunt van het water (eigenlijk (iet 
smeltpunt van ijs of sneeuw ), en'hier-
toe zijn tafelen vervaardijjd van de 
verbeleringen , die om ilc/e reden 
moeten aangebragt wonlen. 

Ilij (h; fuceste barometers teekent een 
thermometer, welke met zijn bol in 
den bakhanj j t , de temperatuur van bet 
kwik . iu de veronderstelling dat tlie 
van hel kwik in de buis tlezelfde is. 
Sir Jidin llerschell (1) heeft hiertegen 
bezwaar ingebragt , omdat men zoo 
doende niet de gemiddehlc temperatuur 
van al het kwik , dal in de buis er bij 
gerekend, bekomt; doch in eene kan)er, 
waar do temperatuur niet bh»olgesleld 
is aan plotselinge veramlcrin;;en , zal 
men kimnen aannemen, tial dit niet 
eene oorzaak van dwaling zijn kan. 

Wanneer de drukking; der da mpkrings-
lucht vermindert, <laalt het kwik inde 
buis, en rijst dus het oppervlak van het 
kwik in den bak. De hoogte, op dc 
schaal, als die vasl is , ic lezen — zal 
dan niet de juisle hoogte zijn , daar 
hai o vcrdeelingen veronderstellen, dat 
de oppervlakte vau het kwik in den 
bak op dezelfih! hoogte blijfl, — ja er 
zal zelfs slechts cén pimt zijn , waaroj» 
de OJ» de schaal le lezen afsland juisl 
overeenkomen zal met den werkelijken 
afslant! van deii top der kwikkohun tot 
het oi»pervlak van het kw ik iu den bak. 
Dil punt noemt men hot neutrale punt', 
hel wordl door den instrumentmaker 
gedurende het vervaardigen der meet-
werktuigen door proeven bepaald en 
op ile schaal gemerkt, tegelijk met dc 
verhouding van de doorsnede der buis 
tot die van den bak. llrt is duidelijk , 
dal hel oppervlak van hel kw ik in den 
bak o.nder het nulpunt der .schaal zijn 
zal , wanneer het kwik in de buis tot 
boven hel neutrale punt gerezen is , 
daar er een gedeelte van hel kwik uit 
tien bak getrokken is om de rijzing in 
de buis te voeden, en dat dit oppervlak 
hooger zal zijn, wanneer het kwik be-
neden hel neutrale punt is. Indien de 
yerhomling der genoemde doorsneden 
is 1:42, tlai» zoutle men, om <le juiste 
hoogte tc krijgen, een twee en veertigste 
gedeelte van den afstand tusschen het 

(H tu /ijiî »Admiii.Iiy Mâuuat of S^ieuliiivi 
r.bquir)'. • 
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neutrale punt en de waargenomcnehoogte 
in hel eerste geval moeten bijvoegen en 
in hel laatste geval moeten aftrekken. 

heer (ilaisher (secretaris van het 
meteorologisch genootschap) is niet Z(;er 
ingenomen met barometers , welke deze 
laalste verbelering vereisehen. De glazen 
buis, eene zekere dikte hebbende, is 
tot eene zekere diepte in het kwik van 
tien bak gedompeld ; wanneer de bak 
voller wordt door vermimlerden druk 
der dampkringslucht zal hel kwik in den 
bak een grooler gedeelle der glazen buis 
bevatten , en dus hooger rijzen (dat is: 
het oppervlak zal digler bij het ofiper-
vlak van het kwik in de buis komen), 
dan door de laatstgenoemde verbelering 
is opgegeven , welke , zoo als wij gt^zien 
hebben , alleen den inwendigen inhoud 
der buis met dien van den bak verge-
lijkt. Kveneens zal, wanneer het lijzen 
van hel kwik in de buis, lengevolge van 
eene verhoogde dampkriuijsdrukking , 
kwik uit den bak trekt , het oppervlak 
in den bak lager worden dan de laatst-
genoemde verbetering zou aanduiden , 
en wel zoo veel als de inhoud van dat 
gedeelte der buis bedraagt , hetwelk 
vóór die rijzing ingedomi)eld, na die rij-
zing buiten het kwik in tien bak komt. 

liet is zelfs niet gemakkelijk om den 
invloeit le bepalen , welken deze ring-
vormige tloorsnedcn van de glazen buis 
op het aliezen des bajomelers op ver-
.schillende hoojiten uitoefenen. De heer 
Olaistier heeft daarom onder zijn toe-
zigt barometers tloen vervaardigen , die 
weinig kosten cn bij welke dc laalsle 
verbelering (tlie van het vermogen of 
voor tle betr-ekking tier inwendige door-
sneden van den bak cn van de buis) 
nootleloos worilt. Daar het van belauiC 
is , dal allen , welke hem hunne waar-
nemingen metledeelen , werktuigen be-
zitten, welkeovcreenkomsligc uit koudst en 
leveren , zal ik eene naauwkeurige be-
schrijving dezer barometers {jeven. Zij 
worden vervaardigd door liarrow in 
Dxemlen-streel , tlie ze afievert tegen 
7 pontl 7 shil. (/8-^,20), en zijn allen 
door den heer (ilaisher zelf met den-
zelftlen standaard vei geleken: bij den 
verkoop wortll dc uilkomsl vai\ die 
vergelijking bij het werktuig gevoegd. 

De bak bestaal uil ren hollen gla-
?:en cilinder met een lederen bodem. 
Kene kleine slifl van ivoor, aan den 
bovenwand vau den bak bevi\ l̂igd , is 
met l;aar punt naar hel oppervlak van 
bel kwik {jerigt ; hel eciste dal men bij 
'dke waarneming te doen heeft , is het 
•>ppcrvlak van hel kwik , doiu' laidd-d 

van eene schroef, die op den lederen 
bodem van den bak werkl, zoodanig le 
tloen rijzen of dalen , dal het juist mcl 
de pimt tier ivoren slifl overeensteïnt. 
Daardoor rijst of daalt tevens het kwik 
in de buis, en daar de ivoren punt 
juist even boog is als de nul der schaal 
zal nu de af te lezen hoogte juisl die 
van de kwikkolom boven het oppervlak 
van het kw ik in den bak zijn , en rm 
nog sleclUs twee verbeteringen behoeven, 
te welen: die der temperatuur en die 
der capillarileil. De barometer is ver-
bonden aan een mahonyhouten plankje, 
hetwelk ongeveer twee duim (0•^05) 
uitsteekt, en kan in alle rigtiugen om 
zijne as draaijen. liij het atlezen op de 
schaal wordt een beweegbare ring ge-
steld, rakemie hel gebogen oppervlak 
van het kwik in de buis, terwijl een 
stuk er achter geplaatst papier het licht 
terugkaatst ; met geringe moeite kan 
men de verbelering voor de temperatuur 
en tlie voor de betrekking van hel ver-
mogen van de bizis en dat van den bak 
tot eéne vereenigeu , te gelijk met eene 
kleine verbelering voor het nulpunt,om 
dil lot den slaiulaard van Greenwich te 
herleiden (1). Wanneer men dan hiertoe 
berekende tafelen bezit, kan men, met 
slechts eéne verbetering, dejuistehoogte 
uit de afgelezene hoogte vimlen, cn wel 
even naauwkeurig als men het lot nu 
loe alleen met siandaard-barometers, 
welke tlriemaal zooveel koslen, heeft 
kunnen doen. Daar de heer llarrovv 
twaalf van tleze barometers te gelijk 
maakl , is het zeer waarschijnlijk tlat 
hunne lezingen zullen overeenstemmen, 
en dil wordl bijna eene zekerheid door 
tic moeite, welkedc heerGlaisher neemt 
om ze allen met denzelfden standaard-
barometer te vergelijken, en de verbe-
tering^ voor bol nulpunt op te geven , 
welke nooit mijcr dan eenige weinige 
duizenilste deelen van eenen tluim (van 
0<=»,025) bedraagt (2). 

Ken voorbeeld uit eene reeks van ver-
gelijkingen onlangs genomen mei eeiieii 

(1) .Voj? 'lijkcr is Iict om bij dt»« bf-
s.-lireven bart»m<'tfj- iwct hev.rcKbaren bojJem du 
vorin'ierit}̂  voor dc fapiJlaritfit v«>or den waarnemer 
onnoodig' te maken , door de st-hual ioo vêd lager 
le sti'llen dan /ij andurs fjesletd zon tuoelen vsorden , 
als eapiU.trheil van «te huis bedraâ jt, vsaardoor 
al tle w.iari,"'iioincn(ï boogtcn met d'̂ iclfde hoogto 
v(»rnjecrderd wortlen . tlie men anders voor de ca-
{•illarileit zon bebbon moeten bijtell̂ 'n. (J. A. F.) 

( 21 liij den bovonvermel len barometer van don 
boor W.incWt.'bacb wordt liei aan de .stm ĵ van dc 
j.rbaul bevestigde &liït]e door ee»»e zeer zaohie scb.roef-
bov.fginpr («p /.ijne plaats , in aanra!»ing met dt' 
oppervlakte van bet kwik gcbrajrt. Hior dus is dc 
N»tlem van Jen bak t;» f llVod.) 



i78 OVEH DE DU METEOROLOr . i S r u r WAMIKEMI^^GL.-* 

bafomt'Jor vaï> Newman (uitncmtMiil in 
zijne soort) ofii iU» veriiorcriof; voor fiet 
miJjMiMt Ie bepalen, cn ccticn barometer 
van ilc l)c.sc!nevcne soort zal doen zien 
Iioeveel wei k nilgewonnen wordt bij de 
bcrlcitling van waarnemingen , gedaan 
luel dit verbeterd werkt ing. 

Ncwmaifs 
'iOjHTó b00];te op de .scbaal 

— t),()IS voor dc capaciteit 

capillarileit 

— 0,0{)4 lemperatnur 

verbeterde boogie. 

Uariow's 
2'J,:cr) iHMigte op de scbaal 

— 0,051 lemperatnur cn capillaritcU 

20,325 verbeterde boogie. 

Met eenige moeit«; is bet mogelijk alle 
verbeteringen bij tien liarmncter van 
IVewman in tjctie le vcrtjenigeti, ecu 
vt)ornemcn, hetwelk ik o(> het punt 
ben Ic volJ>rcngen bij tic herh^itling van 
w aaiiuMuingMiu, gedurentle tlrie jaren ge-
daan , met cenen bijzomler voor mij 
vervaardigden barometer. In stede van 
den p,lazen bak met b^tlcren bodem is 
een tlu\d)ele ijzeren bak mcl een vasten 
l)t)dem aangebragt, cn met het grootste 
pjcmak woi tU tle kwik op reis tegen het 
schfunmelen vtM zekerd, tloor cr het 
groolsie gtMfcclie van, nadat t?c baro-
mrtvv onder.sie bovc/i gchoutlen is , af te 
sluiten. Dil instrument itrrU mij t»ver 
t:en afslantl vau vele htinilcrtlc mijlen 
vergt»zcltl . en is , zomler bijzontlere 
voorzorgen verei.schl te hebben , sU?ctls 
in tien besten slaat ijebleven. Ik ht̂ b er 
met hel beste gevtdg hoogten mede 
gtuiu'len. 

M, Tkcrynomctors met droogc cn 
natte bollen. 

Zullen dt; waarnemingen der tcmpe-
f al uur, op onderscheitiene t^laatsen, vafï 
ecnigt; waanle Vüf)r ilc wetcnschap 
w ezen , dan moeten tle ,'gebruikte w o k-
luigeu met ztM;r veel zorg gemaakt 
zijn; bij voDibecld, men moet tot op 
hel licutlc getl(;ellt; van eenen graad 
(l'alucuheit) t)p dc aanwijzingen der 
t h e 

rmouuMers staal kuimen maken. Zidk 
eene naauw keurighciil is moeijelijk maar 
ui''l tmmt»,gelijk tc bereiken. Van vijf-
eu-iiviniig iherrnonu'ters, in 1843 dt)or 
\V.dkin.> en lüll voor iJen heer GL»iaher 
VI r\aar4JigiI, was liij twintig op d d< 
pjutfu van ilcüciidalbetgrootiïte 

mintler tlan een tiende getleelle van 
eenen tjraatl; het grot>tste verschil bij de 
overige was ctMi halve grantl. In zijne 
ontlcrzoekingen omtrent tle uitstraliyg 
der warmte, uit tic nanle bij nacht (1), 
vermehit h i j , dat hij eens tc gelijk 
ujct^r dan vijftig thermomclers bezat, 
welker grootste verschil n)et den stand 
aartl bij den cenen tmveraritlcrlijk et;ncn 
halvcn graad bedrot;g, bij drie andere 
een vijfde van cenen graad , terwijl dc 
overige geheel zomler miswijzing waren. 
Deze feiten wtirden opg(;geven , om aan 
(e toonen, dat het mogelijk is . zeer 
naauwkeurige werktuigen tc bekomen, 
en vooï'uanielijk als eene waarschuwing 
om alleen thermometers, die ondtTZocht 
zijn, uf voor welker ilcugdelijkhcid dt)or 
een zeer bt;kenden instrumentmaker in-
jvestaan wordt, te koopen; want het is 
duidelijk, dat de middelbare temperatu-
ren van vcrstdiillende plaatsen niet kun-
nen vergeleken wt)i deu tloor midtlel van 
werktuigen , welker misw ijzingen niet 
binnen zeer enge grenzen bcïperkt zijn., 
Kene vermeldinj^ vnn sommige der 
oorzaken van miswijzing bij thermome-
ters zal aanstt)nds tloen zien , dat aan 
die, welke in de winkels, voor eene 
kleine som, verkocht wordim, tlie naam 
eer uil beleefdheid , dau naar waarheiti 
gegeven wordt. Om van de juistheid 
in het vervaardigen van ihermomelcrs 
verzekerd le z i jn , wordl opmerkzaam-
heid op vele kiciinghetlen vereischt , 
waarvan w ij twee biei* zullen vermeltlen: 

tic thvarsclie doorsnctle van tle buis 
moet overal inwcntli^f volkomen gelijk 
wezen, zoo niet, tlan zal de lcn{;te dci 
gratiën niet op ieder punt even groot 
zijn ; 

2°. dc waarnemer moet ten volle 
verzekerd zijn vau dc naauwkcurigbcitl 
der scbaal vau het werktuig, zoowel 
wat betreft de i)laats van het nulpunt, 
als dc gelijkheid der tleelen. Het nul-
punt wordt bepaabl tloor den thermo-
meter in smeltcnil ijs tc dompelen ; 
alsdan moet dc schaal 32® (bij ccticii 
lh(?rmomcler van Fahrenhcil) aanwijzen; 
bel verdient ccbtcr opmerking, tlat dit 
nulpunt .somtijds van [)laals verantlcit; 
daarom moet het van tijd tol lijtl omlcr-
zochl worden, cn mogt eenige verantle-
ring plaals gehatl hebben, zt)o moet 
eene verbetering vt>or de plaats van het 
nulpunt aangebragt wortlen. Dc ther-
mometeis, ijebrtiikl door tle waarne-
mers. wier opgaven alle dru^ maandfu 
door dtu IkCij j ó a r 'jOi^f .^l ]u di uk 

(t, - » F L i i . -U^l li . 18^7. 

r . E ü U Ü l K L L U K r VVU\ivTLlGt> , bOOU JüU.N L U L W 170 

i;egeven wortlen , zijn bijna alle door 
tieil beer (ilaisluu' oiitlerzoclit, en met 
itcu sliuulaartl-thcrinomctcr vergele-
ken, cn er is ahlus, zoo veel nn^gclijk, 
voor de gelijkheid van dc uitkomsten 
zorg gedragen ; eene verklaring wordt 
Ie ijelijk uua het werktuig afgegeven, 
bevallende eene reeks van vergelijkin-
gen met tien standaard , op dc vt»l-
geiule wijze verkregen : de twee ther-
mometers worden gedompeld in water, 
hetwelk de temperatuur liecft vau den 
hoogsten graad op deu Ihcrmtimeler, 
wtdken men vergelijken wil, en dewijl 
tle tcm{>cratuur veruïindert , wortll er 
eene lijst gemaakt van dc ovcrecn-
komslige graden op de beitle thermo-
meters. De gevonden verschillen wijzeu 
dc verbeteringen aan , welke t»p de on-
deischcidcue lemperalurcu aangebragt 
moeten worden , om dc afgelezcne 
graden tot tlie vau den slantlaard tc 
herleiden , docli bij die, welke door 
Darrow afgeleverd worden, zijn, volgens 
dc vergelijkingen van deu heer Glaishcr, 
de v(;rschillen zt)o gering, dat men ze 
in hel gebruik kan verwaarloozen. 

Dc thermometers mcl droogen en 
natten bol ziju slechls twee thermo-
meters, naast elkander geplaatst, welke 
men vcrondcrslelt, dal, onder gelijke om-
slandighctlen , deuzelfdeu warmlegraatl 
zullen icekencu. Dc tlrotigc thermometer 
duidt tic lemiicraluur vau dc lucht aan; 
rondom den bol vau tien natiën thermo-
meter is een lapje ncleldot^k gcwikkcltl, 
hetwelk tlt)or ccnïgc dratien lampkaiocn 
met waler, tlal in ecu bakje bt;vaL is , 
gcmcenscbap heeft; tlczc laalste ther-
momcler zal over bet algemeen lager 
dan dc drooge tcekeueu , cu cem» ver-
gelijking tusschen dc twee zal gegevens 
tot het bepalen van dc vochtigheid vau 
den dampkring oplcvtMcn. Zontler ons 
veel iu dit ontlerwerp te vcrtliepeu, 
zullen een paar woorden ter o^dicitlcring 
misschien aangenaam zijn. In dc meeste 
,'ïcvallcn trekl dc tlampkring de water-
daïnt)cn tol zicb ; boe tlroogcr dc lucht 
is tles ic sneller zal dc uitdamping; gc-
scbietlen, eu langzamer naarmate tle 
toeslautl der lucht meer lot dien vau 
verzatliging nadert ; in dezen laalsteii 
slaat kan i;een damj) meer opj^emunen 
wtïrdcn. Zoolang nu ilc vcniamping 
plaats N indl, wortll er door den overgang 
vau water tot tlamp warmte rvHultuu 
deu hol vau den Iheimomcler we'ïgc-
utmu^fi cn hel Luik iu deu natten bt>l 
7al u i f t r o f U i i i o b I . i i atit^u i i a b u uaai-

mate van (\c tbongie Acó ilampkriugs. 
Indien dic tbuipkriui; vcizadigU ia, 

zullen de beide thermometers hetzelfde 
aantal p.raden aanwijzen. In tle l/ggra-
inetrische tafelen vau den heer Glaishcr 
wortll bel on/lerweri) van de thermo-
meters met droogen en natten bol vol-
letUg bebantleltl, cn met behulp van tlie 
tafels kan men vele merkwaartligc bij-
zonderbetlen alleideu uit de ecnvt)utli{][c 
vergelijking van de versclulleiule warmlc-
gratlcn, welke dic twee thermometers 
lcekcm;n. 

Het merkwaardigste van alle hieruit 
af tc Icitlcn gevolglrekkingei/ is de tem-
peratuur van het daauwpunt of tlie 
graatl, op wtdken de dampkring ziju 
vt)tdil bi;ginl mcde-tc deden, tifiotbel 
punt van verzadiging gevallen is. De 
gescbikihcid tier dampkringslucht om 
walerdarapeu te kuiuu-n oimen\eu ver-
mindert met de vermindering vau hitte. 
Het daauwpunt is die graatl der lem-
peratnur, waarbij tic verzadiging bereikt 
is cu dc vochtighcitl mctlt^gcticeltl wortlt. 
Het onderscheid tusschen tlil (»unl en 
de temperatuur van den dampkring is 
onderzocht geworden , en cr zijn for-
nnilen gevonden, waardoor men bet 
uil vvaarmMningen nu;t thermometers 
met droogen cn natiën bol berekenen 
kan ; iu de hygrometrischc tafelen van 
Glaishcr kan het daauwpunt echier op 
het eersle gezigt gevonden wortlen , 
uit fu t̂ verschil tusschen tic lezingen 
vau dc thermometers met tlroogcn cn 
natten l)ol , cn ik geloof te durven 
zeggen tlat al deze uilkomslen uit 
waarnemingen cn niet uil de theorie 
nfjjtdeid zijn. 

l)c schtionc hygrometer vau wijlen 
den hoogleeraar Daniël wijst ztdf bet 
tlaauwpunl aan; daar cr echter eenii; 
nngcriff cn Itjdverrics mctle gepaard 
gaat , is hij niet algemeen in gebruitv 
j;ekomen. Vele waarnemers, cti ontler 
tleze ook ik , gclu'uikcn hem van tijd 
lot tijtl oui dc juisihciti tier gevolg-
trekkingen uit dc waarnemingen met 
tle thermometers met droogen en naltcn 
bol na le gaan. 

liet verschijnsel van bet daauwpunt 
kiui met dagelijks voorkomentic gevallen 
o\)gtdiclderd worden. Kene llesch wijn 
wm dt voor de smakelijkheid in ijs af-
gekt)eld eer zij in dc kamer gebiagt 
w t)rdt ; zoodra tlit laatste plaals heeft, 
zal men haar met eeue laag vocht bc-
tlckt zien; tiaar namelijk dc temperatuur 
van den wijn ver beneden het t>unt van 
verzatliging is. /al dc w.Uculamp uit tien 
d.im{)ki jii{; zu'h als walt r op de opper-
vlakte van de llcstMi nederzetten. Ik 
bczütda voor i enigen tijd hel observa-
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lofiuin van een vriend , die een groot 
slerrekundige is; van al zijue werk-
Uiigen droop het water. «De groote 
«grief van mijne woning, zeide h i j , 
•is ile nabijheid van giridsehen waler-
«poel ; zie eens de uil werk mg.» liij 
nader (mderzoek vernam ik dat het 
(d)servat(n'inm den vorigen avoml open 
gelalen was; de werklnigen hadden de 
lemperalnnr van den nachi aangenomen 
en, daar de dag veel warmer dan ge-
woonlijk was , hadden zij nog geen tijd 
gehati t)m eene lemperalnnr hooger dan 
die van het daauvvpnnt aan le nemen, 
en tiaarvan was tle laag vocht een 
gevtdg — eene. oorzaak geheel ver.^chil-
lende van tle opgegevene. 

Ik hezil tMMi gehonw, afgescheitlen van 
mijne won ing , waarin ve.rleden winter 
getlnrentle eenen korlen lijd niet gestookt 
werd. Toen ik eens, t)p tienen warmen 
morgen , welke t)p eenen zee:- konden 
jiaclit {fcvolgd was , daarin kwam, vontl 
ik de muren mei vochl hedekl; zij hatlden 
namelijk tle lemperaluin- van tien nacht 
behouden, efi het vt)clil wertl veroorzaakt 
tloor tlal zij in tlien korleti lijd nt>g 
geene warmte gcnoeij opgent)men iiadtlen 
om eene boo/^ere lemperaluur dan die 
van heltla.iuwi>nnt te bezitten; er moest 
zich tlus vt>chtt)p tlie muren verzamelen, 
en deze verdween zootha tle mnrcn 
eenen hoogertm graad van warmte aan-
genomen hadden. 

Hl. Zelfreyistrcrcnde thermometers. 

Daar hel mijn voornemen niet is om 
tle Ihetnie van de verschijnselen tier 
dan^pk!'ings-luchl le belumdelen , welke 
misschien hel onderwerp vt)or een vt)I-
gend opslel zal opleveren , zal ik nu 
een ander notulzakelijk werkluig in eene 
Uïcleoiologistihe inrigling beschrijven, 
namelijk tien ztdf-regislrerenden Iher-
momeler. 

(ietlurende den jongslen tijil is de 
aantlachl van vele beoefenaren thn-we-
lensehappen gevesDgd f.eweest op hel 
uilvinthMi van werktuigen, welke zelve 
tle tlampkrings-verschijnselen t>pteeken-
den. O]) hel observalojium le Ih'ussel 
lot)n«le mij tle heer (^tielelel eene stdioone 
inrijjiing , waaidtxtr een Ihermtuneler 
zijiit! eit;ene verantleringen opleekendc. 
l)j>z(» hing zotnlanig op zijri zwaarlepufit 
tl.il hij t)p htd vrie:;i)unt volkomen wa-
terpas was. Op de graden warmte ht)ven 

l'ah*-. tïf O» r»eaunj. verot)rzaakle 
de nilzelling van het kwik eene tlaling 
van het nileifidc van hel instrument, 
heUsclk hel versl van den bjl is. 

lerwijl beneden het vriespunt, tloor hel 
terugkecren van het metaal naar tiet» 
bol , tlil gedeelle van den thermome-
ter het zwaarste werd. De ihermo-
meler was op eene vimlingrijke wijze 
met eenige kleine hefh/iotnen vereenigtl, 
een van welke een jmllood in hewegmg 
bragt, dat de warmle-veranderingen op 
ee/u* strook papier leekentle; tlil papier 
wtTtl door een uurwerk gelijkmatig 
vooruitgeschoven (ongeveer een tluim 
(D'̂ ^O^D) in hel uur) ; dagelijks werd 
eene nieuwe strook papier ge|)laalsl. 

Getlurende de laatste twee of drie 
jaren zijn dc magnelische waarnemingen 
en die met den barometer en de ther-
mometers le Greenwich opj^eleekend 
door middel der photographie. Kene 
lamp werpl haar licht oj» liet instrument; 
dit licht wordt opgevangtïii door het 
kwik , en dus belel om een .spoor achler 
le laten op behoorlijk vervaardigd pho-
lographisch papier , heiwelk achler het 
inslruuienl geplaatst is. Dil papier rond 
otn eenen cilinder gewikkeld , die door 
een uurwerk rondjçedraaid wordt , is 
aldus een naauwkeurig register van do 
plaals gehad hebbende veranderingen. 

De heer lirook heefl5()Ü pond (ƒ 6,000) 
van hel gouvernement ontvangen vooi 
tle bekwaamheid en moeile, btïsleed , 
om deze wijze van opleekenen tot vol-
maaktheid te brengen. De leden tier 
hrilsche vereeniging lot btwordering van 
wetenschap zullen zich zijne gtï.'ïchrifleii 
over dit onderw<M'p 110̂ ; wel Iierimieren, 
welke hij daarenboven in de Phiioso-
phleal Transactions volledig n^etlegetlecld 
heefl. Uit de mt»leorologische waarne-
mingen van Greenwich, voor hel jaar 
1847, wortll het volgentle versla{; van 
de Iticpassing dezer uilvinding op Iher-
momelers met droogen en natten bol 
overgenomen. 

De thermomelers zijn geplaatst onder 
een ligt dak van 10 voel C.V',05) vierk. 
slaande op palen O voel ,74) hoog; 
tle middenpunten der bollen zijn 4 voet 

hoven tien grond. Dtïze bollen 
zijn zeer grool, zijmie cilinders onjjeveer 
8 tluim ,0-^20) lang, en 0,4 tluim (O »,01 ) 
in niiildellijn binnen werks. De vloeistof is 
kwik, Een tier Ihernitunelers is , zooals 
gewoonlijk, omwikkeld inel neteldoek, 
tlal nal g'elnuiden wt>i tll (h)or tic cainl-
lariteit van tiraden lampkaloen , welke 
in verbinding zijn mei t't'uen en som-
lijtls mei tlrie w-derhakken. biï Ihei-mo-
meler-lt)tstellen kunnen tloor schroeven 
hooger of lager en wel zooilanig ge-
plaatst wtntlen , met oi>zigl htl hel 
photojraphisch papier, üat de door 
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iederen Ihermomeler aangewezen lem-
peraluur op etme gestdiikle plaals op 
het pa|)ier opgelcekenti wordt. De Ihcr-
moinelerloeslellen zijn met platen bedekt 
waarin overlangs eene sleuf is, ztio 
naauw , dal al hel licht helwtdk er door 
ktunen kan, volkomen of najjenoeif vol-
komen door de breetle platte kwikkolom 
in de thermometerbuis opgevangen 
wordt. Dwars over tleze sleuven is op 
iederen graatl een fijne mei aaldraad 
gespannen , en bij de lienlallcn der 
graden alsmede bij 32", 52" en 72- Fahr. 
is een breetler melaaldraad geplaatst. 
Kene camphine-lamp (onlangs echler 
vervangen tloor het licht van t;as ver-
mengd mei den damp van kool-naphla) 
is bij ietleren Ihermomeler geplaatst , 
en haar licht, na gegaan le zijn tloor 
eene cilindrieke lins , witM- as lt)oilregt 
is , schijnt door de ihermomelerbuis 
boven hel oppervlak van het kwik , en 
vormt eene gtied zigtbare lichtstreei» op 
den daarbij geplaatsten met papier om-
wontlen ciiintler ; deze slreep is even-
wijdig aan de as van tien cilinder. 
Getlurende hel omwentelen van tien 
papieren ciiintler laat dil licht een breed 
vlak van pholtvgraphisch spoor na , 
welks brcedle in de rigling van de as 
verantlerl naarmate van de verantlettle 
hoogte van het kwik in de thermometer-
buis. Di^ch hel licht wordt ook opge-
vangen door de melaaltlraden over tle 
buis op iederen {;raad {fespannen , en 
er komen dus t>p het papier ook daar-
mede overeenslemmenile lijnen , w aar 
tle pholographische werking niet heefl 
plaals gehati. Men heeft bevontlen tlat 
tloor deze toepassing tier plu>lo{;iaphie 
twee waarnemers even zoovele bruik-
bare vvaarnemint;eu kunnen oi)leekeneii 
als vier vtmr tleze toei)assing. 

!Men kan echler niel verwachten tlat 
private waarnemers zich tle kostbare 
inriii^lingen aanschalTeii zullen, welke 
lol zulke fijne waarnemingen wortlen 
vereischl. De maximum- en minimum-
Ihermomet(trs. niljjevtmden door Dr. J . 
riUlhtMford en besi.'hr-even in tle Edin-
bur<jh PhilosophicaL Transactions 1). i l l . 
zullen hen in staat slellen t»m met 
groole naiuwkiMirii;heiil en geriufje 
UMK'ile de grt);>l.slc hille gM'dnrentle den 
dag cn tle {geringste warmle in den 
nachl waar le nemen. De nMsleiseen 
kwik-lhermorneier; ti<; buis hangt wa-
lcr[)as; het kwik , als hel uilzei, drijft 
een stalen wijzertje voor zich uil , het-
welk bij hel inkriu^pen van het kwik op 
het bereikte punl blijft slaan, en zoo den 
groolsten warmlCt;raaiJ uauduidt. Ge-

woonlijk wordl de waarneming n.ei dezen 
thermometer dtis ochtends om V> uur 
opgeteekend , en tle wijzer, voor dc 
waarneminj'; van tien volgenden dag , 
weer zoodanig jjeplaalst dal hij hol kwik 
aanraakt , hetzij door den Ihermomeler 
.schuinste houden, of door eenen magntfcl, 
indien tic wijzer niet geheel vrij hew t^egj. 
In sommige dezer thermometers is een 
dun stukje glazuur lusschen tlt̂ n wijzer 
en het kwik geplaalsl om de aankleving 
van tle twee metalen le beletten , 
waartloor de wijzer leruggelrtïkken zou 
worden, en do waarneming verloren 
zijn. De niinimum-thcrmometer is met 
wijngeest gcMild ; een klein ivoren 
wijzertje ligt in dit vocht , en wordt 
teruggelrokkenalshel vocht verkoelende 
inkrimpt, want hel laatste vlies van de 
kolom vochts is voldoende , door zijnen 
zamenhang mei het inwendige van de 
buis , oin den wijzer naar tien bol lerug 
te trekken; door tle warmte uilzellentle 
gaat tle wijngeest echter den wijzer 
ongehinderd voorbij, en laat hem vlen 
laagst bereiklen jjraad van warmte 
me» ken. D;'ze thermomelers moeten ver-
geleken wtirden met den gewonen Iher-
momeler door indomi)eling in waler zoo 
als boven beschreven is, en de uilkom-
sten van dit onderzoek , inthen er ver-
schil bestaat , opgeteekend wortlen, om 
als vcrbeleringen le dienen. 

Algemeen veronderslehle men tlal het 
gemiddehie der maxima en minima ge-
tlurende eene ma anti, gedeeltl tUior hel 
aanlal dagen, de gemiddehie lemperaluur 
van tlie maantl geven zouth?; maar eene 
der door den heer Glaisher in tle melc-
orolojvische wetenschai» {jetlane t)nttlek-
kingen heefl doei; zien, dal men eene voor 
iedere maand bepaalde hoeveidheid van 
tleze aldus (;evt)nden temperatuur moet 
aftrekken, om tle jui^le gemiddehie lem-
peralnnr le vinden. Hij htM'fl ook aan-
f.eloond, <lal, intlien men vaste ht)evet?l-
hed<"i tïplell bij , of aftrekt van hel 
gemiddeUh; der da;',elijk'óche waarne-
mingen op een bepaald uur, tle uitkomst 
tle gemitldeltle temperatuur geven zal; 
hieruit V()l{Vl, tlal , indien tle {jemiddeldc 
temperatuur, op tle/.e wi'j/e aft;eleiil uit 
eem* of meertlertï tlagelijksche waarne-
niin/.en , overeensleiiil met ilie, welke 
uit tle vcrhelertle maxima en minima is 
afgeleid, zulk eene t)ven'ensleinining 
een bewijs is van tle waartle en eene 
proef oj> tle naanwkeuri;',heiil van alle 
waarnciniugen ( l ) . 

M i Zie de r riaïos-oj Ui; AI I rinsuaioti. > . Ül. l 
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Tot opticldeiin/; voeg ik liié^rlH] do 
iiilkoiiifit v.ui mijne waarnemingen jje-
tlurende Jannai ij JS59 : 

(ieniiddi'ldtï der waarneïningen 
gedurende tlie maand gent>men 
om U uur vtïor tien middag . . 40.7 

Verhelering volgens dc lateis.-h 

(icmid. lemperatnur tier maanti 41.7 
(icmiddcldt? tier waarnemingen 

,",etlurentlc tlic maaful igenomcn 
tmi 3 uiu' na tien midtlaj;. . , . 44.1 

Verlxilering volgens tic lafels — 5 

Ucmitl. lemperaluur der maaml 41.0 
Ciemitldelthï tier waarnemingen 

gctlureiitlc tlie maand geutinuMi 
tun if uur na tltïu mitltlag. . . . 40.0 

Verbetering voliyens de lateis, 0.4 

(iemitl. lemperaluur lier maand 41.3 
(iemiddeblc tier tlrie gevontlene 

uilkt>mslen 41.5 
Gt^mitltleltb; tltïr maxima gedu-

rende deze maand 45.1 
(icmidtlelde tier minima gedu-

rcmle deze maand 38.4 

Arilluuclisclic gemiddelde uiT 
deze twee 41.7 

Vcrbelcriuj; volgens de tafels — 0.2 

(jcmidtlcltlc temperatuur afge-
lcitl uil tle maxima en min ima , 41.5 
welkt' juist tivertïcuslcuU mei tlie afgeleid 
uit tle waarnemingen tun O uur vt)or tien 
mitUlag cn tuu 3 en O tun na den 
uiitldag, na verbetering vt)lgen3 de tafels. 

Daar in tlil stuk tle bestduijving der 
werkluigcn cn niel de llicoric der mc-
itïtirtdogic beoogd wt>rtll , kan ik mij 
hier niel verder in vci tlicptai ; ik heb 
tlil slechts aangehaald tmiic tloen zien, 
tlal er voor tien wcelipcrii;cn onderzoe-
kei' een (;rool veld voor na.-ïporing gtï-
opcutl is, welke ruimschoots voor tle 
daaraan hcsletlc nu>eile zal hcltnioen. 

Souunigc waarnemers hebben tic ge-
woonle om tic hi>ogsle lezing op tien ihcr-
momeler bltjolgeslehl aan de vj)lle ki achl 
der zt)nne3lraltïn »»p le leckenen. lu dit 
geval IS hel w t-rkluig' van gdas , cn zijn 
de gratiën op tic buis zelve geictïkend, 
om t)pht>t)gin,'; , ItïrUijkaalsing^ t:n uit-
straling van tle hille van titï htnilcn t>f 
metalen schaal Ie vt)orkomen. Ilel moet 
op zulk eenen afstand van alle gebouwen 
en van tien grtuni i;eliani',en Wvu tlen, 
d.il uu*n legen alle iiilworkinj; van tleze 
i»orzake.n vei zekertl is. Hel zal allen , 
viie gce.iu^ onil'M'vintling van tlt»rgelijke 
waarnemingen heh!)en , verw ondert fi . 
h»)e weinig gr aden een ihlu:j ,;cpK4jl..lc 
i.hcrmoiiicier iiurr /.il let ui'neii 'Jiii 
ten iiJ dt jrnadü^v ;pplriï:,t» . 

IV. Ilctjcnmc(tir. 

Dit werktuig meel tle hoeveelheid van 
tien, op eene In^paalde plaals, gevallen 
i t»gen. llcl berust op het volgentle be-
ginsel: indien w ij ons vt)orstellcn « dat 
bet oppervlak van den groml, waarover 
eene reg^enhui ijetrokkeu is, vtdmaakl 
waterpas en tunlotii tlringbaar voor vocht 
is, zootlal tle vt»llc liocvtïclhtMtl water 
bewaartl wortll , ztmde luït water die 
oppervlakte tot t)p eene zekere hooglo 
betlekkcn, welke, in tluimeu i;emelen,dc 
hooijlc van den gevallen regen zou ziju. 
Dt»ze hot)glc mcl den rejjeunicler w illende 
bepalen, slellen wij een klein t)ppcrvlak 
lt)l tle oi)vangsl des regens gereed , 
en nutlen dti ht)t)gle, van het daarop 
gevallen water. Kene rt»gcnbui kan echler 
langs hel inslrumenl trek ken, cn hoewel 
vtïcl reg'cii tligl er bij valb», zal misstrhicri 
niet ccn erdvelc th'oppcl In t̂ plekje be-
reiken, waar de n»genmcter staat. Daar-
om zt)u men om het juiste bedrag van 
thiii rttgen , welke op ccnc zekere uit-
gestrtiklheitl lantls gevallen is, le, kennen, 
vcrschcitle regenmeleis, oj) ondcrschei-
tlene punten moeten hebl>en, eu het 
gemidtlehie van alle onivangene hotweel-
betlen zou dan de wei kelijkc hoeveelheitl 
vut)r tlie uilgtïslieklhcid betlra,gen. 

In tleze onze betlrijvige wcjeld echler 
zijn dc waarnemers (van welke tle 
meeste belan(rrijke zaken om handen 
hebben)gewoonlijk tc vrede, mei ictlcreii 
tlag titïs ochtends t)m O uur hel betlrag 
van tien iv(fcn. opg.evangcn in hun ei{;eu 
regenmeter, op le leekcnen , eu met de 
gehrt^kkigc uilktuuslcn van deze oplee-
keningen umelen wij ons vergeuoegeu 
Itil er eene grot>tcre liefde voor tleze 
weienschap t>nisla , eu bel aanlal waar-
nemers locneuui. 

Kr zijn verscheidene sotirlcn van rc-
ijennuilcrs. In sommige is , ontler tien 
btitlein van tien bak, waarin tle regen 
opgcvanjïcu wordl,ceue vcrtlcitltleglazen 
buis; nadat het betlrag van den gevallen 
regen afgelezen is, wortll het water tloor 
ctMie kraan {feltxistl, t)pilat hel werktuig 
vtMU' tle waarneming van tlcu volgeiuleu 
tlag gerectl zij. Uij anderen wortll een 
tlrijver tloor het waltir t>pgcligl, cn de 
aangebraglc schaal toonl tle hoogte 
van den f,evallen regen aan. 

Mi.sse.hien is de dt>or mij aangenomcne 
de eenvoutligsle: hij is nimmer uil orile. 
Ken rirkelvorinigc ktipcren liTchter, 
l i tiuiiu ((W.30) m mitltlellijn, is ver-
bondeii door (v'Ur bui:, »u» i eenrn bak, 
v.v( Ike et n gallon ?4.ói kan) , of meer 
kji: bevatten. Aan dfu bodem vju dezeu 

t.tBltUiRKMJRli VVEIlKTUlOt.'T, liOtU'. JOII> UHHW. 
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bak is eene kiaaii bcv(\sligtl, waardot)r 
dc rc{;eu , tmi {;cmeien l»; wonlen , in 
ecuc glazen cilimlervtuiuige verdeelde 
•buis afgelaten w<H<lt. 

Indien nu a beleekeul dc mitUlcHiju 
van den Irechler, b ilie van de verdeelde, 
buis , c de hoogle vau bet in den Irech-
ler gevallen waler , en .r tle hoogle lol 
welke bet waler in de buis slaan moei, 
om dezen gevalhui rcgn-n le melen , 
dan is: 

X n c = \ r: b^ X t)f a^ c x. 
Intlien nu de mitltlellijn van tle vcr-

tlcelde buis 2 tluim (i^».05) is, cn wij 
willen welen hoe lumg het water in 
de buis moet staan, om tien regen te 
melen, welke ccn viertlc van een duim 
(0'^».0003) hotig op den trechter gevallen 
is, dan bebben w i j : 

12» X = 2 .T' of x = O. 
Dus is de inhoutl van negen duim 

(0<-^220) dezer buis , gi'üjk aan dien van 
een prisma, waarvan htil grondvlak 
gelijk is aan dt̂  (»ppervlaktc van tien 
Irechler en de liooglt! ecu kwart tluim 
(N'M)NF)3) betlraagl. IMMI vijf en twin-
tigste deel van negen tluim t)p de 
buis zal dan ccn houtlertlslc van ecu 
tluim op deii trechter melen , en tle 
duizciulste deelen kunnen dus bepaald 
wortlen. 

Dc regenmeter moet slechts weinige 
voelen boven tleiï grontl gesteld worden; 
zijne boogie moe» in allen geval opge-
geven worden , daar men sletnls bevintll, 
tlal v.v meer regen bij hel oppervlak 
der aartle , dan op eene ht>t»gere stand-
plaats , valt. Alle waarnemers ztmden 
moeten overeenkomen om hunne regen-
meters op tlczt^fde Imoglti te slellen. en 
alle vrij van eenigen invhitul van gebou-
wen of boonuMi. Toltlal zulk een regel 
zal aangenomen z i jn , kunnen w ij dc 
hoeveelheden iu omlerschcitleue plaat-
sen gevallen regen niet ouderling ver 
gelijken. Te ('.rivuwich zijn verse.hei-
dene regenmeters op verschillende hoog-
ten j^eplaalsl. De volgcmlc laftd tlot;t 
hel verschil kennen in tic hoeveelheitl 
regen, tloor ieder hunner, in 1840 cn 
1847 o[»gevangen : 

lloupU' bivoa 
dcu (iruiut. 

jvoi't iluiin cl 
.50, O, 15.22 

t Ipjîovaufîon 
regen iji ISiti. 

<iui:u cl 
13.40 0.342 

l), 7.32!22.03 0.575 
1, I I , 0.58 25.Sr» 0.05": 

24, 

t) jiîîovanp'un 
rcijtîniu 1847. 

(lunn el 

7.12 O. I SI 
13.02 0.331 
10.40 0.410 

li o' 5U O. l 1125.20 O.Oi2li:.61 0.4i7. 

V WuulmcUr 

J!ci f''iiv.'udit;stc wcrk»uiir, om «li 

kratiht van tien winti 1«: hepalen . d.«i 
ook denktflijk tloor tle grt»oie meeitler-
heitl <ler waarnemers gebt niki zal wt>r-
dcu is tlat, lielwelk d.)t»r Dr. Lintl is uit-
gevonden. liet beslaal uil t:cnc j',lazen 
buis ^ duiiu (tl'».013) in midtlellijn, 
hebbeiule de getlaanlc vu» eenen hevel, 
waarvan bet eene uileimle weiler zt»»»-
tlanig omgebogen is, dal hel eenen 
ittglen boek mcl dt? algemeene rigling 
van dc buis maakt, zootlal hel eene 
waterpasse t)pening aan dttn wiml aan-
bictll. De l )u is is half gttvuld met water, 
lerwijl dc druk van tien winti t»p het 
naar hem (jckeertlc getltu'lle liet water 
in hel andere been zal doen rijzen. Kene 
schaal is aan tlil instrument verbonden, 
waardtujr de kracht vau den wiml kan 
bepaald wtn tlen ; tic geheele itieslcl is 
om eene loodregle as beweegbaar, zot> 
dat de opening allijd naar tle zijtle vau 
den winti kan gekecrtl worden Dc 
volgende tafel lot)nl tic drukking op den 
vim kanlen vtiel (0,0020 vierk. cl) volgtMis 
de schaal aan. 

Daar ik j^ecnc gestdiiklc plaats heb, 
oni tlil werktuig te plaatsen , (hel moet 
namelijk ver boven tien iuvlticd, welken 
gebouwen of boonien er t)p uiltiefencn 
kunnen , verheven zijn) , ztio schal ik 
gewoonlijk tle kracht vau tien wind uit 
de kennis , tlic ik opgtïdaau heb , tbior 
bel nu CU tlan tc gebruiken. Vele waar-
nemers doen deze scballiug , zoudei 
eenige vcrgtdijking mei eenen windme-
ter, en indien zij tle aanwijzing in 
dc onderstaande tafel g«*g(?ven vtdgen 
kunnen zij ni«?t ver mis zijn. Kene 
windsiilte wordl gcwtionlijk tloor O, en 
een orkaan tloor <> vtiorgesleld. 

TAFEL {lantüoncndcde kntr/it van 
don ivind oj) een viorlmnten voei 
(0,0020) vierk. cl on dc daarmede 
overeenstemmende hoogte der wa 
ter kolom in ]Jnd':> ivindineter. 

• nuogtc der 
' walcrkolum. 
i 

Kratlii 
in ]K>uden. 

• 

Naam van dt̂ n 
>\iMd. 1 

» 

'duim cl 

r;.— (0.IÜ7) 
i . — (0.102) 

(0.o7t;) 
* 2 .— lO.orii) 

i . — (o.oiri) 
0 ' i '0.01.-.) 
0-1 (O.OÓ;2:i) 

; 0.01 (O.CMOeuj 
0 . l > 0 vO.OÜ) 

En^:. Ned. 
TA.ir» ( U . 4 0 ) 
t Z O - O ' i ( I I . , S1 ) ' 

( Î » . i r ; , : 

' 2 . 0 0 , 1 . 1 s 

Oo2 ( O J i ) 
«0.121 

O . t H J ^ ' ' . U O l 

1 
orkaan. 
Izeer lievif '̂e slorni. j 
j h o v i f t c b l o r u u 
i . ^ ^ l o n n . , j 
zfur hc î.'AC wind. i 
h c v i i ^ t t s s i n d . 

'Irir.lc winti. 'j 
w.ikkero koelt«»- 'j 

iir '̂en.n.un k >/llje. j 
V. i i i . . . t . l u . (j 

\'a bbjï'l laij n\i allee 
0!uii«'iH de plajuiu,;- v 
Ir^chi tvcii w'crk'.üi.;er: 

n i>ver t^m ïel> 

-ill dc dv>ur IliiJ 
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iKiroïnelcT kan in ietiurc knmer goplaalst 
vvorilcn ; ilaai namelijk de verhclering 
V(»(»i- de lemj»eralunr allijd wonlî aan-
ijehragi , kan île warmiegraad de uit-
komst luet doen versehillen. llij moel 
zoodanig met hetrekking' toi het licht 
îjeplaalsl worden , dat de schaal ge-
makkelijk afgelezen kan worden. Om 
de zelfregistrerende thermometers, en 
die met droogen en natten hol te plaatsen 
fuaak ik gehruik van een toestel van 
zooilanige hoogte dat de hollen op on-
geveer vier voet hoven den grojid 
lianfjen ; de hovcnkant en de achterkant 
van dezen toestel zijn gedekt met eene 
huitenhekleeding van hout. afgescheideti 
van de houten hinnenhekleeding door 
eene ledigernimte w ijd twee duim 
waardoor altijd eene laag lucht, welke 
een slechte warmte-gehïider is, tusschen 
tleze heiden ligl, en de wamde tier zon, 
welke op de huitenhekleeiling schijnt, 
afgehouden wordl van de hinnenrtiifute 
tlie de werktuigen hevat. Üe thermo-
meters zijn naar hel noorden gekeerd , 
en zijn zoodanig geplaatst , dat lerug-
('Ckaatste warmte van nahmige muren 
of gehouwen in'et daaiop van invloed 
kan zijn; de zijtien van den toi.\slel steken 
zoover uit , tlat zij de thernmmeters 
tegen de zon hescïuiiten , wanneer haar 
azimuth len m>0!'tlen van het oosletï of 
westen is. IJene rij gaatjes gehoord in 
de tunncn- en hultenhtikliHïtling , tloch 
niel juist tegen t)ver elkamler, laat de 
lucht, doch niet tle stïalen der zon , 
door. De heer (ilaishei-heeft aangetooml 
en tlit kan tloor i)roeven bevesligtl 
wortlen, tial tle tlrooge en nnUe ther-
mometers beide dezelfde uitkomslen 
geven , hetzij zij aan een' luchlstroom 
bloolgesleld zijn of niel. 

De volgende werken moeten door hen, 
tlie wensclien waarnemingen te dt)en , 
aangeschaft worden : 

D(f Ilijtjrometrisvhe tafelen van (ilaisher. 
(Glaisluir's //ijfjrometrical tables) ; hierin 
wordl over tle Ibermomelers met natten 
en tlroogcn bol gehamleld , en over tle 
gevolgtrekkingen , uit waarnemingen 
met tleze werktuigen afgeleitl ; tle prijs 
U 2 sh. 0 d. [f 1.5t>). 

llel Rapport van de aftltreling voor 
de naltmrkufïde van hel Koninklijk ge-
nootschap {Ileport of the eommittee of 
physics of the HoyaL Socletij); hieri/i 
vimlt men eene gotfde tafel votu* tle 
lemperaluur-verhctering; prijs 1 sh. 
{f 0.60). 

Prijzen der oi),'renoemtle werktuigen : 
barometer 7 pond 7 sh. (/'88.2()); ther-
mt)meter met natten en dioogen bol 
2 pond 2 sh. (/•25.20 ; zelf-registrerende 
thermometer 2 pond 2 sh. (ƒ 25.20); 
regenmeter 2 pond 10 sh. [f HO.00) ; 
windmeter 1 pond 5 sh. (ƒ 15.00). 

De heer Clarke (n». 13 iMoorgatestreet) 
bezorgt papier , zorïdanig gelinicertl, 
dal er alle waarnemingen l)ehoorlijk 
en gemakkelijk op aangeleekend kuimen 
worden. 

Ik heb aldus eene jH)pulairebeschrij-
ving van de zamenslellingen het gehruik 
vari de meest nuttige meteort)lo{;ische 
werktuigen gt^geven, en hel zal mij 
zeer aangenaam zi jn, zoo mijne be-
handeling van dit onderwerp tot eene 
groote vermeerdering van hel aaidal 
waarnemers mag leiden. Tegenvvoortlig 
zijn er v e e r t d i e geregehl hunne he-
rigten aan tien Reyistrar fjencral'wY/.ewdQw; 
laten wij echter hopen , tlat tle tegen-
woortlige bewegiffg, w^aarvan het op-
rigten van het llrits^h meteorologisch 
{fenootschap een uitvloeisel is, tienmaal 
tial getal zpl doen toetreilen, en dat tle 
werkzaamheid zijner ictlen er toe mag 
bijdragen om de beoefening van dc 
leer tier tlampkiings-verschijnselen op 
een even hoogstandiumt te l)rengen, als 
waarop antlere ook in onzen tijtl onslane 
wetenschappen zijn gi?i)laatsl. J)<; waar-
nemingen vereisehen zorg, volharding 
cn lust om tle wetenschap bevtUilerlijk 
te zijn. W i j kennen misschien niel het 
juisle tloel, dal tle afzonderlijke arheitl 
van ietier onzer kan bereiken; doch 
naderhand zal hel ons eene bron van 
genoegen zijn , te mogen bedtMiken, dat 
ook wij lol de nederige ontginners van 
een vak behooi tl hebben, dal eens voor-
deelen kan opleveren, welke nu nog 
niet tienkbaar of (e voorzien zijn. 

Soul/iamptoii 18 Mei 1850. 

\HTSI\ ISC.m rU \NSl' \I\ ANT. 

X X X I V . MUSlVISCfIE Ttl.\.NSr.\UA.\T. 

(Allyemeine Bauzcilung, XV ' ' Jahrg. Il«' Heft. S. 40.) 

isr, 

Zoo noemt de architect F. W . Koesing 
le Hamburg zijne uilvinding, waardoor 
het kostbare en maeijtdijke schilderen 
op (^las tier ouden s'oor minder belang-
rijke voorwerpen, als Iraphuizen, pavel-
joenen, vcrandahs, enz., ras en goed-
koop kan worden vervan{;cn. Zijne wijze 
van bewerken sluit de duurzaamheid 
niet uit. 

Zij bestaat uit een doorschijnend tlun 
vlies of blatl tusschen Iwce platen van 
glas. De beslanddeelen , waaruil bij dat 
vlies zamenstelt, zijn lijm (viscldijm of 
iets tlergelijks) en \>lanten-verwsloffen; 
hij beperkt zich echler niet uilsluitend 
lot lijm. 

De bew^erking dezer vliezen is een-
voudig, en soortgelijk aan die der door-
schijnentle ouweli. 

Gewone lijm wordt gedurende 48 
uren , een weinig meer of minder doet 
er niels toe, in koud rivierwaler ge-
weekt , dan nit het water genomen en 
in dien staat tloor mithlel van warmte 
opgelost, doch niel gekookt, en dan 
verniengd met kleurstof; vervolgens doet 
men tle stof door linnen zijgen cn laat 
ze eenigzins afkoelen. 

Dan moei men, om tle vloeistof tla-
tlelijk te kunnen »gebruiken , zeer vlakke 
platen j;las (spiegelglas) in gereedheid 
hebben. welke in kleine ramen gezet 
zi jn, en op eene stelling van waterpasse 
latten gesteld worden. Dc glasplaten 
worden op tle eene zijde zorgvuldig met 
boomolie afgewreven, zoodat er slechls 
t»en tït)er.sje tlaarop blijft; de slof wordt 
nu op die ge.oliede zijde aan étiuen kant 
t)pg'egoten, tloor voorzigtig heen en 
w etler bewegen gelijkelijk over het glas 
verdeeld, en dan op de latten gelegtl, 
waar zij weldra sloll; dan laat men ze 
tln>ogen ontler tle werking van eene 
gelijkmatige warmte , gelijk aan tlie van 
woonvertrekken. Zeer goetl is hel, na 
verloop van eenige uren , het raam van 
hel alsnog geleiachlijje vliesje met een 
.scherp mt̂ s le schei tien , tiaar tle slt)f 
antlers iloor het th'oogen aan tic ranilen 
kleeft en metle t;eirokken wordt. w aar-
tloor scheuren ontslaan, llrt droogen 
kan in minder dan 24 uren f^eschictl 
zi jn, maar men slaagl beter als men er 
meer lijd aan bestee<ll. Dan laten de 

blaatijes — vaak zonder hulp — van 
zelf los, vooral als de gdasplalejï dik-
werf {jebrnikt zijn geweest. 

liij de verwslófl'en is miM» niet naauw 
gcbontlen en men kan ze tloor eene 
zorgvuldi(;e studie geheel zuiver, om 
tegen tle lucht (hel hemellicht) te wor-
tlen gesteld, vervaartligen. (IVij voor-
beeld: tloor blaauw ht>ul rnel zinkvitriool, 
ijzer- koper- vitriool, fernambuck-hout 
met aluin gekoi^kl, door bijvoeging van 
potasch vioolkleurig, enz.) Men moei 
de vt^rwstoffen, tlie de lijm afscheiden , 
bij voorbeeltl gallus enz., vermijilen. 

Om een zuiver ivoorwit, vleeschkleur 
errz. te maken , (gebruikt men tic zoo-
genaamde witte keulsche l i jm, die ge-
tlurentle een geruimen lijtl moet zw ellen 
en waarbij voor wit niels behoeft (ge-
voegd te wofl-den. 

Sommige kleuren maken bel mengsel 
le slijf, le bros. Dij zulke voegt imm 
tlan eenige droppels sotla onder de be-
werking. Als men zich er eenigen lijd 
OJ) toegelegd heefl, kan men gemak-
kelijk alle mogelijke kleuren maken. 

De patronen worden gesneilcn met 
scharen en messen, al naarmale van 
het voorbeeld {Vorlage) en men scha-
tluwl ze, waar dil nootlig is , mei dc 
kleuren die men verlangt. 

Daarna v/or-dt het patr oon cn tle glas-
plaat geregehl gesteld, zoo noodig met 
eene oplossing van vischlijm of kaoul-
chouk vastgemaakt, tlan zoo digi mo-
gelijk met tle iwceile glasplaat gedekt, 
in hel raam gezel en goed vaslgestopt. 

De tloorschijnende votïgen staan goetl. 
Alen kan bij uitgebreide werken, tot 
meertlcr gemak, vooraf de boofdom-
trekken met zwai te olicverw op de (jlas-
idaal leekcnen. 

Ken venster, dat zoo uHijevoerd is, 
gelijkt van builen gezien op een ge-
kleurtl tapijt; vau binnen ziet het er 
uit als geschiltlerd glas. 

Ook voor minder belangrijk weik is 
die verrigting aan te bevelen; bij voor-
beeltl voor jalousien , lichlbeehlen, enz. 
Daar de. lijnsle leekeningen daarin nit-
gevocrtl kmnien wortlen, en tle toe-
passing dezer wijze van bewerken veel 
voorktuul, vermeende tle uilvintler tial 
Z(ï btdangslelling zou op'.vekken. 

i 
r-ï 

i 
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ij N} Irnnjf /- Infjnt uii r. 

(AUyemcinc JhtuzcUintfj, lsr>(>; IS'oliz-Jffatf, S. 2'{f>.} 

\ oor ennii»?!» lijtl vvtM IUMI tloor hel 
bcslinn slatl WtMMiun nllo l»on\v-
KMntlijït'ii nil/fiTiootligtl, oïil\vcr|KMi Itï 
l<»vfnMi Itil lit'l iMUiwtMi vnn ot-no helan;;-
rijktï bro:; over tlt: rivier <ltï \\ ieii » 
nabij tb' vot)r.;latl V\ t'iszgin ber. Vijflifii 
tini Wfrut'ii waren tlaarltu», in Dcffinbfr 
IS'iï)» ingtM%t»nitMi, waarvan acbl vtior 
rt'iif nilvtit'ring in int'lst iworic, tMi zeven 
vtior eenti uilvtiering inel ,';esineeil cu 
i;ej;oleu ijzer beslciutl wartMi. 

1)<»<U' tic Ututuuissic vau beoonleeling 
wciti bel t>nLwcrp vau vlen bouw-iusivcc-
itnir IMaack Ic Hamburg belïrt>t)ml. Dil 
t)nlwt!rj>, opgemaaLl iu tien geest tier 
tltitu' lirunel gebonwtlt; brug tiver tle 
TiietMus in tien OrtMl-Wcslern-s(it)oiweg^ 
bij iMaitlenbt»atl (1), slell Ivvec bt>geri 
in gebakken steen voor, wijd r>l Ooslenr. 
vtu'l (lïK'/ii)}, waarvan tic pijl dtr 
kotirtlc bctliaagl. 

(>fst;lu»tm votir't tivei ige ucii i ig nictiws 
oplevei t»utlc, t;af bet aan et-u <lcr letlen 
vau tic ktmuuissic aanleitling Itil eenii'ïc. 
betleidxiugeu. VotuetM'sl weid argekcuitl 
tbï zamenslelling der gcwt Iveii, uil tlric 
t>]) elk:uuler rustende rollen van gebak-
ken steen ; len antlere wertl gelaakt bet 
g'tdu nik van gebakkeu sttvn in tle /t\';l-
sfantlen cu bel gewelf, vtxu' ztiti ver 
tlie metselwerken tltior bet boog water 
bereikl kunnen wortlen ; terwijl eintle-
lijk in liet bezi{;t'U van een ruitMciiiiijler 
een p.ewigtig bt!zwaar gezien w ertl vtitu 
tltï viije tloorstrtiomiu;; van het water. 

De lechuisehc ;;rontibtïgiuselen, waart»p 
twee tier niet bekroonde tmlwerpen voor 
eene ijzertMi brui; bcrvisleu , zvdleu wij 
eenigzins uatler bcsclmuwen , t>uuiat tlie 
tmlwtïrptm bij tle beotinlcclaars nog 
al belangslclling hebben t»|»gcwckt , 
en men gt'inccntl liect-t , tlal th; vtrrvaai -
tli,';t i's wegens huiint: betere tlenkbceldfu 
ceric bijzomlere vermeltliu;; vcrtlientlen , 
cn vtHU'al, tuutlal het litl tier kommissie, 
tlal zicii itïgen het t)uUvt:rii vnn tien heer 
INlaat k hatl vcrklaartl, juist btït tmlwtïip 
vau tic luieren VVinlcrhalloi- eti Schatter, 
als ztuuler ctMiigc wijziging voor uil-
voerinj; , eu tUmr spaaizaam 

beid. stcrklc en eij;euaardi,';he!vl uil-

:f) ll'ze Imuj; i. ITS«. Iir< v » n ei. .ilt «•l"'«'!il ii; il.-i» 
« Wat«'rl»i»ii^ kniitliffi» rui.-us» «l«'! tv M. A^.tik'iiii'*, 
Ji)or 1». J. ïiforu. l;uy.siu,r. I. l't. i it», ^.ï. 

inunlentl, tien vtiorrang waartlig kem tie. 
hl tlat ontwerp wtinll ecu gewelf 

voorgeslafjcn van plaat-ijzer, za.ungc-
khmktm in vtirmcu , j;clijk aan tlit; tb r 
gewelfstukken vau eene stt^cncii brug; 
Ittrwijl in het ontwerp vau tien heta 
i;t»llingt»r ht»t tlek tier bjug gctlragcn 
wt)rtlt tlotir at!ht btigen vau kctcl-idatcn. 
iMMtlc tmtweriicn berusten dus oi» het 
{gebruiken vau plaat-ijzer iu den voruj 
vau gewelven of luigcu. 

Ongelwijft!ht hebben dc onlangs in 
(irool-llritiaunic gebouwtlc ijzeren ko-
kcrbruggen t)ver tleCon way cn tle INlenai-
slraal het tlcnkbtxdtl dt»cn ontslaan, tuik 
iu tlil geval ht;l ,gebruik van gcsmcctl 
ijzer vtMU tc slaan. I\ltMi zag hoe? buig-
zame ijzt»icn platen tot tien stijf cn ttii 
tlraj'^eu gest:hikt geheel kontlen wortlen 
vt»rbt)ntitMi , en mecutlc tiaarom tlat tlczc 
bonvvstof tn)k oi> g'eluTl verschillentle 
wijzen was tc (;cbruiken. J)ij natlere 
overweging zou men echter hebben moe-
ten inzitm , dat bet gcnmctul ijzer wel 
m tien vorm vau bolle lialkeu cn kel-
rmgen, maar niunner in tlien van btigcn 
t)f gewelven mcl vtiortleel kan wortlen 
gt^bruikl. Kene oppervlakkige vcigclij-
king van tbüi wctlcrslautl van het plaat-
ijzer tegen zaniendrukking cn uitrckkin;; 
ztm hebben doen zien, tlal ecu gewelf 
of l)t)t)g van znmcngeklonkcn platen t)p 
tïvcn vcrkt^crtle grt»nilstt»llingen rust, als 
eene hangbrug met kettingen cu han-
{;ers van gt?{jotcn ijzer. IVIeu mogt omlcr-
stellcn, tlat luït aan deskuutlijjcu bt:kcn<l 
was , dat bet plaat-ijzer even zwak cu 
buip,zaam is, wanneer het in tic rijjtiug 
tier lengte wordl zamengetbukt, als bet 
laai cn .^buk blijkl ic zijn , wamnM»r bel 
wortll uilgerekl; tlat bij gewelven «wi 
htigcn tle platen alleen tlt>or zaniendruk-
king op elkantler werken; cn tlat,htM!-
wel tic C(dvt)rnngt; aaneenvotjging tiei 
tleelen het bulgen ccnigcrmatc vtn)r 
komt, zulk een btiog van plnat-ijzcr tloor 
een Iioog vau {jcgotcn ijzer in tlraag-
vci niogtiu ver wortlt ovcrirtdFcu, terwijl 
tuivcfulieu tle kosten er vati het dubbel 
bedragen. 

Hel ouvt>oriieeiige vau bel plaat-ijzer 
UI den vt>rm van l)t>gon eu gewelven 
blijkt t2il tic vtdgcndc get:dlcu nog-tlni-
tU'üjkcr. Dc wt ticrslantl van ht t plaat-
ijzer tegen het u i i i e i v k t n wonit over-
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wonnen door belasting van 
eng. centenaar oj» tien vierk. <Mig. tluim, 
dal is, hel [daalijzcr wortll tltior tM!ne 
kracht vnn 4tM> ccnlcnaar op tien vierk. 
cnif. tluim vanccngi\schcurtl; tle wetler-
.staml tegen het zaïiicntlrukken bctlraagl 
zelfs, als tic ticeb n t»|) tle gunstigste 
wijze ctdvt>rini{; Ic zamen geklonken 
zijn, slechls 2'U) cent. op tien vierk. eng. 
duim, ti lt is: bij ccne belasting van 21tl 
f>eut. openen zich tic kliuk-natlcn eu tic 
\dalen wtutlen gekromd. Het gegoten 
ijzer vt»rmag eene. bclasliug vau 52(1 
cent. op den vierk. eng. tluim le tlra-
gtm (1). 

Deze gelalltMi lecTfu tlns, tlal bij hel 
gcsmtMitl ijzer tle krachten tol het uit-
rekken zoo vetd mogelijk moeten iu wer-
king komen . cn tlal in zanicnslitllinifcn, 
waarbij het tlraagvermogeu tc pas ktiiul, 
htd gegMden ijztu' vt.'rrc te vcrkitïzcn is. 

liet vcrkt!ertlc tier grontlbt?(jinsel(Uj, 
waarop beide votirgt^slehlc ontvvcr[>en 
bcruslcu, blijkt tlan otik uit tic ontwer-
pen zelve ten tluitlelijkslc. Ten eintle 
niet in te buitensporige ijzermassa's eu 
kost tui Ic vervallen , ziju tlti tlragende 
tleelen veel le zwak genomen, om aan 
zulk eene belangrijke brug de uoodige 
zekerheitl le verschalFcu. ICcnc natlt-re 
beschouwing tltT beide ontwerin'U zal 
tlit genticj'fzaam aantooncii. 

De beer Winteiballcr berekent wel 
IS waar naauwkeurig tic ilrtikkuig in 
tien top (Ml hij dc (jcbotu lc , votu- hel 
geval vau ecuti belastin{r tlotu* meiischen-
gtïtbang, cn tracht tlan tic hicrvotu* 
ntiotligc dwarstloorsnetlc th-r ijzeren pla-
ItMi le bei»alen. Hij stelt, iu zijne bc.-
cijfiMMiiti . bet draagvermogen vau bel 
ijzer op HO cenl., dotdi verzuimt tiaarbij 

tlrukking 

(1) r.MV.Miis, 1>U. 5, e.Mi wviTiigi pt'sc^'«" 
ilo dor iii t',i«ot-l5rilamii«' iiiK^ïkieltlo 
5ta;\ls-kumiuissif •Mulioui deu wederstand vau het 
ijzer. Teu eiude dc l»otn'kkinp to \iiid.*u tiissi lieu 
do uitir'KkiiJ}; of zatmrudrukliitKJr v.m tvui» jit-got^u 
ii/.non slaat , l.itij; UI voet imi zwaar •'•óu duim \ ierk.» 
tMi de f:i'\v!};ieu die »e v»M>rll»ra{ l̂i'n , /iju duaihij 
rcgevcn d«ï luinadcu: xoor dc uilrekktm*, 

H' Uf.tn c — ^2ti!ï»0:i«i , 
eu voor de zuuieiulrukkiuj;. 

»1» zzr lOlTtJr» — 
wanriu is tiul i " püU'itï««; nvcikende 
op lie slaaf, de uiot-likiug eu </ ite ^auuMulruk-
kiiig iu eiifr. duiuieu. liet kouU uns Toor. dat d.-ze 
iormulou uiet «>j» pn.)udlu'j;iu5eleu kuuueu 
rusteu. Als vierkanU-vingfUjkiuKi;" j;evcu Aij vuor 
de mvu'kkijip: «; vw zamcudrukkiu^; </ kl tarl>liikelijk 
twee |M.>ilteve waarderj , zooüaf unMi er uil io.i 
n;oeten opuiakeu , dni .lerzelMe ht iMStinp tsv. w 
veis.liilleudc uilP'kkitigcn t.f zaujeudnikkiu-^cu kau 
'e v»»'-* liicuï-'iMi. l)»« loruude voi»r de ^au^I!udr^•kkill^ 
U veriler z.»uiliM ecuip praUiiscU uu;, /,i»o Luu uiei, 
frveu :ds lnj die Nu«»r de uiliokkin;: , de ia 
ojv'̂ egevi'i» . lol /.vj uia- y»v>rdeu 'gel onkt. 

u ti. 

bel verlies in tloorsncile in lekening ic 
brengen, belwtdk oidslaal tloor tic 'M 
galen , dic torgang ttd in tic binneii-
I ui mie tier ccllcn vcrletuien , cn welk 
verlies niet mintler tlan het k «icr gc-
ht.'cle tlwarstlotu'snedt; hetlraagl. IJetlcnkl 
men dat, nitdltigeiislaaiiilt! tle lnste votu-
zorgen . tle schathdijk«' invltieti van votdi 
ligt! lucht bij zulk ctMie constriiclic nit:l 
kan wojfgcuomen wortlen; tlal vertlci 
dc voortilureutlc belasting tier bru;;, al.̂  
leuningen , bevloering en tle. geheel 
nutteloozc ijzeren versierselen, met bel 
gew igl van bel ijzertMi gewtdf zamen 
genomen . ^ tier grootste belasting bc 
tlraagl ; tlal htïl ijztM* tlus bcsitMuli/; lol 
ztjcr nabij hel tlraagvermt»gtMi belast i.'; 
(ticwijl tic oiultirsicillni^. tlal tlt; slciklt; 
tM;ut;r bouwstt)f t;erst bij tMMic ztïkcre. 
belasting begint Ic vcrniintIcnMi, uit tltMi 
aartl tier zaak tMi vtilgeiis tle nieuwste 
\ut)cvtMi niel kau vvtutleii lt)cgcslt;mtl(I)); 
tlan st:hijnt htd nan{;tMit»meii tlraajjxer-
mi»geu van SO treut. te grtitii, vt»tu*al 
als men zic'.i a lu tien regel wil houden , 
tuu tlcrivelijkc bi'uggt'u t»p bel vijl'vtmd 
dt*r belastinjï te IxM-ekenen. 

Vt).>rls moei nog wortlen ojigeuitMUt 
tlat eene brug, waartivtM* zware lasleii 
moeltMi wortlen vervoei tl, nit:l alleen 
op (;cni; belasting van nnMist)hcn-g(Mlrang 
mag wt>rtItMi berekcutl. lOtMic lt>t:iunt»lief 
b.v. weegt 2S() ttd :b>l» t:ent., zt;lf.s 
maakt m»Mi er in soinnu{;e p,evallen, 
zoo als bij dc hellin(jt;n tip tltin Sim-
mering i)|aals heeft, van Sdi) ceul. ; 
terwijl tic ratlcrcn , tlie tiezcu last tlra-
geu , naauwelijks t;en tippcrvlak van 7tt 
vierk. voet beslaan , waardtnir eeue bc-
lasiing van 4 l\ 5 cent. thuistaal, in 
plaats van 7ti pond op tbni vierk. vi>ei , 
zoo als in tle berekening wtu dl aaii -
g c n o u u M i . Als cr gczorgtl was , tlat tic 
belasting zich over tlt; gt;hcelc breetlle 
dt;r brug kou vcrdt;elcn, tlan was er 
niets Ie vrt;cztMi ; maar in ttt;n to[» van 
hel gtuvelf, waar tic bethïkking tier 
brug zeer tlun is, wtM-kt tle last slet:hts 
tip tle ouilcrlij;geiub; cellen , t n wtutll 
hij {ytieuszius t»p tic ter zijtle li};j',entlc 
t>ver|;i'bragl. HiertUvor heeft tUMic bc-
lastin;; ver bt>vcn ilc veerkracht plaals , 
zootlal tic zijwandtMi tier cellen ztdlcn 
worden inétjugetlriikl. Otik hel ontwerp 
van tien htïcr lïoliingcr faalt aan ge-
nt)e;;zamc slciktc. De aciil btigen , tlie 
htd bovenvlak tltM* brug tiragen , hebiicn 

Uil de |tr«»cv.Tj üci Liiî.stliû sl ia».s-k )nirni.̂ ri»» 
i- }ï» ldeki'U , v.elkru ûauÀteidijken iuvli f.t siudlf! 
voj£i«neu vuu ta>t« u en diWwerl iieiIt.iald»? 
Oji dc sterkle ij^cruu tuoeteu uitoefuueu 
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volgens <Ie leekeningen le zanicn eene 
dwarsdoorsnede vnn 320 vierk. duim. 
Kr is ecliler een vlak van f>50 vierk. 
duim m»odig, om bel vijfvoud der 
;froolste bi'laslirjg Iu kunnen dragen. 
Voorls woriU de lasl van hel bovemlek 
dot»r eenige weinige gegolen ijzeren 
stijlen op de hogen overge'oragl; ler-
wijl lusschen deze stijlen geen voor-
zieningen zijn aangehragt, om vorm-
verarnlering, rijzen of dalen van de hogen 
te voorkofnen. Deze voorzorgen, die hij 
gegolen ijzeren hrnggen nooil worden 
ria,'jelaten, zijn hij hriiggen van hing-
zaam gesmeed ijzer van duhhel gev/igl. 

Ook is hel zeer onvoonieelig, de hogen 
in zoo weinige punlen le hclaslen; dour 
eene regelmal ige verdeeling van den lasl 
zal de bouwstof mei die gelijkmatigheid 
weerstand bieden, welke eene hoofdzaak 
der sterkte uitmaakt. 

Eindelijk moet bij dit ontwerp het 
gemengd gehruik van tjesmeed cn ge-
golen ijzer worden af^jekenrd. liet 
eersle, tot dragen bestemd , wordt door 
de belasting uitgerekt; dc meer stijve 
gegoten ijzeren verbindingen kmmen die 
nilzelling niet volgen, waardoor de 
boulcn en andere bevestigingen los raken, 
of de breekbare gegolen dcelen ver-
brijzeld worden. 

Uaar beide ontwerpen als gewelven 
moeien worden beschouwd, vorderen 
zij sterke en dus kostbare rcgtslandcn, 
terwijl bij hoogwater het profil van 
doorstroomint; aanzienlijk wordt ver-
naauwd ; ecnc omstandigheid , die bij 
eene rivier als de Wien niet mag wor-
den voorl)ij gezien. 

liet onlwerp voor eene brug van 
gesmeed ijzer van den heer IJeck getuigt 
van meer kennis. De ijzeren; op kant 
gesUdde jdaten, verbonden op de wijze 
der hrilsche kokerbruggcn, zijn ver 
boven de bogen le verkiezen. Kchler 
moet worden opgemerkt, dat de heer 
Beek meent, dal de sterkte in de verti-
cale wanden moet worden gezocht, 
waarom die eene dikle hebben van '3 op 
elkantler geklonken ]>lalen. De proeven, 
die voor <le Conway- cn liriltannia-
bruggen zijn in het werk gesteld, tooncn 
daarentegen len duidelijkste, dat de wc-
zenllijke sterkte geleiden is in den weer-
stand tegen hel zamendrukken van het 
boven-, en in dien tegen hel uitlekken 
van het benedenvlak; terwijl de zijvlak-
ken hierbij eene minder belangrijke 
dienst hebben le verriglen. Hoe meer 
bouwstof men dus uit de loodregle zij-
warnlen wegnemen, en aan de hoven-
en benedenvlakken van den koker kan 

toevoegen, des te grooler zal hel draag-
vermogen worden. De zijwanden zijn 
voldoende sterk, als zij gedui ende de 
werkiugdcrzwaarstc belaslingd« boven-
en ondervlakken op hunnen juislcn af-
stand kunnen houden (1). 

liet draagvermogen van zulk een za-
menstel neemt loc met den afstand van 
de onder- en bovenvlakken, en met hun 
vermogen van weerstandhieding aan 
uitrekkende en zamendrukkcnde krach-
ten; iloch neemt in zeer sterke verhou-
ding af mei den afsland der steimpuntcn. 

liet hoofddoel moet dus zi jn, het 
bovendeel legen le groole zamendruk-
king, hel benedendeel tegen te sterke 
uitrekking le behoeden, en dc theorie 
leert hoe veel bouwstof hiertoe noodig 
is. De slerkle der verbinding kan echter 
beter door proefneming, dan dooi bere-
kening worden bepaald. De horizontale 
vlakken behooren in het midden het 
sterkst genomen te worden ; een regel, 
die door Slephenson bij zijne belangrijke 
gebouwcïi niet is gevolgd, wijl daar-
mede le groole bezwaren len aanzien 
der uilvoering verbonden waren. 

Bij hel onlwerp van den heer Beck 
gaal verder een voornaam voordeel der 
kokerbruggcn verloren, namelijk: dat 
er geen koslbaie regtstanden bij noodig 
zijn. Door de verankering der balk-
einden wordt, wel is waar, het draag-
vermogen eenigzins verhoogd, doch 
hierdoor worden zware reglstanden noo-
dig. Die verzwaring der regtstanden zal 
allijd kostbaarder uitkomen, dan hel 
gebruik van cenigzins sterke leggers. 

De overige ontwerpen voor bruggen 
van ijzer berusten niel op eenig he-
paahl denkbeeld. Groolendeels bestaande 
uit eene menging van gegolen en ge-
smeed ijzer , hebben zij alle het gebrek 
gemeen, dal eigen is aan verbindingen 
van bouwstoffen van zoo verschillcmlc 
veerkracht, namelijk, dat de minder 
veerkrachtige hel sterkst wordt belast, 
en de nnresl vtjcrkrachlige de brug zon-
der rnil belast. Del nadeelige van zulke 
zamenslellingen is op eene betreurens-
waardige wijze gebleken bij hel instor-

tl) Verkort peduienclc de belasting dc afslund dfr 
prrond- en bovenvlakken , <lan krijgen de inwendipr 
door <le veeikraeht der stof ontslaande vveilerstand 
biedende kopi-els kortere armen , waardoor dus de 
xanicndrvikkendc en uitielleude krachten j;ioüter 
moeten worden , ten einde die ko|>|»els de lot even-
wipt vereischte niomenien te doen behoutlen. Do 
bonwslüf, digler Vuj de |)hi;il«: der onpedinkie vezelen 
gelet!;en , too UIA bij de rijwamlen hel geval is, treeft 
dus van zelf aan die koppels kortere arnjen. Zie 
• Statica der K. M. Akademie » van den luit.-kol. 
h^. D*fl}»iai. tv. 6. W.j 

Icn van de in den Chesler-Holyhead-
spoorweg gelegen Dee-brug, welke 
riislte op gegolen ijzeren leggers, die 
mei gesmeed ijzeren slangen verslerkl 
waren. Was de veerkracht der beiile 
stoffen gelijk geweest, zoo als men hij 

het ontwerp had ondersteld, dan was 
de sterkte voldoende geweest; wijl ech-
ler de gesmede slangen uitrekten, hadden 
de gegoten balken een te groot deel 
van den lasl te dragen , eu zijn daarom 
bezweken. 

X X X V l . BOUW DEI\ DOKKEN TE BlUKKKHEAD (1). 

(Civil Engineer and Architects Journal Wei 1850. bladz. 172.> 

Van de rivier schijnen de dokken 
onvoltooid en bouwvallig; maarbtimen-
waarts gaande naar het westelijk uit-
einde van deKgerton- en Morpelh-dok-
ken, ontwaart men een looneel van be-
drijviglieid, dal zijns gelijk niel heeft. 
Van tiaar is een dam dwarsover den plas 
gelegd , len ein tle het water van het 
bovengedeelte van het groote vlot- of 
nattlok af le sluiten , en hier arbeiden 
1200 man , dag en nacht , aan het 
uithalen van modder en grond, tot het 
maken van een dok, dal, volgens de 
laatste bepalingen , zich lol de koper-
werken op den Seacombe-oever van tien 
plas zal uilslrekken , en eene waterop-
pervlakte zal verschaffen van ruim 20 
ned. buntler. IVIen wil echler nog eene 
verdere uitbreiding, waardoor het dok 
of vlot tot Poullon-brug zou reiken. 
Zelfs zijn de aankondigingen voor het 
aangaan der konlraklen voor de werken 
reeds geschied. 

De diepte van het dok langs de kaaijen 
zal zijn 2«i,44 onder het peil van den 
ouden dokdrempel (der sluizen?) le Li-
verpool, derhalve nagenoeg lager 
aan den bodem dan eenig ander tlok tier 
haven van die plaats, liet midden zal 
niet ten volle zoo tliep uitgewerkt wor-
den. Ken gedeelte van de bekleeding en 
bij de Vicloria-werf is reeds voltooid 
en is uitmuntend en stevig bewerkt. De 
bouw van een ander gedeelle legenover 
de magazijnen vordert ras. Deuilgraving 
in hel midden van bet dok wordt met 
krachl doorgezet. De aannemer wendt 
alle mivldelen aan , die door werktuige-
lijke bekwaamheid en stoom kuimen 
worden verkregen. Twee stoomtuigen, 
elk van dertig paarden krachl, liglen de 

{!) Tegenover Liverpool. 

met aarde geladen wagens van het bed 
van het dok naar de ])laals waar de 
grond bewaard wordt; en andere toe-
stellen van die soort worden in gereed-
heid gebragl naar gelang de werken 
vorderen. 

De ingang lot het vlofdok van Eger-
ton-dok is bijna voltooid, daar het 
werk nu nog slechls vlak gemaakt be-
hoeft le worden om de sluis-deuren tc 
ontvangen. Die voor het binnen-einde 
der geul zijn le zien in de limmnrloods 
bij het werk , en zijn van verbazende 
sterkte en uitinmdend bewerkt. Zij zijn 
buitendien de groolsle bekende tleuren; 
de sluis toch is 2l«^34 wijd. Daaruit 
ontwaart men tlat tle kommissarissen 
voor tle dokken van Birkenhead zeer 
goed bewust zijn van het feit dat men 
wehlra o|) de IMersey schepen zal moeten 
ontvangen , van een veel grooler ton-
nenlast en van (?ene meer aanmerkelijke 
breetlle dan vrot^ger. 

De deur naasl het vloldok zal eene 
schiptleur zijn om in eens bewogen te 
worden en zal, als zc geopend is, in 
eene nis in de bekleeding rusten. De 
geul, welke leidt naar den tunnel, 
waardoor de builen-ingang van het dok 
zal worden gespuid, is ook voltooid , 
uitgenomen het bijwerken van tientlrera-
y)el lol verzekering van het passen tier 
sluisdeur. De lunnel is wijd, en 
ongeveer hoog; door hem za l , 
als de sluis geopend is, een grool ge-
deelle van hel waler van het boven-
vlottlok gaan, terwijl tlal tlok zal worden 
aangevuld lot een behooi lijk peil, door 
eene sloot gegraven lol in de moerassen 
van Bitlslon. Dit spui-waler komt van 
eene kom , die ruim 20 bunder grool is, 
en de spuijing zal geschieilen tloor een 
boog slechls 1;V^24 wi jd , Izoodat de 
spui-kracht zeer groot zal zijn. 

l i 



VJO OVER DE INR IGT ING VAN SLOTEN EN SLEUTELS , 

X X X V i l . OYER DE INRIGTING VAN SLOTKN KN SLEUTELS 

VAN DEN IIKEU. J. CHUßR. 

Uil liet versing iler vergmleringeii vnn 9 en IG April 1850 van de 
IiiStilution of Civil Enyiticers te Londen. 

{Civil Engineer and Architect's Journal, Mei 1850, hl, 173.) 

De schrijver hegon met te vermelden : 
dat het oudste hcKende slot is het Egypti-
sche, dal in {jehruik was geweest gedu-
rende meer dan 4000jnar.— Hij beschreef 
voorts de zamenstelling van dil slot, zoo 
Avel als die van de oude reep- of tand-
(ivarded) cn lettersloten. Deze drie soor-
ten van sloten waren in beginsel de 
grond van alle hedendaagsche sloten , 
die men kan rangschikken als volgt: 

Vooreerst, de lettersloten, meeslal in 
gebruik voor hangsloten. — Zij zijn in 
zoo verre gemakkelijk , dal men geen 
sleutel noodig heeft om ze te openen. 
Men had eene wijziging van dil slot , 
genaamd «schild-(5CMfc/ieon-)slotn voor-
gesteld , tot verzekering van deuren cn 
geldkisten; maar het was te zamen-
gesleld en te kostbaar om algemeen in 
gebruik (e komen. 

Ten tweede. Sloten met vaste reepen 
Cwards) of tanden , waaraan geene wer-
kelijke verbetering in lateren tijd is 
gebragl. Deze sloten 'waren slecht in 
beginsel, omdat ze gemakkelijk open-
gestoken konden worden , en daar vele 
duizeiulen zulke sloten jaarlijksgemaakt 
werden , waar dezelfde sleutel door kon 
gaan , verschaften ze gecnerlei zekerheid; 
)jcl was aan le nemen, dal men met 
tw inlig verschillende keizers al de sloten 
van eene bepaalde grootte, die op dil 
beginsel berustten, zou kuïïncn openen. 

Ten derde, liet egyplische slot, waar-
van de zamenslelling in beginsel berustte 
op beweegbare [»ennen of knopjes , die 
den schieter vallen , en hem vasthouden, 
en welke alle door miildel van overeen-
komstige jienncn in het einde van den 
sleutel lol de {jescbikle boogie moeien 
worden opgeligt, eer de schieter gelost 
ka/I worderi. Dil slot was de grond van 
Tueest al de vernuftige uilvindingen no-
pens sloten, (he in tle laalslt; jaren , ge-
<laan zijji en welke alteen verschilden in 
de vormen dttr beweegbare sluiters 
van den schieter, waarvan eenige tc 
lood, andere waterpas, eenige met eene 
diaaijende beweging, en vele andere 
op oidelbare verschillende wijzen werk-
ten ; — maar men achtte het voldoemle 
van die alle sh;chts de mccsl bekende en 
gcacble , namelijk die van Uarron, Cra-

mah en Chubb te b(»schrijven. 
Barron's slot, geoctroijeerd in 1774, 

was eene groole verbelering op het oud 
egyplische slot; — voornamelijk door 
de invoering van den overligler; ter-
wijl ook landen of reepen werden ge-
bruikt ; doch daar er slechts twee luime-
melaars waren, is het klaar dat men 
geene groole verandering of verwisse-
lint; itï verbindingen der deelen kon 
maken. 

In Bramah's slot, geoctroijeerd in 
1784, was eene verbinding en van 
regtslreeksche en van omdraaijende 
bewegingen, die aan den sleutel werden 
medegedeeld , in slede van enkel deze 
laatste, gelijk in het slot van BaiTon. 
Het bestond uit een aantal schuivers, 
waarin keepen of kerven van verschil-
lende diepte aan de eene zijde waren 
nilgesneden, zoodat de beweging van 
den schieter volkomen belet was tot 
dat elke schuiver tot de behoorlijke 
diepte was neergedrukt, hetgeen ver-
kregen werd door middel van insnij-
dingen van verschillende lengle in den 
baard van den sleutel. 

In hel slot van Chubb, hetwelk voor 
het eerst in 1818 geoctroijeerd, en 
later volgens zes onderscheidcjie vol-
gende oclrooijen gewijzigd en verbeterd 
werd , w aren er zes afgezonderde en 
verschilletule tuimelaars ge{>laatst boven 
elkander, die vatbaar waren om tot 
verschillende hoogten le worden opge-
ligt , doch alle om de middenpin bewo-
gen. Dil slot verschilde hierin van an-
dere, dat hel een n ontdekker» had , 
waardoor elke poging, om het slot open 
te steken of om het met een valschen 
sleutel te openen , bij hel eerstvolgende 
gebruik van zijn eigen sleutel werd 
kenbaar gemaakt. 

INlen heefl in der lijd het aantal 
bei ekend van de verbindingen , waar-
voor deze slot-inrigling vatbaar was , 
en hel bleek dat bij etMi sleutel van 
middelbare grootte met zes trappen , 
waarvan elke twinlig maal in htmgle 
kon verminderd w orden, hel aantal 
veranderingen 80400 zou zijn , en dat 
intlien de zevende tra|), w elke den 
schicler dreef, iu aanmerking werd ge-
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nomen, zoo men hem slechts tienmaal 
verlaagde, het aantal zou klimmen tot 
864.000. Daar voorts de pinnen tier 
sloten en de pijpen der sleutels van 
dl ie verschillende grootten konden wor-
den gemaakt, zou het geheele aantal 
veranderingen lot 2.5{r2.000 kuimen 
klimmen. In tle kleinste sleutels zou het 
aantal van al tle verbindingen (i48.0(}0, 
en in de grootste 7.776.000 kunnen be-
dragen. 

Het maken van sloten en sleulelsge-
schiedt voornamelijk in AVolverhampton 
en in de naburige steden, te Birmingham 
en te Londen. Goede sloten zouden 
veilig moeten zijn en slerk genoeg om 
alle pogingen om ze met gewehl door 
middel van keizers of valsche sleutels 
le openen , te kunnen weerstaan; voorls 
van eene eenvoudige zamenstelling, 
zoodat elk vreemtleling met den echten 
sleutel ze kunne openen, en ook duur-
zaam. 

Dij dediscussien overhel geschrift van 
den heer Chubb, werden onderscheidene 
aanvullingen van het geschiedkundig 
gedeelte van het onderwerp gegeven , 
en vele vernuftige uitvindingen ter ver-
meerdering van de zekt^rbeitl van sloten 
van gewone zamenslelling beschreven. 
Men beschreef de inrigting der sloten 
van Summerfortl en McKinnon (in ^'ew-
York) , w aarvan het eersle het voordeel 
zou opleveren, dal men om hel te openen, 
één tuimelaar moest opligten, en tevens 
een anderen moest neerdrukken; terwijl 
bet andere het voordeel hatl, dat door 
de bijvoeging van een scherm van ge-
hard ijzer (case hardened) ter dikte van 
drie kwarl duim , stralende van bel 
midden der p in , en een stralendcn 
sleutel, het niet mogelijk was, bij de 
tuimelaars le komen om er een afilrnk 
van te nemen of tol welk einde ook , 
zonder het scherm dt)or te snijtlen. 
Van den anderen kant wertl verzekerd 
dat vau een slol met zes luimelaars geen 
afdruk kon wtuden genomen, lerwijl 
evenmin een mitldel kon worden be-
dacht om bel open le steken , ofschoon 
dit gemakkelijk was met sloten met 
vaste reepen inntrds]; voortstlat (^htihbs 
slol bepaaldelijk eene verbelering was 
op alle andere van tlezelftle soort, uit-
Iioofde van den aonldekker», welke 
de voorname bijzonderheid er van uil-
maakt ; de voorlrefl'elijkheid der be-
werking bevorderde die gemakkelijke 
werking , en derhalve ook tle duurzaam-
heid, w aarvoor tial slol zoo gunstig be-
K'cnd stond. (Zitting April). 

Gedurende de geheele volgende zit-
ting werd de discussie over hel opstel 
van den heer Chubb voorlgezet. 

Verschillentle sloten, w aarvan vroeger 
geene melding was gemaakt, werden 
vertoond , en de bijzonde/'!;eden hun-
ner zamenstelling werden beschreven. 
Deze sloten drtiegen de namen der uit-
vinders Davis, Parsons , Â  ilIiams cu 
Nettlefold. 

Er werd opgemerkt dat het scherm, 
waarvan in de vorige ziUint; gewaagd 
was, voor hel slot van Summerford 
noodzakelijk mogt zijn , maar in geen 
opzigt voor dal van Chubb nuttig kon 
wezen,w aarbij toch het eenige gevolg van 
zulk een toeslel zou zijn vermeerdering 
van zamengesteldheid en van kosten. 

Onder de lalrijke aangehaalde voor-
beelden van vernuftige middelen tot 
het openen van sloten , verwekte da t , 
hetwelk in Amerika bej)roefd was , in-
zonderheid belangstelling. Het bestond 
hierin : na twee stukken caoutchouc 
in hel slot te hebben ge»sloken ter be-
perking der ruimte van w erking , dreef 
meii met eene i>erspomp een meiigsel van 
lijm en molasses in warmen loeslantl het 
slot in. Dit mengsel verkoehie weldra, 
en had , ofschoon uiterst veerkrachtig, 
de eigenschaj» den vorm en onderlingcn 
stand van de onderzijde of den buik 
der tuimelaars te bewaren, zoodal men, 
na het, mei een dun meslnig, te heb-
ben uitgesneden, een sleutel naar den 
afdruk kon tloen maken. 

Hierop werd aangemerkt, dat er in 
hel slol van Chubb geenerlei overeen-
stemming bestaal tusschen den stand 
der onderzijtlen van de tuimelaars, 
w anneer zij in rusl zijn , cn den vorm 
van het gebit des sleutels; en derhalve 
tlat, al mogt men aannemen, dat het 
mogelijk zi j , een naauwkeurigen afdruk 
te nemen van den vorm en stand tlier 
onderzijden, daartloor geene inlichting 
zou wt)rtlen vei kregen nopens deland-
verbindiiijg of het sleutel-gebit, noch 
hulp verschaft voor de vervaardiging 
van een' valschen sleutel. Ter staving 
daarvan werd een slol van Chubb ver-
toond , waarbij de onderzijtien van de 
tuimelaars in rust volktunen g'elijk waren, 
zoodal een afdruk van het binnenwerk 
van zulk een slot lot gedacht einde van 
geene dienst kon zijn. 

Hoewel er bcweertl w as, dal sloten van 
Chubb waren opengestoken geworden, 
ei kende men dat bel bewijs niel was ge-
leverd , dat de opengestoken sloten wér-
kelijk door den uilvinder gemaakt waren; 
maar inlegeuded was dikwerf bewezen, 
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dal oncclile namaaksels, naar het eerste 
afgeloopen octrooi, met het merk «C/tubO\f 
patent)} in grooten getale verkocht ge-
worden waren, tot dat de makers van 
die onechle slolen , door ingestelde 
regtsvorderingen , in hun hedrijf gestuit 
werden; (erwijl toen in regten beslist 
werd, dat , hoezeer na het eindigen 
van een octrooi, ieder persoon het 
artikel mögt maken , hij echter het regt 
niet had een hijzonder haiulelsmerk te 
voeren, of om een omlerscheidend ken-
Tueik te /^ehruiken, dat niet betrekke-
lijk was lol eenig oclrooi. IVlen haalde 
ile sloten der gevangenis van Pcfitonville 
aan als deugdelijk , eenvoudig en goed-
koop, doch men erkende dat de bewer-
king er van veel minder voortrefTelijk 
was dan die der slolen van Chubb. 

I\Ien beweerde ook dat de slolen ran 
Davis, die allijd gehruikt weiden aan 
de depêche-kistjes van het ministerie, 
waarin vaak helangiijke geheime ge-
schriften zijn besloten, nooit buiten 
orde of voor openbreking valbaar waren 
bevonden. 

Hierop werd geantwoord dal de beer 
Cludd) bereid was een werkman aan tc 
wijzen, die zonder ooit een der slolen 
van de bedoelde depCche-kisten le heb-

ben gezien , zoo veel er van als men 
mogl verlangen zou openen, indien men 
hem een half uur voor elk slot toestond, 
en dal zulks ook aan de sloten der Pen-
lonville-gevangenis, doch met nog min-
der moeite, k(m worden gedaan. 

Als slotsom der discussicn werd erkend 
dat hel de pligt was van bet Instituut 
de overtuiging le uilen, dat een echt 
slot van Chubb nooit was opengesto-
ken geworden, noch in Groot-Brittannie 
noch in Amerika ; dal hel slot werke-
lijk slerkle, eenvoudigheid en zekerheid 
vereenigde, zonder welke eigenschappen 
de vernuftigste sloleii van geen nut 
konden zijn; dat het ten aanzien der 
voorlbrenging de verdienste had, dat 
men nooit, uil vrees voor mededin-
ging het werk van eene minder goede 
hoedanigheid genomen had, om den prijs 
te kunnen verlagen, zoodat, door eene 
billijke behandeling der werklieden in 
de fabriek, deze hadden geleerd even 
naijverig le zijn voor den naam van 
hunnen meester voor goed werk, als 
hij zelf dit kon wezen, en dal bierdoor 
voornamelijk de welverdiende roem van 
Chubb's werk was en nog wordt 
handhaafd. 
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X X X V I I I . GOUD-BEVATTEND KWARTS VAN CALIFORNIE. 

(Annales dc$ Chemins de Fer, des Travaux publics et des Minés, 
26 IMei 1850. — blz. 318.) 

Tot zeer onlangs was er alleen sprake 
van hel goud , dat in de rivieren van 
Californili werd gevonden en dat men 
door wassching verkreeg, ofschoon men 
wel reeds ter loops van het heslaan van 
bet gedegen goud in de rotsen der 
booge bergen des lands had gewaagd. 
Kn echter zeer zeker is het, dal overal, 
waar de rivieren slofgoed afvoeren , er 
in de rotsmassa's goud zijn moet. Dit 
is w ei kelijk in Californic bevestigd 
geworden. Wi j lalen hieronder volgen 
de belangrijke bijzonderheden, welke de 
Aeu'^York Herald den 14"'Januarij 
11. daaromtrent mededeelt. 

stalen, die wij hehhen gezien , » 
zegt dat dagblad, wzijn in het bezit van 
den beerWrighl , een der afgevaardig-
den voor Californii; bij bet Congres, 
liet zijn brokken van een bruinachtig 
kwarts , w aarin de gourldeeltjes zeer 
klein , naauwelijks voor het ongewapend 
oog ziglbaar zi jn, en die getrokken 
zijn uit de verschillende beddingen 

des lands. Puitendien beeft de heer 
Wright een grooler stuk, wegende 5 
tol O ned. pond , waarbij hel gedegen 
goud aan alle kanten doorkomt, en dat 
het rijkste is, dat hij nog gezien heeft. 
Uit hel soortelijk gewigt van dat stuk 
is af le leiden, dal heigedegen fijngond, 
ter waarde van meer dan 000 dollar 
(ruim 1500 gulden) moet bevatten. Maar 
dit is eene uitzondering, terwijl de 
andere staaltjes getrouw den aard der 
rolsen voorstellen, welke, meer of 
minder aaneengeschakeld, de geheele 
w estelijke af helling vormen van de Sier-
ra ?<evada , en waarvan de massa loe-
reikendzou zijn, orn al de koopvaardij-
schepen der geheele w ereld voor langen 
tijd le bevrachten. De heer Wrighl heeft 
zich lang in die bergen opgehouden, om 
monsters le verzamelen in al de ver-
schillende streken , en om door naauw -
keurige proeven den rijkdom des lands 
aan goud le bepalen. Ken van de uil-
gestrcktste beddingen heeft gemiddeld 

geleverd op 4 pond erls (gangue) voor 
11 dollar aan goud, dal is: nagenoeg drie 
dollar het pond kwarts. De heer \Vright 
beeft ons twee kleine goudslaafjes, ler 
dikle van een geweerkogel, »loen zien ; 
het een 12, het ander 10 dollar waard, 
en welke verteijenw ooiuligen de grootste 
en de kleinste hoeveeltieid goml , die 
bij uil 4 j)ond van den bedoelden erls 
beeft getrokken. 

«De andere goudsteenen liebhen zeer 
verschillende uilkomslen opgeleverd , 
doch nergens minder dan een dollar 
bel pond. De gemiddelde opbrengsl was 
van U tot 2 dollar. 

«In den staal (ieorgie, waar de goud-
bevallende kwarlsen onlgind worden 
door middel van een stoomtuig van 15 
paardenkracht, houdt men de bewerking 
voor winstgevend, wanneer men uit 
SO pond kwarts eene waarde van 0,50 
gulden trekt ; .stijgt de opbrengsl lot 
1,23 gulden, dan is de winst zeer aan-
merkelijk. Nu leveren de rolsen, waar-
van de heer ^Vright staaltjes heefl me-
degebragl , niet i of ^ dollar de 80 
pond op , maar bijna drie dollar het 
pond! Om de opbrengst hel laagst te 
nemen, slellen wij ze gemiddeld, voor 
al de bedoelde erlsen, op 1 dollar hel 
pond; dan is dil nog ruim 80 maal zoo 
rijk als de rijkste der Georgische goud-
beddingen. 

«Verdienen de proeven van den beer 
Wr igh l vertrouwen? Wi j weten alleen 
dal zij met zorg zijn genomen ; eensdeels 
door kwikverbinding en len anderen 
door het soortelijk gewigl van zuiver 
kwarts le vergelijken met dal van den 
goudsteen. 

aTen aanzien der vraag of deze rijke 
orts werkelijk in lagen van aanmerke-
lijke dikle cn uitgebreidheid voorhanden 
is , komen de beriglen van den heer 
"Wrighl geheel overeen met de waar-
nemingen eu onderslellingen van den 
beer King en van de andere ons bekende 
reizigers, die de geologische gesteld-
heid van bel land bebben onderzocht. 
Het beslaan van zeer dikke kwartslagen 
in de rigling van het uoovdcn naar liet 
zuiden , langs de geheele westelijke af-
helling van de Sierra Nevada, is zeker. 

«Om den rijkdom der Californische 
goutlrolsen beter le kunnen waarderen, 
moet men ze vergelijken met die vau 
eenige andere goudeits-beddingen. 

«In Ti rol en in het Saltzburgscho 
ontifint men een goudbevalleml kwarts, 
soortgelijk aan dat van (]alif(U'nie , 
dat men werktuigelijk verbrijzelt oiu 
het naderhand le wasschen en er de 
gouddeelljes uil af le scheiden. Daar nu 
wisselt de opbrengst af lusschen 35 en 
1400 w igljes goud op 5G000 pond goud-
steen , en is zij gemitldeld: le Ciastein 
210 lt)l 245 wigl je ; le Uauris lusschen 
700 en 1000 w igtje en te Zeil tusschen 
180 en 210 wiglje. Het al,gemeen ge-
middelde is 431 wigtje op iüOOO nederl. 
poml of 1/12Ü930 lijn goud. 

«In Piemonl ontgint men in de vallei 
van Ossola goud bevattend zwavelkies, 
waarvan het goud niet anders tlan door 
hitte kan wortlen afgescheiden en waar-
van de opbrengst op 50 ned. i>ond erls 
afwisselt lusschen 2 en 35 frank aan 
lijn goud. 

aln hel Oural-gebergte is de Oj)brengst 
van het goudhouilentl zand gemitldeld 
van l pond op 2000 pond (1/2000). 

«AannementJe vtior de gemiddeltle op-
brengsl der goudbevallcntle kwarlseii 
van Californie, tlie van tle minst rijke 
der erlsen, welke de heer Wr igh l on-
derzocht heeft, le welen l | lol 2 dollar 
bel pond kwarts , tlan kunnen wij de 
volgende vergelijkentle tafel vaststellen : 

P L A A T S . 

Saltsburg en 
Tirol. 

Vallei vun Os-
bola. 

Onrjl-pcherßle. 
, CalifuruiC'. 
1 

Op r;oo 
I>oud. 

Jiwartä. 

/.wuvelkies. 

7and. 
K>̂ urts. 

Itijkdom van tien 
ert& uuu goud. 

fr.'inken. guldens 

75.000 

0.497 

5.*». 457 
( U T O O l S l C » . 

(iï).(MX> 
OOü.000 514.085 

Inn'nstcns). 

«Daar bet californische kwarts zoo rijk 
is aan goud , behoeft men de inriglingen 
lot scheiding van het metaal tiaaruit 
nicl in het land zelf tt)l sland le brengen. 
Hel goudbevallcnd kw arts zal eene lading 
oi>leverfcn, kostbaar genoeg, opdat het 
voordeelig zij er de vracht van le be-
talen , en om het le vervoeren naar die 
plaatsen, alwaar, wegens de lage prijzen 
van den arbeid en bel gemak om werk-
tuigen tc bekomen, tle bcwcrkin{f het 
goedkoopst zal kunnen geschieden.» 
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X X X I X . HET NUT DER SYNDICATEN VOOR DE NIJVERHEID. 

(Annales des Chemins do Fer, clc. 2 Junij 1850. hlz. 321.) 

HET NUT ÜER SYNDICATEN VOÛU DE NijVEr.ULlD. IDó 

De indivhhiele vermogens wonlen door 
veroeni|;iii[; niet slechts iu wei lvinjj ffo-
l)ra[;t en ()eniiUi(;il maar ook vmcht-
/Mar ïxeinaakt en venncm'ijvnfdif^fl; 
Vooral in <le werken van nijverheid en 
handel is het, dat men afgezonderde he-
ïan{jen moet vereenii;en en tot jjemeen-
schappelijke en \verkdadi{;e onderne-
minjjen moet doen l)ijdra{;en. 

Vereen!,'ïin^y vermeiiiijvnldiixt de Ver-
mögens, die door fiaar tot een çemeen-
schappelijk middenpunt in betrekkin[; 
staan. 

Deze waarheid begint meer en meer 
door te dringen en maakt dagelijks 
vorderingen. 

De geest van vereeniging is in Frankrijk 
nog slechts in zijne geboorte; echter 
beeft bij reeds over veel tegenstand 
gezegevierd, vele hinderpalen wegge-
ruimd en talrijke vooroordeelen over-
wonnen. Sints 40 jaar komen de bij-
zondere belangen en de individualiteit 
hoe langer fioe meer op den achtergrond, 
om plaats (c maken voor vereeniging, 
genootschap. Do groote ondernemingen 
voor spoorwegen hebl)en in niet geringe 
mate tot die uitkomst bijgedragen. 

Vereeniging plooit zicli naar alle vor-
men , en kan bij alle verbindingen toe-
passing vinden. Zij wordt niet alleen 
aangewend, om verstrooide kapitalen 
bijeen te brengen tot vorming van die 
on t zagcb el i j k groote k a pi l a I e n, w a a r med e 
de groote werken van openbaar nut , 
welke den roem eens volks uitmaken , 
worden lot stand gebragl ; neen, bet 
genootschap is ook aanwendbaar op den 
vcrs(andelijken arl)eid, en daar is zijne 
kracht onmefelijk. 

Sle\ dat du belangen vnn eonige nij-
verheid ernstig worden bedreigd ; wat 
vermogen daartegen de individuele po-
gingen vaii hen, <lie deze nijverheid 
uitoefenen? Niels, vnistiekt niets. IMaar 
zoo zi j , in slede van af/onderlijk te 
kampen , hunne krachten vereenigen en 
elkander onderling bijslaan , veranderen 
dadelijk de omslandigheden. Oene hin-
derpaal, welke onoverkomelijk scheen , 
komt men nu gemakkelijk te boven; 
dat gevaar, hetwelk al meer en meer 
dreigde, verdwijnt. Dit wordt (hans 
algemeen gevoeld, on het is ons aan-
genaam te Kunnen bevesti^fen , dat dc 
geest van vereeniging, zoo begrepen 

wordende, wonderen verwezenlijkt. 
De belioefte aan vereeniging hebben 

de besluurderen der spoorwegen (in 
Frankrijk) nu onlangs op oene zeer merk« 
waardige wijze gehuldigd, dovir de op-
rigiing van eene soort van «syndicaal, » 
met het bijzondere doel, om de nijverheid, 
die zij vertegenwoordigen, te verdedigen 
legen de algemeen daaromtrent ver-
spreide vooroordeelen en valscbe voorslel-
liiigen , om inlichtingen te geven nopens 
den door middel van de ijzeren spoorwe-
gen voorlgebraglen rijkdun), eindelijk om 
bij de regering bet nemen van die maat-
regelen door Ie drijven , welke nuttig 
zijn en noodig voor het leven en dc 
ontwikkeling van dien nalionalen arbeid. 

De spoorweg-nijverheid is de eenige 
niet, die een gemeenschappelijk midden-
punt beeft gevormd, ten einde beterde 
aanvallen , die tegen baar werden ge-
r igt , te kunnen weerstaan. 

De aandacht der reederijen voor debin-
nenlandschescheepvaart wordt bijzonder 
gaande gehouden door de neiging der 
vracht(>rijzen tot dalen. Eene vergade-
ring werd o|> den April 11. te Va-
lenciennes gehouden, len einde middelen 
te beramen tot verbelping van dien staat 
van zaken. En nu reeds hebben een 
groot aantal schuitenvoerders, na ver-
scfiillende vergaderingen, welke gehou-
den zijn te Parijs en te Lavilletle, om 
gevolg Ie geven aan die heilzame ge-
dachte, een* rondgaanden brief geschre-
ven aan al de ontvangers en besluur-
deren van reederij-genoolscbappen voor 
de binnenvaart. Zij willen een syndicaat 
tot stand doen komen. 

De syniUcnlcn worden te regt be-
schouwd als hel schild, waard«)or eik-
genootschap zich verdedigt legen zijne 
vijanden, zoo van builen als van binnen. 
^Vij zouden vele voorbeelden daarvan 
kunnen aanhalen. 

Dc regtsgedingen betrekkelijk namaak 
zijfi gewis de geesel der nieuwe nij-
verheden, en hel zou hoogst wenschelijk 
z i jn , dal over de moeijelijkbeden van 
dien aard , waarvan bet aantal ieder 
jaar toeneemt, in laalslen aanleg, uit-
spraak kon worden gedaan door een 
geregl , door een* familieraad; welnu , 
die wensch , welke reeds zoo lang ge-
leden ifenit was, is door de oprigfn^g 
dersyndiculcii vervuldgewoi den. Gronil 

legger van drie kunstgenoolschnppen, 
(tooneelspelers, schilders en muzikanterr) 
lieeft de heer Taylor ifi IMei 184!) een 
vierden groep , dien van de kunstwerk-
lieden geslicht, en de vereenigin{; van 
de industriële kunstenaren beeft onmid-
dellijk na bare oprigling in baar midtlen 
een syndicaat of familieraad gevestigd, 
die belast is met het in der mimie 
schikken van geschillen in zake van 
nijverheid. 

De vereeniging der machine-bouwers 

(constructeurs mcranictrns) van de Seine 
heeft ook fiaar syndicaat, dat in den 
loop van bet eersle jaar na zijne op-
rigling er in slaagde, om de zeven 
honderd vijf en dertig geschillen , die 
aan zijne beoordeeling waren onder-
worpen geworden . uil te maken of in 
der minne te schikken. 

Die voorbeelden, en zoo vele nog. 
bewijzen de noodzakelijkheid der syn-
dicaten- l>re hun , die deze uitmuntende 
instelling bevorderen Î 

X I I . NOTA YAN DEN IIEEU LAMÉ , OVER DE DIKTE KN BOGTEN 

VAN HET IJZER VOOR STOOMKETELS, NA\R HET FRANSCH, 

DOOR J . YAN STRALEN, I J , L. K, I . 

Zitting der Akademie van ^Velenscb^ppen te Parijs, van 18 Febr. 1850. 

(Annales des Chemins do Fer, etc. 9 Junij 1850, blz. 337,^ 

De wiskundigen, die zich met het on-
derzoek naar hel evenwigt van veer-
kracht der vaste ligchamen hebben 
bezig gehouden, zijn er slechts in ge-
slaagd een gering aantal zeer eenvoudige 
gevallen volkomen te behandelen. Moeije-
lijkbeden van oplossing houden den voor-
uilgatig van dezen voornamen tak van 
physische wiskunde legen. Maar zoo bel 
nog niet mogelijk is, meer zamenge-
stelde gevallen regstreeks Ie behandelen, 
kan men noglans door ben bij gedeelten, 
met de eenvoudige gevallen , waarvoor 
de fornnilen bekend zijn , te vergelijken, 
benaderde uitkomsle»! verkrijgen, waar-
uit men gevolglrekkingen alleidl. welke 
binnen zekere grenzen naauwkeurig zijn 
en die in de praktijk benuttigd kunnen 
worden. Nemen wij tol voorbeeld het 
onderzoek naar de betrekking lusschen 
de dikte en de kromming der platen van 
stoomketels. 

Een ketel, beslemd om stoom van 
hooge drukking voort te brengen, is 
gewoonlijk van plaatijzer. Zijn vorm 
is die vaii een reglen cilinder, begrensd 
door bolvormige segmenten , waarvan 
de pijl in lengte afwisselt tusschen die 
van den straal van den cilinder en een 
derde dier lengle. 

Bij bel ontwerpen der zamenslelling 
van een zoodanigen toestel moet men 
zich afvragen welke de dikten moeten 
zijn van hel cilindriek gedeelte en van 
de bolvormige segmenten , ten einde de 
grens van veerkracht van het plaatijzer 
niet op eenig punt der omkleeding be-
reikt worde, wanneer die omkleeding 

aan de bekende drukking van den sloom 
zal onderworpen zijn ; alsmede welke 
de kromming der uiteinden moet zijfi, 
opdat deze niet misvormd worden. 

Deze viagen kunnen opgelost wordeii 
door dc wiskundige theorie der veer-
kracfit, die danromlrcnt tot zeer eetj-
voudige regels leidt. Deze regels hebben 
niets empyriscb ; zij berusten wel is 
waar op de verouilersleUing, dat de vaste 
omkleeding volkomen gelijkslachtig is , 
doch men verbetert gemakkelijk tleze 
overmaat, door in de toepassing het 
getal , dat de kracht of den wederstand 
van het n^elaal uil drukt, kleiner te 
nemen. Um deze regels te verklaren zijn 
eenige bepalinjjen noodzakelijk. 

IVij een stoomketel van hooge druk-
king . die in werking is, noemt men 
werkelijfce drukking de overmaat der 
spatuiing van den stoom op die van den 
dampkring. IVIen rekent baar gewoon-
lijk bij dampkringen cn zoo men den 
druk op eene ncd. streep vierkant tot 
eenheid van kracht neemt, dan zul men 
de getallenwaarde van die werkelijke 
drukking verkrijgen door het aantal 
dampkringen, dat de spanning; van den 
sloom voorslell, vermi/iderd mei een, Ie 
vermenigvuldigen met een honderdste (1). 

De sterkte van hel metaal waaruit 
de kelel is zamengesleld wordt uitge-
drukt door een zeker aantal ponden voor 
iederen vierkanten duim. Dit getal is 
slechts een klein gedeelte van dat 

(I) Een (lampkrîus: if nagenoeg: oen ucd. poM<l 
cp ecu lied. «lu'uu vierkant. ( ! \ t n l . ) 
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liclwclk tle volsliekle of breck-kracht 
van het metaal uitdrukt en zelfs van 
«lat van zijne (jrens van veerkracht: 
voor i»Iaalijzer van nrul(idniali{;e Iioe-
<laiii(;heid is de volslrekle wederstand 
na(jenüe(r pond ; de {jrens van veer-
kraciil on^jeveer één derde daarvan of 
7,5 pond en in de praktijk vermindert 
men dit getal {;e\\oonhjk'tot 2,1 pond. 
Dit is de weileistand van het metaal, 
\vaaroi> men rekenen niaiy. 

Na deze hepalini; van de werkelijke 
drukkinj; des slooms, en van den we-
derstand van het metaal, worden de 
rebels opjejeven. welke de wiskundijxe 
theorie dei* veerkraclit aan de hand 
Ct'eft, om de dikte van den cilinder en 
van de holvormijje uiteinden des ketels 
vast te stellen. 

Als een • stoomkolel in werking; is, 
dan is het eilindriek ^fedeelte aan druk-
kinjjcn en uitrekkin^jen onderworpen , 
die i{) en kracfit verschillen , 
rondom elk punt en van punt lot 
punt. De theorie {jeeft de hoegrootheid 
dezer krachten en hare veranderinjjen 
op. Zij leert Jat de {grootste spanninjj 
\vaaraan de ketel blootstaat, eene uit-
rekking; is, die nabij het binnen-opper-
vlak werkt en wel in de midden-dwars-
doorsnede . vol[;ens eene raaklijn aan 
den omtrek des cilinders. Deze [jrootsle 
spanning; majj op zijn hoojjst den we-
derstand van hel metaal evenaren. Daar-
om, als men in acht neemt dal de dikte 
vari het plaatijzer altijd zeer (jerinjj is 
in verhondinj'; tot d<'n straal des cilin-
ilers, bekomt men dezen refjel : «het 
cc(»rodukt vp.n de i;e/ochle dikte met den 
«wederstand van het metaal, moet 
«ter zijn, dan dat van <!en straal des 
«cilinders met de xverUelijke druhkirif/v. 

In dezelfde omstandit^heden zijn de 
bolvormiö^e uiteinden ook aan inwen-
di[;e .spannlnijen onderworpen, die in 
aard en rif;tif»j verschillen. De [jrooisle 
is insgelijks eene spaniïinij, die aan de 
l)innen2ijde bij de as van het se/;ment 
werkl , in ee:i vlak dat den hiA aan-
raakt. J^ezc (;rooisle spanninjj ina,<j den 
wederstand van liet metaal niet over-
Irelfen , en daartoe is het toereikende 
dat product van het dubbel van 
«de dikte met den wedei stand van het 
«metaal, (jrooter zij dan het product 
«van de tverkclfjke druUking niet den 
«straal van het lM)lvormi?je jjcdeelte.» 

Maar zal er hij de t(ie(»assifi[f dezer 
twee rofjels ijeen de minste twijfel be-
staan omtrefjt fiunne j;enoei;zaamheid, 
dan moet de vereeni(;inf; van den cilinder 
met de bolvormije uiteinden aan eene 

wezenlijke voorwaarde voldoen, welke 
een derden no j voornameren rejel uit-
maakt. 

De twee eerste formulen berusten op 
de veronderstelli/i/f dat lueii het cilin-
driekc (jedeelte als een deel van een 
cilinder van onl)epaalde lengte en de 
uiteinden als behoorende tot volkomene 
holle hollen kan beschouwen. 

Deze tweeledi/ye verondersteHin{j zal 
slechts dan aatmemelijk zijn, als de 
middelen lol verbi/nlin(; der twee ver-
schillende vormen daarop krachten uit-
oefefien , (gelijk aan of weini[y verschil-
lend van die welke de weijtjenomen 
stukken (van den onbepaalden cilinder 
en den ijeheelen bol) uitoefenden. 

Aan den eenen kant nu iti den onbe-
paalden cilinder zet iedere fT^ï'jk mid-
delpunli(je laa{j uil en verwijdert zich 
dus van de as, wanneer de stoom met 
eene spankraclit werkt, die de theorie 
op(;eeft, en aan den anderen kant in 
den volkomen bol zet de rin{;vormiue 
basis van het bolvormige setjment uit 
en tracht zich van de as te verwijde-
ren, doch gewoonlijk in eene andere 
male dan zulks hij den cilinder plaats 
heeft. Deze verzettingen , schoon uiterst 
gering , daar zij niet meer dan eenigc 
lionderdste deelen eener streep bedragen , 
hebben echter wezenlijke waarden. Zoo 
deze waarden veranderen, dan zullen de 
drukkinfjen en uitrekkingen die daar-
door ofHstaan in de aancengevoegde 
liifcliaineu niet meer dezelfde kracht 
uitoefenen als op ieder in het bijzonder. 

Dus wanneer ilie afgezonderde deelen 
van verschillenden vorm op eene on-
wrikbare wijze aan elkander verbondcu 
worden is het van belang dat de ver-
afideringen die ieder oj) zich zelf onder-
ging zoo nabij mogelijk in het opper-
vlak van aanraking bewaard blijven; 
want zoo zij elkander onderling hinder-
den, als, door hare gedwongen zamen-
werking, de eene vermeerderde en de 
andere verminderde, dan zouden er 
verwringingen plaats hebben , die de 
beschrijventle lijnen des cilinders zouden 
doen buigen en den weerstand van de 
bolvormige segmenten zouden doen ver-
minderen. 

i\Ien kan die verl)inding vergelijken 
met de aanraking van twee kromme 
lijnen, flet is niet vcddoende dat zij 
één pinit gemeen hebben; zij moeten 
ook de raaklijn in dat i>unt gemeen 
hebben. Zoo ook is het niet voldoende 
dat de cilinder en het bolvormig seg-
ment slevig aan elkander verI)onden 
zijn, ojaar bovendien moeleu de dccleti 

In de nabijheid dier verbinding de wet-
ten der uitzetting kimnen volgen zonder 
gedwongen te worden , en even als of 
ieder deel op zich zelf stond , zoodat 
ieder der vereenigde deelen door de 
werking o|) hel amlere de werking ver-
goedt, die ieder op zich zeifin den on-
i)ei>aaldei] cilinder en in den volkomen 
bol zou ondergaan hebben. 

AVanneer men de stelkundige voor-
waarde dezer (»pweging zoekt, dan vindt 
men dat: «het drievoud van den kromte-
icstraal van het bolvormig segment, 
«gedeeld door de dikte van dat segment, 
«gelijk moet zijn aan zeven malen de/i 
«straal van den cilinder, gedeeld door 
ade dikte van dien cirnider.» 

Deze derde l egel is onafhankelijk van 
de werkelijke drukking en van de slerkle 

van het metaal, zoodarng dal, indien dc 
dikte en krommingen van een kelelnp 
deze, om zoo te zeggen meetkunstige, 
wijze bepaald zijn, men ieder metaal kan 
gebi uiken en de spanning van den stoom 
tusschen vrij uilgeshekte grenzen kan 
doen afwisselen , zonder dat de lucht-
digte verbinding der aaneengevoegde 
deelen , op zich zelf, eenig gevaar kunne 
doen ontstaan. 

Kchter moet men deze drie regels 
slechts als eene eerste benadering be-
schouwen. Wanneer de wiskunstenaars 
de bovenverinelde zwari{;heden zullen 
overwonnen hehheri, zal nieti naauw-
keuriger formuUn kunnen zoeken. Kven-
wel zijn deze regels, welke als het ware 
de eerste termen van de formule voor-
stellen , voor de praktijk zeer voldoende. 

X L I . S N E L H E I D DEK E H E K T R I C I T E I T . 

Zitting der Akademie van Wetenschappen te Parijs, van 15 April 1850. 

(Annales des Chemins de /er, elc. 16 Junij 1850, blz. ;i50.) 

De heer Fizeau leest uit naam van 
hem zeiven en van den heer E. Gonnelle 
eene memorie , vermeldende de uitkom-
sten van proefnemingen nopens het me-
ten van de snelheid der voortplanting 
van de elektriciteit. 

Tot zeer onlangs waren alle pogin-
gen aangewend , om die snelheid te 
leeren kermen, vruchteloos geweest. 
Men vond sleeds dat de voortplan-
ling oogenblikkelijk geschiedde, zelfs 
langs geleiders van verscheidene uren 
lengte. 

In 1834 maakte de heer Wheatslonc 
eene wijze van proefneming bekend, 
waardoor bewezen kon worden dal de 
voortplanting niet oogenblikkelijk is, 
en de tijd kon worden geschal, waarin 
de elektriciteit een geleider van bepaalde 
lengte doorloopt. Die wijze bestaat in 
het gebruik van een spiegel, welke met 
eene zeer groole snelheid ronddraait; 
die spiegel dient om liet licht te weer-
kaatsen der vonken, voorlgebragt door 
de ontlading eener leidsche Hesch 
langs eenen metaaldraad, die, naar de 
lengte, op verschillende punten afge-
broken was; zoo werd de geringste 
lusschenruimte der oogenblikken van 
voortbrenging der vonken aangeduid 
door eene verandering in den betrek-
kelijken stand van twee teruggekaatste 
beelden. Op die wijze vond \Vheatslone 
dat bij het ontladen eener leidsche Uesch 
door een koperdraad, lang 804 cl , de 

vonken aan de einden te weeg gebragt, 
gelijktijdig zijn ; terw ijl die in het mid-
den bij de anderen achterlijk zijn, ten 
bedra{;e eener tijdruimte, geschat op 
1/1152000 van eene S e k u n d e . Dit zou 
overeenkomen met eene snelheid van 
voortplanting van 400000 mijl in de 
S e k u n d e , dat is een en een half maal 
zoo groot als de snelheid van liet licht. 
Maar deze uitkomst was slechts als eene 
onzekere ruwe raming te beschouwen, 
want de heer Wheatslone heett zelf 
erkend, dat hij zich met die proeven 
eer het ontdekken dan het melen van 
het verschijnsel had voorgesteld, en dat 
het hem niet mogelijk was naauwkeu-
rige getallen-uitkomsten te leveren. 

In 1840 zijn door den heer Walker 
in Amerika nieuwe proefnemingen daar-
omtrent gedaan. Hij hatl ondernomen 
om de tusschen Philadelphia, New-
York , NVashinglon en Cambridge ge-
legde telegrafische lijnen te doen dienen 
lot het bepalen der ve:schillen in lengte. 
Daartoe bediende hij zich van den toe-
stel van Morse, welke in de Vereenigde 
Staten algem(;en in gebruik is. Itï dien 
toestel is eene reep papier, die met eene 
eenparige snelheid voortbeweegt , en 
waarop telkens, als een elektromagneet 
een klein staafje van ijzer aantrekt en 
in beweging brengt, i»unten en lijntjes 
door de w erking van den toestel gemerkt 
worden. Door middel van zulke toe-
stellen kan ecQ waaruemcr het juiste 
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tijdstip van ccnii; vcrschijnsH, nis den 
eciipr sier do(M' hot inidda;*-

vlak, a?inleekcncn. en liel (OV(MIS nan 
liet an<iere uileimle van de linie over-

Aan dit uileinde van de linie 
kan een tweede waarnemor insgelijks 
van den doorj;an<; van tle/,elfde sier 
aanlcekenin(5 houden en dien heri[;len. 
AVas de overf^an;^ oofjenblikkelijk, dan 
zouden de heiile reepen papier, met el-
kander ver/jeleken . merken moeien ver-
toonen , die even ver van elkander zou-
den zijn , of wel afi;escheiden door 
[jelijke tusschenruitnlen , welke gelijke 
tijden voorstellen en die tijden zouden 
dan onmiddellijk de verlan,'fde verschillen 
in Ien(;te doen kennen. IMaar dit is het 
fyeval niet f;e\veesl, en de lieer Walker 
heeft hij zijne becijferiiifjen den duur 
der overzending in rekening moeten 
brengen, welken liij beschouwt als te 
moeten worden toegesehrevefi louter 
hieraan, dat de elektriciteit eenigen tijd 
besteedt om den draad van den Itdegraaf te 
doorloopen. in die veronderstelling zou 
de snelheid van de elektrieileit veel ver-
schillen van die door den heer Wheat-
stone gevondefi; zij zou namelijk on-
geveer ITmaal kleiner wezen dan die 
van fiet licht of van ongeveer 30000 
mijl in de sekunde. IMaar in de wijze 
van onderzoek van den heer Walker is 
er eene omstandigheid, welke aan de 
naauwkeurigheid van die bepaling doet 
twijfelen. De heer Fizeau duidt ze vol-
genderwijze aan: In den toestel van 
Morse toch wordt het oogenhlik van 
aankomst merkbaar door hel magneti-
seren van eenen eleklro magneet, en 
daarna door de beweging van een ijzeren 
staafje, hetwelk een hefboom, die op 
het papier ilrukt, in beweging brengt. 
Al kon men nu toegeven dat de magne-
tiserijïg oogeid)likkelijk geschiedt, het-
geen niet waarschijnlijk is, kan men toch 
de bewegifïg van hel ijzeren slaafje niet 
als oogeuhlikkelijk liescliouweu ; er moet 
eeni{fe tijd verloopen en eene zekere massa 
moet worden in beweginggebragt; dat 
uitwerksel moet eenigen lijd vorderen ; 
liet oogenblik van aankomst des strooms 
kan dus niet overeenkomen met dat , 
waarop het papier genun kt wordt ; 
wel is waar als het te laat voor l)eide 
toestellen gelijk was, zou de naauwkeu-
righeid der gevolgtrekkingen van den 
heer Walker blijven bestaan, maar dit 
zou alleen het geval kunnen zijn als de 
elektrische slroom aan beide einden 
des draads van gelijk vermogen was. 
Dit zou eclUer alleen dan plaats hebben, 
als dc draden volmaakt geïsülecrd wa-

ren, zoodal er onderweg geen verlies 
aan elektriciteit was; maar het is bekend 
dat dit steeds plaats vindt,daar de stroocii 
bij het punt van aankomst allij<l zwak-
ker is, drin bij ilen aanvang; — het 
verschil bedraagt dikwijls zelfs soms 
h' Men kan dan stellen dal bij die 
proeven de slroom niel aan beide einden 
even sterk was; bij gevolg verkreeg 
de eene elektromagneet een vermogen 
verschillend van dat van den anderen, 
werden de I)eide ijzeren staven niet 
even sterk aangetrokken, en er was 
eene ongelijke vertraging in de aan-
wijzingen der beide toestellen. 

Waarschijnlijk is het dus , dat de tijd 
van overbrenging , gevonden door den 
heer Walker , eigenlijk een zamenge-
steld verschijnsel is, hetwelk bevat den 
lijd van voortplanting van de elektrici-
teit en de verlragifïg van den eenen 
toestel op den anderen. Het is niet mo-
gelijk den invloed te schatten van die 
omstandigheid op de verkre^jen uitkom-
sten , maai men ziet dat ze zoodanig 
moet geweest zijn , dat men eene ge-
ringere snelheid dan de werkelijke moest 
vinden. 

De beeren Gonnelle en Fizeau hebben 
getracht het vraagstuk op te lossen op 
eene wijze , w'elke verschilt van de twee 
voormelde, en die hun geschikt toe-
scheen meer naauwkeurige uitkomsten 
op te leveren. 

Het beginsel van deze wijze van on-
derzoek bestaat in het afbreken van 
eenen elektrischen stroom op tijdstippen 
zeer nabij elkander, en gelijktijdig op 
twee zeer ver van elkander gelegen 
punten van eenen geleider; en dan dc 
afwijkingen , op eenen galvanometer 
voortgebragt , waar te nemen , welke 
veranderen met het aantal der afbre-
kingen van den stroom en een grootsic 
worden voor een zeker aantal afbrekin-
gen en een kleinste voor een ander. 

Die \M oeven z'vïn genomen op dc dra-
den der elektrische telegrafen tusschen 
Parijs en Ilouaan en tusschen Parijs en 
Amiens. De twee draden van elke der 
lijnen konden te Kouaan en te Amiens 
verbonden worden en verschaften zoo 
geleiders van eene onlzagchelijke lengte, 
welke eindigden in eene zaal van het 
ministerie van binnenlandsche zaken. 
Voor de lijn van Amiens had men op 
die wijze eene lengte van 314 en voor 
die van Ilouaan eene van 288 ned. mijl; 
de cerslvermelde draad is van ijzer, de 
tweede voor ongeveer een derde van 
ijzer en voor het overige van koper. 
Door deze gelukkige omstandigheid heb-

ben de proefnemers kunnen nagaan dat 
de s n e l h e i d niel dezelfde is voor gelei-
ders van verschillende soort. 

Dc afbrekingen werden op de volgende 
wijze te weeg gebragt: een houten rad 
(van 5 duim straal), waarvan de om-
trek 30 gelijke verdeelingen had, 18 van 
platina en 18 van bont, afwisselend, was 
bevestigd op de as van eene omwenle-
lingsmachine van den heer Froment, 
waarbij de snelheid door een teller ge-
meten kan worden. Plaatjes van |)latina, 
paarsgewijs geschikt en onderling geïso-
leerd. kwamen te drukken op de ver-
deelingen ; elk paar was dus een af-
zonderlijke afbreker. Zij konden wor-
den geregeld, zoodat de afbrekingen 
afwisselend of gelijktijdig waren, i^e 
proef werd op verschillende wijzen ge-
nomen ; dc beste bestaat in het bezigen 
van een' differentiaal-galvanometer, na-
melijk een met twee draden en drie 
afbrekers A , B en G. Deze laatste zijn 
geregeld, zoodat A afwisselt met li en 
overeenstemt met C, 

Laat er eene galvanische batterij (eene 
kolom) zijn in gemeenschap met de 
aarde door eene harer polen, door de 
andere met A ; voorts met eenen der 
draden van den telegraaf; als de twee 
draden aan hel andere uiteinde van de 
lijn verbonden worden, keert de stroom 
door den anderen draad terug; deze 
laatste wordt in gemeenschap gfbiagt 
met B en C ; elke van deze laatste met 
eenen der draden van den galvanometer; 
eindelijk iedere draad met de aarde. 

De stroom kan dus naar de aarde 
gaan langs twee wegen, welke afwis-
selend geopend of gesloten zi jn, en 
naar gelang de doorgang volgens den 
eenen of den anderen plaats beeft, moet 
de naald van den galvanometer in ver-
schillende rigtingen uitwijken. Gedu-
rende de om wemeling van het lad , 
komen er in den galvanometer slechts 
afgebroken slroomen , doch men weel, 
volgens de proeven van den beer Pouillet, 
da t , wanneer de afbrekingen elkan-
der snel opvolgen, de naald eene be-
stendige afwijking verkrijgt, even als 
of de stroom onafgebroken was. 

Bij die inrigting wordt de snelheid 
van voorlplanling geopenbaard door de 
periodische. veranderingen in de afwij-
kingen overeenkomende met steeds groo-
ter worilende snelheden van omwente-
ling; maar de tijdperken zijn niet allen 
gelijk; het tweede is minder scherp 
geleekend dan bel eerste; bel derde is 
naauwelijks merkbaar. Voor de lijn 
van Amiens had d« eerste tijdruimte 
plaats bij eene snelheid van negen om-
wentelingen in de sekunde; voor de 
lijn van Kouaan, bij eentj snelheid van 
)3.58 om wemelingen. 

De proeven op die wijze door de 
beeren Fizeau en (ioïmellegenomen.heb-
ben geleid tot de volgende uitkomsten: 

1". In een ijzerdraad van 3^ streep 
middellijn plant de elektriciteit zjch 
voort met eene snelheid van 101,710 
m i j l , in ronde getallen, loü.üoü m i j l , 
in de sekimde; 

ïn een koi»erdraad van 21 streep 
middellijn bedraagt de snelheid van 
voorlplanting 177,722 mij l , in ronde 
getallen 180.000 mijl. 

3°. liet aantal en de aard der ele-
menlen waaruil de batterij of kolom 
is zamengesleld, en bij gevolg de span-
ning van de elektriciteit en de kracht 
(intensiteit) van den stroom zijn van 
geen invloed op de snelheid van voort-
planting. 

4«. In geleiders van verscbnlenden 
aard zijti de snelheden niet evenredig 
aan het" elektrisch gelei-vermogen. 

5®. Wanneer elektrische stroomen in 
een geleider bewegen, ondergaan zij 
eene verspreiding, volgens welke zij 
eene groolere rui mie innemen bij het 
punt van aankomst, dan bij bet punl 
van vertrek. 

De snelheid van voorlplanting 
schijnt niet Ie veranderen met de door-
snede der geleiders. De i)roeven doen 
zulks nlszeei waarschijnlijk beschouwen. 

7*. Als dil beginse\ waar is, dan ver-
andert de snelheiil van voorlplanling 
slechts met den aanl van den geleider, 
en de boven opgegeven getallen zouden 
de volstrekte snelheden voor ijzer en 
koper voorstellen. 



NÜVi:i\IirU) EN STAATKUrCDE. 

XXII. NIJVERIiniD tN STAATKUNDE. 

(Annales des Chemins de fer, ctc. 7 Julij 1850, blailz. 383.) 

In hol liijblad (feuille/on) vaii cle 
Pvesse van dvn 4 " Julij 18501i't'Sl nipn: 

liet is onfjelonfelijk: in-iniHMi . zich 
hczif; liouileiule iiicl heuzulachlijjt; slajil-
kuiHli^jr vr<i/!^eii, Ivvislen ofidcfrlififf nvcr 
koniti(fsch;ïp eii f;(ïiii(M»neh(\sl; zij he-
sU^deii oMlzcllfMui jyrooKï sointncii aan 

on.'ferijmilste oorlogen, en onlwaren 
niet dat de /;edaanle der wereld eene 
al|;eheele veranderinn te [jaaL 
door de vernieiiwinj;en, Ie weejj (je-
hra/fl «door de hedendaa^jsclie nijver-
heid. »)> 

Die schrijver heeft wfl i^elijk. AVat 
in het {jehied der nijverheid f^escliiedt, 
is frrool, vruchtdraj;:end en niaf;li{;; 
danrenteijen al wat in het slaaikiin-
di(;e gedaan wordt, is klein, bekrom-
pen, |.;ekeriiDerkt door de. zelfzucht 
der partijen en de onbekwaamheid der 
nienschen. Zoo de zestiende eeuw de 
hervorming heeft voorlgehragt; de ze-
ventiende de wereld door den glans 
harfr hïlterkunde verlicht heeft; indien 
het de heslemming was van de acht-
tiende , om <loor eene negatieve w ijs-
hegeerte de grondslagen der aloude 
uiagten Ie ondermijnen, zal men gewis 
tegen hel laatst der negentiende eeuw 
de nijverheid alleen zien heerschen, en 
de gedaante van Europa veranderen. 
Spoorwegen, elektrische telegrafen, 
stoomschepen, in onderling verhand in 
vier maanden om de. wereld gaande, 
magtige landverhuizingen naar nog on-
gekende verre landen, dit zijn de groote 
feiten van dien tijd ; dat is wat de ver-
beelding van alle jeugdige en nog kracht-
volle mannen zou moeten bezig fiou-
den; daar is de weg der toekomst. 

Indien de regering nu aan de intellec-
tuele krachten en aan de bedrijvigheid , 
welke tegenwoordigopeenezoo ellendige 
w ijze worden verleerd , die rigting wist 
te geven; indien door de staalkundige 
en admi/nstrative inrigtinjjen meer werd 
overgelaten aan bel bandelen, aan het 
werkdadige, aan de persoonlijke vrij-
heid, in slede van alles te begraven 
onder hoopen van papieren en rapi>or-
ten, of alles te verdrinken in een vloed 
van nutteloos gebabbel, dan zouden wij 
veiligtieid in slede van onrust, en ook 
voornilgan^f in stede van omwenteling 
hebben (1). 

Ken fraai schouwspel voorwaar is 
dat, hetwelk Frankrijk nu vertoont. Een 
geheel volk van 35 millioen menscheii, 
dat door de oorspronkelijkheid zijner 
beweging, zijn verstand, zijnen prak-
tischen zin en zijnen rijkdom , het mag-
tigste volk der aarde kon z i jn , doch 
waarvan de daden onderworpen zijn 
aan den meestal onvruchtbaren woorden-
strijd van eene vergadering, die in haar 
midden meer babbelai en telt, die ijver-
zuchtig zijn op eene onnoozele open-
baarheid, dan mannen, die koel en 
beraden over den eenvoudigsten maat-
regel van regering of beheer kunnen 
redeneren. 

(1) De nijverheid rnl frewis onberekenbaar veel iuap-
tiger worden dau zij nu is. Het guloof aun de nijver-
Ijt'id, — aan den mensch, — is nieuw, en nioct 
den langen , nioeijelijken slrijd met hel oude , d a l , 
ui ijkende, zich iiardnekktg verdedigt, doorstaan , 
alvorens eene onverdeelde heerschappij in westelijk 
Kuropa te kunnen erlanjren. Er is echter meer dan 
nijverheid , waar de incnsch prijs op stelt. Üaar 
subijui bel bezwaar, dc sitremming gelegen te ziju. 

itlcd.) 

XXJII. DK II A YEN VA.N .MARSEILLE. 

(Annales des Chemins dc fer y etc. 7 Julij 1850, bladz. 383^. 

Aan de iiaven van Marseille, welke 
bezocht wordt door de koopvaardij-
schepen van al de groote sleden in de 
I^Iiddellandsche zee, en niet meer toe-
reikend was voor de van alle zijden 
aldaar aankomende vaartuigen en vooral 
voor de stoomschepen, welker aantal 
dagelijks toeneemt, worden thans zeer 

uitgebreide werken aangelegd, waar-
door zij op de hoogte zal komen van 
de bestemming, die, wegens hare be-
trekkingen met den Levant en Algerie, 
baar is voorbehouden. 

De reede van Marseille, geteisterd door 
noord-ooslen winden, was onhoudbaar 
voor de schepen; de ankergrond was 
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cr gevaarlijk, en hel binnenloopen in 
de iiaven nog gevaarlijker. Men moest 
eene schuilplaats maken in de woelige 
wateren der golf , en op de zee een 
terrein winnen, groot genoeg om er 
eene andere haven Ie vestigen, bijna 
zoo ruim en even veilig als de beslaande. 

Dit geschiedt nu; de uiigeslrekle wer-
ken , welke lot dat einde worden uil-
gevoerd, l)cstaan i n : eene nieuwe ha-
ven , tegenover de oude kreek laJolielte» 
beschut van de zeezijde door een breek-
water of zeedam, loopende evenwijtlig 
met de kust, lang 1118 el, dwars af-
gesloten door twee zeedammen, haaks 
op den wa l , op 500 el afstand van 
elkander en ieder lang 100 el; twee 
vóórhavens, gedekt door de uiteinden 
van het breekwater en in gemeen.schap 
met de nieuw e kom of haven door middel 
van twee doorgangen in de dwarsdam-
naen; een kanaal, gegraven in degracti-

ten van het fort St. Jan, en dienende 
tot bestendige gemeenschap tusschen de 
oude en de nieuwe haven; nagenoeg 
2000 strekkende el nieuwe kaai , eri 
een ringweg ter verbinding van de 
kaaijen en de beide havens onderling 
en tevens met de bovenstad. Door dit 
groote geheel van w erken. welke de 
uitgestrektheid der nijverheids-inrigtin-
gen van Marseille zullen verdubbelen . 
en aafi de stad eene nieuwe haven ver-
schaffen, die bij alle winden, zoowel voor 
het biimenvallen als voor bel uitloopeii 
der schepen geschikt zal z i jn , wordt 
eindelijk een lang overwogen vraagstuk 
opgelost. 

De uilvoering dezer groote werken, 
die op 17 millioen frank (8,082,500 
gulden) geraamd zijn en geregeld be-
stuurd worden, wordt ondanks de 
moeijelijkheden , aan zulke verriglingen 
verbonden, kraclitdadig voortgezet. 

X I . I V . VEaBETEniNG VFM VAART OP DE OISE. 

(Annales des Chemins de fer, etc. 30 Junij 1850, bladz. 371.^ 

Deze verbetering was voornamelijk 
een gevolg van tle l)emoeijin{;en van 
den onlangs overleden hoofd-ingenieur 
der bruggen en wegen, Drière de INlon-
détour. 

Het jaarlijksche vervoer van koop-
waren op de Oise, dat in 1828, vóór de 
opening van bet zijkanaal van die ri-
vier , slechts 00 lot 80 duizend ton be-
droeg, steeg in 184(J, na de voltooijing 
van al de werken aan de Oise, lot meer 
dan 800 duizend ton. Sedert is bel nog 
toegenomen en heeft thans bet bedrag 
van minstens een millitïeri ton bereikt. 
In dien tijd en door dezelfde oorzaken 
dai\\dcn devrncblprijzen lusscben Cbaiuiy 
en Ponloise verscheidene franken de ton. 
Voor welke uitgave nu had men zulke 

groote veranderingen te weeggebragl? 
Voor eene van slechts 5.700,000 frank; 
zoodat de bcspdriiuj op da vervoer kas feu, 
welke voordfiu tetjeniroordigen tonnen/ast, 
in den staat van de vaart vuör de uit-
voering der icerken , zouden hebben 
moeten tvordcn betaald^ alleen toereikend 
is om telkens, om de twee en driejaren, 
het geheele aan de onderneming bestede 
kapitaal weder voort te brengen. 

Cijfers hebben eene eigene welspre-
kendheid. 

Dit is een merkwaardig voorbeeld van 
het nut van die groote oiienbare wer-
ken, welke, in overeenslemmin^r met 
gezonde \>e{yinselen van slaaUuiishoud-
kunde, zijn aangelegd. 

X L V . DE TUNNEL VAN liLAlSV. 

('.^nna^t'i des Chemins de fer, etc. 30 Junij 1850, bladz. 372.j 

Er zijn verscheiilene spoorwegen, w aar 
de tunnels talrijk zijn. De spoorwejj van 
Lyon naar Sl. Klienne. telt er veertien, 
over eene lengte van 63 mi j l ; op diiMi 
van Knik naar de Duitsche grenzen zijn 

er 18, gezamenlijk lang 3fî50 e], op 
eene uilgestreklheid van 32 mijl (1). 

Vóór het doorsleken van de tiinneU 

( f ; Hui?« onn ti^nU' van «Icn weg'. 
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van (ie Nerthe en van Dlaisy waren J e ' 
langste bekende onderaardscbe gangen 
die in den weg van ShefReld naar Man-
chesler (4800 el) ; van den Great-Wes-
lern-spoorweg (2800 el); die van Holle-
boise in den weg naar Rouaan (2025 
el); van Manvage (kanaal van de IMarne 
naar den Uijn) en van Kilsby in den 
spoorweg van Londen naar Diriningbani. 

De tunnel van de Nerlbe in den 
spoorweg van Avignon naar INIarseille, 
is lang 4617 el en heeft zeer rnoeijelijkc 
en kostbare werken vereischt. 

W a t den tuimel vau Blaisy , in den 
weg van Parijs naar Lyon betreft, zoo 
bedraagt zijne geheele lengte 4100 el 
cn hij is 8 el wijd. De uitvoering van 
dit reuzenwerk, bestemd tot doorgani; 
van de kam van schcidint; tusschen de 
bergafbelling naar den Oceaan en die 
naar de Middellaiulsche zee, tusschen 
de vallei van de Oze en die der Ouche, 
leverde de grootste moei,eiijkheden op, 
welke echter alle met het beste gevolg 
zijn te boven gekomen tloor den aan-
nemer den heer Debains. De tunnel 
wertl geheel voltooid in October 1849. 

Hoewel de moeijelijkheden der uit-
voering van tunnels, len gevolge van 
de vorderingen der kunst , veel minder 
grool zijti teachtejï dan zij vroeger waren, 
is hel evenwel zeker, dal de kansen 
van zulke werken immer gevaarlijk 
zijn ; altijd komen daarbij onvoorziene 
moeijelijkhtMlen, onvermijtlelijke ram-
pen voor, die de berekeningen verijdeleti 
en de verwachtingen te leur slellen. 

M'anneer de doorboringen langer 
moeten zijn dan eene zekere lengle, is 
het noodig ter bespoediging van het 
openen van de gangen, pulten in hare 
rigting le graven. Die pullen moele/i 
stevig genoeg zi jn. om getlurende de 
gansche uilvoerinjj der werken stand te 
blijven houden , en w ijd genoeg om er 
de arbeiders tloor neder le lalen en uit 
te liglen , om tle uil graving er tloor 
weg te ruimen, en om het hout en 
de andere malej ialen , welke vtior tlcfi 
bouw notidig zijn , in tien lunnelgang 
of tle tloorboring te brengen. 

Tot den bouw van den lunntd van 
r ia isy, heeft men 22 pullen gemaakt; 
de tliepslt; was 11)7 el htu)g; verschil-
lentle zijn van 180 lt)l 120 el: slechls 
8 zijn vau minder tlan 100 el. De diep-
ten van al die fuiüen bijeengeleld be-
dragen 2458 el. 

De dienst van de tliepslen der pullen 
werd ven igt tloor 12 stoomtuigen, elk 
van 10 paartlenkrachl; van dc anderen 
mcl paarden-molens. Al die werktuigen 

dienden èn tot hel uithalen van deuil-
graving , èn om materialen voor den 
l)ouw neêr te lalen. Die uilgraving en 
de bouwslofTen werden vervoerd, zoowel 
in de onderaardscbe gangen , als daar 
builen op hulpsporen en in beweegbare 
waggons, welke dan eens op hunne 
ontlerslcllcn geplaatst waren, dan eens 
in of uit de pulten dt)or de tuigen ge-
ligt werden, door middel van een nieuw 
slelsel, hetwelk de aannemer, voor het 
eerst, aan den tunnel van Fouge had 
toegepast. 

JMen schat de uitgehaalde massa 
grond en rolsen op 350 duizend , die 
der voor den bouw gebruikte materialen 
OJ) 150 duizend leerling el. 

De onderaardscbe gang is geheel over-
welfd. Dc reglstanden van het wulf 
zijn ook met melselwerk bekleed, uit-
genomen over eene geringe uilgestrekt-
heid , waar de kalksteen, wegens zijne 
hardheid en zijnen duurzamen aard , 
behouwen en bloolgelalen kon worden. 
De hoogte van den gang van den sleutel 
des gewelfd, tot gelijk met de boven-
zijde der rails, is van 7è el. Daarbij 
komt nog een half el voor de bedding 
onder de sporen , en eene el voor de 
diopte van de waterleiding, welke, in 
het asvlak des tunnels gelegd, al het 
waler, komende van de pullen, of op-
gevangen wordende door de schuine 
aanrazei'ingen, waarmede de w ulfen 
gedekt zi jn, weg voert. De geheele 
lioogle is dus eigenlijk van O el. 

De tunnel van IMaisy heeft, buiten 
zijne pullen , gekost 7.700.000 frank 
(ƒ 3.080.775), ongeveer 1900 frank 
If 897.75) de el. Die prijs is niet hoog, 
vooral in vergelijking met de prijzen 
vati de voornaaniste der andere in 
Frankrijk uitgevoerde tunnels. Zoo heeft 
de timnel van de Nerlhe 2227 frank 
(f 1052.2G) tle cl gekosl en loch is zijne 
doorsnetlc niel zoo groot als die des 
lunnels van Dlaisy; — de diepte der 
j)ullen is ook minder aanmeikelijk. 

Dc tmtleraardsche gangen van dc 
l'atignolles en van Sainl-Cloutl voor 
den spoorweg naar Versailles, op den 
! egler-t)ever, w aarvan de pul ten slechts 
j5 tot 20 el tliep z i jn , heeft o/igeveer 
2301) frank {f 1080.75) de el gekosl. 

Die van den weg van Uouaan, welke 
tloor krijlbanken gaan cn van tjeringc 
door snetlc zijn, hebben 11 lot 1200 frank 
(/• 519.75 tot f 507.00) de el gekosl. 

Een zoodanig werk vordert niet alleen 
dc gelijktijdige diensten van een groot 
aanlal werkliedejï, maar ook veel ge-
schiklhcid en volharding in hem, die 

de uilvoering leidt. 
De heer Debains heeft uitnemend zijne 

taak volbragt, welke de ingenieurs van 
dien weg hem overigens gemakkelijk 
hadden gemaakt. 

De ingenieurs, zoo min als de aan-
nemer , hebben iels verzuimd wat kon 
strekken, om aan de talrijke werklieden 
onder hunne leiding een gezond en 
overvloedig voedsel le verzekeren. De 
plaatselijke middelen waren ontoereikend; 
(ie broodbakkers der omstreken legden 
onwil aaii den dag ; dadelijk liet de 
heer Debains , na eenen grooten voor-
raad van meel te hebben doen bijeen 
brengen, zelf broodbakovens maken ; 
zoo liet hij tot lOO:) pond brood daags 
bakken en aan de werklieden uildeelen, 
tegen een veel lageren prijs dan den 
bepaalden. Deze toegift aan de arbeiders 
is geweest, tijdens de grootste duurte 
van het brood , 9 centime (4 cent ruim), 
en later, in de jaren van overvloed 1848 
en 1849, van 2 cenlime (1 cent) het 
pond. 

Maar tot die voedingsmaalregelcn 
alleeti beperkte de heer Dehaltis zijne 
voorzorgen niel. Door zijne zorg en die 
van de ingenieurs kwam eene zieken-
zaal voor 25 lijtlers tot stand, en werd 
door tlrie geneeskundigen , twee zusters 
van liefde en twee zieken-oppassers be-
diend. Builendien wertlen maalregelen 
genomen lot het verschafTen van hulp 
te huis aan de w erklieden, die niel in 
de ziekenzaal konden worden verpleegtl. 

De uitgaven, vereischt voor dt;ze ge-
zondheids-maaliegelen, zijn gedekt ge-
worden door eene bijdrage van tien 
aannemer van 20000 frank (ƒ 9450.00) 
'sjaars , cn door eene korlinij op belloon 
van al tle beamblen en\an tle arbeiders, 
hetzij daggelders of laakwerkers; die 
korting luieft opgebragl lot 3000 frank 
(ƒ1417.50) 'smaantls, en heeft in staat 
geslehl hulp te verleenen aan de ge-
zinnen der arbeiders, die gedurende de 
werkzaamhetlen gestorven zijn. 

De hulpkas werd hcheerti door ecnc 
kommissie, beslaande uit den hooftl-
intjenieur of zijn zaakgclasti{jtle, den 
aannemer of zijn hooftl-imderbaas, den 
kassier van tle ontlt rneming, die levens 
belast was met de ontvangsten en uil-
tïavcn , en zeven atheiders uit de ver-

' schillende beroepen gekozen. De uitgaven 
werden geregeld door de kommissie, 
welke besluiten nam omtrent de ver-
leening van hulp. Die uilgaven zijn van 
de oprigliïjg van de hulpkas tot den 
31 December 1849 geklommen tol de 
volgende sommen. 
Onderhoudskos-
ten vandezie-
kenzaal . . . . fr, 8890-/' 4200.52» 

Onderhoud der 
zieken in het 
hosi)ilaal. . . . « 23455-« 11082.38'« 

Geneeskundige 
hulp en genees-
middelen . . . « 24135-« 11403.78'« 

Hulp verleend 
aan zieken, ge -
w ouden en aan 
degezimien van 
gestorven ar-
beiders . . . . p 25245-g 11928.20'« 

Geheel . . fr. 81725 -/-SSlïlö.OG«« 
Daar het aanlal arbeiders, gedu-

rende de groolsle bedrijvigheid in de 
werkzaamhetlen, tot 2500 k lom, en 
nimmer mintler dan 800 bedroeg, kan 
men slellen dal die som van /' lïöOOO. 
in drie jaar en vier maanden aan 1600 
arbeiders werd uitgedeeld. 

Deze welwillende zorg, dil verstandig 
hul[)heloon van tle zijde van de chefs 
tier nijverheid , zijn zeer prijzenswaardig 
en verdienen algemeene navolging. Hel 
is door tien arheid naar zulke begin-
selen le regelen, dat men er loe zal 
geraken om, de belangen van allen, zoo 
wel van de arbeiders als van de bazen 
le doen overeenstemm<?n (1). 

(1) fn ver afgeUjjren slrtken ziju de aannemer» 
vel verjJigl zuo le handelen , willen zij hel arbeids-
loon luaĵ  houden. Door deze optjAering van i0,000 
frank 'üjaars, en die oj> de dag- en tjakf>f!den , 
PTfza.i enlijk len bedrage van hoogstens r»lM)Oü gul-
den , heelt de aannemer waarschijnlijk gehi gewonnen. 
Slel , bi] vouvbeeld , dal — als die uiuuuulettdo 
üiaalregflen niet waren gelrulfen , — het dagloon 
v;in iederen arlKïiiler i> cent n>eer zou hehhen be-
dragen, dan hel na de korting gewet-slis, dan zou 
de aannemer aan arbciiisloon alleen meer hehhen 
moeten hftalen ± IGO(K) X l-O X — ;m;()()0 
gulden. In di«! onderstelling dus, zou hij tloor zijna 
nu-nsihelijkhrid (dil is niet ironisch) ruim *i7()Üt) 
pjilden hebben guwoitnen. Hij de openbare werken 
inoci ver5t.»ndige menschelijkheiil wiuslhrcngend 
zijn. (Kvd.) 



TOEsrni., AANWI JZENDE DC HOOGTE VAN HET W A T E R IN STOOMKETELS, ENZ . 

X l i V . nESCHUMVING V.VN KEN TOESTEL, AANWIJZENDE DE HOOGTE VAN HET 

WATEK IN STOOMKETELS DOOI\ MIDDEL VAN EENE GLAZEN DUIS MET 

DRIJVEn. UIT HET FHANSCH DOüU J. VAN STRALEN, U, L. A'. / . 

(Annales des Chemins de fer, etc., 14 Julij 1850, bladz. 397.) 

De tegenwoordig in gebruik zijnde 
glazen bevelbuizen bebl)en nadeelen, 
die niet zonder gevaar zijn voor de 
wei'klieden. Hoe goed bet glas zij , 
breken zij dikwijls en dan kunnen de 
stokers door den ontsnappenden stoom 
en bet kokende water deerlijk gebrand 
worden ; ook is de vernieuwing op den 
duur nog al kostbaar. De metalen bui-
zen , die de vereeniging tusschen den 
ketel en de glazen buizen bewerken, 
worden spoedig met ketelsteen bezet en 
geheel verstopt. 

De nieuwe toestel bestaat uit eene 
glazen buis . die loodregt op den stoom-
ketel bevestigd w(u <lt en slechts met het 
onderste einde met dezen in gemeen-
schap staat. In deze buis. die alleen 
voor den stoom toegankelijk is, beweegt 
een koperen slang, waaraan een drijver 
bevestigd is , die zich in den ketel be-
vindt en alle bewegitigen van het water 
volgt. 

J^e glazen buis is in een koperen 
buis besloten, waarop eene veiileelde 
schaal tjegiaveerd is; in deze buis zijn 
breede sleuven, waardoor men den stang 
van den drijver kan zien, en bijgevolg 
ook de hoogte van het water in den 
ketel aan de schaal kan allczen. 

Men heeft dezen toestel nog onder 

glas geplaatst, iets wat niet onmisbaar 
is , doch de buis voor afkoeling vrij-
waart. De stang vati den drijver heeft 
een omgekeerden klep, die tegen de 
opening van den ketel, waar de buis 
zich bevindi, aansluit, zoodra deze 
breekt, waardoor men gemakkelijk de 
buis kan vernieuwen. l3e oppervlakte 
van deze klep moei zoo groot zijn, dat 
de drukking in dat geval grooter is 
dan hel gewigt van den drijver. 

Proeven hebben aangetoond dat bij 
het breken der buis, de klep zich sloot, 
daar, doorbel ontsnap])en van den stoom, 
de drijver medegevoerd werd, schoon 
dit volgens de theorie niet moest, ge-
beuren , daar de druk op alle kanten 
gelijk is. 

Verder heeft men aan den loeslel eene 
stang verbonden, die door eene luchl-
digte sluiting in de glazen buis komt cn 
de stang van den drijver kan vangen, 
waardoor men de klep kan sluiten zoo 
deze niet van zelf sloot. Ook dient deze 
slang om de klep le openen en den 
toestel in beweging le brengen als de 
glazen buis vernieuwd is. 

Zulk een loeslel, sints negen maanden 
te Saint-Vaasl in werking, heeft tot mi 
toe geen het minste leisel ondergaan. 

X L V I . VEUSLAG VAN 11. H. PONCELET , REGNAULT EN COMDES AAN DE AKA-

DEMIE VAN \VETENSt:iIAI'PEN , OVEU DE VEI\DAMP1NGS'T0ESTELLI<:N, NAAR 

KENE VEniIANDELlNG VAN DEN IIEEU MAliOZEAU. UlT IIET FRANSCH 

DOOU J. \AN STUALEN, D . L , K, L 

(Annales des Chemins de fer, etc., 14 Julij 1850 bladz. 398.; 

De proeven zijn genomen in de w erk-
f)laalsen van de fabrijk van Wesserling, 
(oebehotirende aan de HH. Gros, Odier, 
Tioman en C»., en wel op de ketels der 
bleekerij van de Rreuil, die de oudste 
zijn en met gesladig vuur werken. 
waardoor men meer talrijke proeven 
kon nemen , om beter met elkander te 
vergelijken uil komsten le verkrijgen. 
In de werkplaats zijn twee ketels van 
fdaatijzcr, van 1•^2I5 middellijn bij 0 
el lengte. Zij hebben ieder drie cilin-

drieke stookhuizen (bouilleurs), van 
^^^45 middellijn, bij eene lengte van 

, die vt)or den eenen ketel van 
koper en voor den anderen van plaat-
ijzer zijn • welke omstandigheid echter 
geen invloed op de uilkomslen schijnt 
te hebben gehad. 

Drie buizen, van 0'^195 middellijn . 
vormen de gemeenschap tusschen den 
ketel en iedere stookhuis. 

De vrije ruimte voor den stoom be-
draagt 3,'20 teerl. cl; die door hel waler 
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ngcnomen 0,03 teerl. el. 
De rooster heeft eene oppervlakte van 

1,05 vie;k. el. 
De geheele verwarmings-oppervlakte 

bedraagt tusschen 30 en 33 vierk. el , 
aangenomen dat slechls J van die der 
stookhuizen verwarmd wordl. 

De voorlgebragte stoom was van lage 
drukking, verschillende lusschen Jen i 
atmosfeer boven die van den dampkring. 

De buizen hebben dit ujerkwaardigs, 
dat zij binnen in den kelel uitsteken en 
dat die twee, die het verst van den 
roosier verwijderd zijn , in hare lengle 
door eene voedingspijp doorloopen wor-
den , die hel waler uit den ketel In 
gemeenschap brengt met den bodem van 
de overeenkomstige stookhuis, waar-
door de voortbrenging van sloom re-
gelmatiger word t , en minder water 
weggevoerd wordt. 

Het voedingswater loopt , voor dat 
bel in den ketel komt, door eene slang-
vormige buis van O^^IO middellijtï, ge-
plaatst in het ligchaam van den oven , 
in negen waterpasse rijen , ieder van 
vier buizen, d ie , gezameidijk ontwik-
keld, eene lengle hebben van ongeveer 
170 el, en waarvan de oppervlakte 60 
vierk. el en de inhoud 1,500 teerl. el 
bedraagt. Hel water komt onder in de 
buis en gaat cr van onder uil in een 
vergaderbak, en van daar naar den 
ketel. De vlam en de warme lucht van 
den voornamen oven komen integendeel 
boven in de kast van de buis, en gaan 
van onderen uit naar ('LMI schoorsteen; 
de inrigting van de slangvormige buis 
is men verschuldigd aan den heer Adolf 
IHrn. 

Het doel der proeven was niel alleen 
om de opbrengst der ketels aan ver-
dampt water na le gaan , maar ook 
om den invloed le leeren kennen van 
<le wijze van stoke/i op de voortbren-
ging van den stoom. 

De waarnemingen voor iedere proef 
hebben tusschen de twaalf en vier-en-
twinlig uren geduurd, en de wijze van 
stoken heeft op drie wijzen plaats g'cbad: 

1°. Met gelijke hoeveelheden bij on-
gelijke lusschenpoozingen. 

2«. IVlet ongelijke hoeveelheden bij 
ongelijke lusschenpoozingen , naarmale 
de dienst hel vorderde. 

3». Met ongelijke hoeveelheden, bij 
gelijke lusschenpoozingen. 

De vier eerste proeven zijn genomen 
met sleenkolen van l^errat-Grand'-Croix, 
in slukken en van zeer goede hoedanig-
heid ; men gebruikte hoeveelheden ran 
20 ned. pd., bij lusschenpoozingen van 

vijftien tol dertig minuten. De uitkom-
sten verschilden weinig en gaven ge-
middeld 8,90 ned. pd. stoom voor elk 
pond verbruikle sleenkolen. 

Twee volgende proeven, in dezelfde 
omstandigheid genomen met steenkolen 
van Konchamp, die van veel minder 
goede hoedanigheid zijn , hebben 6,52 
ned. pd. stoom geleverd voor hel pond 
sleenkolen . waaruil men reeds dadelijk 
kan z'ien dat , onder dezelfde omslan-
iiigheden, de hoeveelheden door deze 
twee soorten van sleenkolen verdampt 
waler lot elkander slaan, als 8,90 : 6,52 
of 4 : 3 nagenoeg. 

Drie andere reeksen van proeven zijn 
genomen met de steenkool van Ron-
champ, die van 12 lol 22 % ascli 
geefl, om den invloed le kennen van 
de wijze van stoken, hetzij met gelijke 
hoeveelheden bij ongelijke lusschenpoo-
zingen , hetzij met ongelijke hoeveel-
heden bij gelijke lusschenpoozingen. 

In het eerste geval waren de hoe-
veelheden 20 ned. pond en de lusschen-
poozingen 18,-23 en 28 minuten. De 
verbruikte hoeveelheid steenkolen be-
di 'oeg 65,—5*2 en 42 ned. pond in het uur 
hetgeen voor de vierkante el oppervlakte 
van den rooster ge»;fl 3,34, 26,7 en 
21,6 ned. pond. (iemiddeld heefl men 
6,49 ned. pond water verdam|»t met 
een pond steenkool, z«)nder dal de ver-
schillende wijze van stoken veel invloed 
had op de voortbrenging van den stoom. 

Vervolgens heeft men hoeveelhedeii 
van 10 ned. pond nog genomen bij 
gelijke lusschenpoozingen van 15 minuten 
en de hoeveelheid verdampt waler be-
droeg 7,73 ned. pond voor het pond steen-
kool en voor eene belere soorl , 7,88 
pond. 

Deze uilkomslen, die bet voordeel 
schijnen le bewijzen van gelijke oven-
ladingen bij kleine gelijke lusschenpoo-
zingen, zijn, schoon met sleenkolen van 
zeer middelmatige hoedanigheid vei-
kregen , over het algemeen beter, dan 
die welke de heer Cavé heefl verkregen 
met sleenkolen van Bergen in Henegou-
wen en van Denain in stukken van mid-
delmatige grootte en goede hoedanigheiil 
voor ketels met stookhuizen, voorzien 
van eene verwarmingsbuis. 

Indien, zoo als waaischijnlijk is, het 
voordeel, met gelijke hoeveelheden 
bij gelijke lusschenpoozingen verkregen, 
in evenredigheid doorging door in de 
toestellen van de Rreuil goede steen-
kolensoorlen, b.v. die van Perrel-Grand' 
Croix le gebruiken, zoo als bij de eerste 
proeven nu't ongelijke tussclienpoozin-

15 
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nen , ilati zou men met een ned. pond 
steenkool 10,^0 pond water verdampen, 
hetwelk ver is boven helgee/i de beste 
gewone ketels, met alle voorzorgen 
tegen verkoeling voorzien , opleveren. 

Het w%are te wensehen, dat deze uit-
komst door proeven hevesligd wierd. 

De roosters van de Ibeuil hebben bij 
1,50 el lengte eene breedte van 1,30 el, 
dus eene oppervlakte van 1,95 vierk. el. 
Het middelbare verbruik in het uur be-
droeg 50 pond, dus ongeveer 25 pond 
de vierkante el. Dit beschouwt de heer 
INIarozeau als de verhouding die meu 
tot grondslag moet nemen. 

Doch in de door hem genomen proe-
ven heeft men soms 3f> tot 41 pond 
steenkool op de vierk. el rooster in het 
uur verbruikt , zonder dat dit eenigen 
invlocil op de uitkomst scheen te hebben. 

De heer Cavé gebruikte gemiddeld 
45 ned. pond op de vierk. el in het uur 
cn de beer AVicksted met ketels van 
lage drukking beeft 54 ned. pond steen-
kool van New-Castle op de vierkaide 
el gebruikt en daaruit 8,38 pond stoom 
met het pond steenkool verkregen; dus 
schijnt het, dat de grens door den heer 
IMarozeau aangewezen wat eng is cu 
lot gevolg zou hebben dat men de roos-
Iers van grootere afmetingen maakte dati 
noodig is. Ook is deaangcfjomen lengte 
van 1,50 el voor de roosters van zulke 
groote toestellen, als die van de Dreuil, 
wat gering en zomler het stoken moeije-
lijker te maken zoude men de roosters 
zeer goed 1,80 el lang hcd)ben kimnen 
maken om de oppervlakte, welke aan 
de stralende w armte regtstreeks is bloot-
gesteld, te vergrootcn. 

De helft vafi de oppervlakte van den 
cylindrischen ketel is aan de warmte 
blootgesteld en zoo men aanneemt dat 
slechts twee derde van die der stook-
buizen goed verwarmd worden, dan 
kan men de geheele verwarmings-op-
ï>ervlakle op 3l> a 31 vierk, el slellen. 
De gemiddeble voortbrenging van sloom 
bedroeg 390 pond , dus heefl men slechls 
ongeveer 13 poml sloom op de vierk. 
el verwarmings-oiipervlakte verkregen, 
terwijl nu;n in gewone stoomketels 20 
lot 25 pond sloom voor de vierk. el ver-
warmings-o])pervlakle en in het uur, 
verkrijgt. 

Volgens deze uitkomsten zou het 
voordeelig zijn de hevigheid der ver-
branding te verminderen en de verw ar-
mings-oppervlakle te vermeerderen. 
IMaar de heer Wickstcd heeft 28,10 pd. 
stoom per vierk. el ver warm ingso[>per-
vlakie verkregen/ voor 8,35 pd. sloom 

namelijk, van het pond steenkolen en in 
ketels van hooge drukking, met inwen-
dige stookhuis heeft men van 24,20 pd. 
tot 43.70 jxl. stoom op dc vierk. el 
roosier gehad , zonder vermeerderd ver-
bruik van brandstof. Hel schijid dus , 
dat de grootte van de verwarringsop-
pervlakte niet znik eenen invloed heeft 
als de heer IMarozeau veronderstelt 
door de gunstige uilkomslen , dic hij 
verkregen heeft, en daar die vergroo-
ting aanleiding geeft lot eeue aanmer-
kelijke veruj eerder ing van onkosten , 
zoo zou het welligt goed zijn die een 
weinig le beperken. 

De vuurhaarden der ketels hebben 
eenen gemeenschappelijken schoorsteen 
van 32,50 el boogie en eene doorsnede 
van 4 vierk. el bij deu grond en 1 
vierk. el aan den top. Dezemaleu, waar-
van de eerste, aan het ondereinde, gelijk 
is aan ongeveer de som der oppervlak-
ten van (ie roosters en de amiere, aan 
den top, gelijk is aan één vierde dier 
oppervlakte , zijn grooler dan dic w elke 
men gewoonlijk aanneemt. 

Watt gaf aan dc schoorsteenen eene 
doorsnede vau slechls J van de opper-
vlakte der roosters, voor ketels van 
lage drukking, waar de verbranding 
sterker was dan in die vau de llreiul. 

Dus ziet men dat in de locslcllen die 
hier beschouwd worden <le verhouding 
der schoorsleenen bepaald is met doel 
om de snelheid van omloop der lucht 
en dus ook de verbranding te vermin-
deren. 

Invloed der slanyvorinhje huizen, 

Otn dezen invloed le leeren kennen 
heeft de heer IMarozeau de lemperatnur 
onderzocht van den rook bij zijne in-
trede in- en bi j zijnen uitgang uit de buis. 

Het verschil der twee temperaturen 
duidt de aati iedei' pond voedifigswater 
medegedeelde warmte aan, en tle over-
maat van het getal 050 op de l(Mn\)era-
tuur van het waler, bij zijne komst 
in den loeslel, geeft de volstrekte hoe-
veelheid wai ïule dic aari ieder pond ver-
dampt water is medegedeeld. De be-
trekking tusschen deze twee boeveel-
heden warmte geeft den invb»ed der 
buis in de geheele uitwerking. De toe-
t>assin(r van die methode toont aan dat 
de slangvormige buis een tiende van 
de geheele nuttige wciking aan warmte 
van de toestellen voorbrengt . zoodat 
men zonder de buis. met sleenktdeu 
vaft Iitmcham^», zou verkregen hebben 
7,02pond sloom voor bel pond steenkool 
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en met dic van Perrat-Grand'Croix 9,54 
poml, waaruit ten slotte blijkt, ondanks 
iiel{ieen boven is /fcze/^d , dal de inrig-
ting dezer toestellen, als een geheel, zeer 
gunslig is voor de besparing van brand-
stof. 

Met behulp van de verlaging in tem-
peratuur van den rook , bij hel door-
trekken langs de buis en bij ile veron-
derstelling dat het warmïe-verump,en 
van deu rook 0,25 van dat van het 
water cn zijrre digtheid gelijk aan die 
der lucht is, drukt de heer Marozeau ge-
makkelijk de verloren warmte van den 
rook uil door eene functie van zijnen 
inhoud bij nul. Daar deze hoeveelheid 
warmte door het verdampte water in 
de buis overgenomen gelijk is aan bet 
gewigt in ponden , vermenigvuldigd 
met dc verbooging van de tempei aUuu', 
imiien UUMI het verlies van warmte 
aan de rookkast der buis ffclcden ver-
waarloost, en aanneemt dat het warmte-
verlies van den rook gelijk is aan de 
winst van warmte vau het waler , zoo 
vimit men hieruit eciu; waaide voor het 
volume lucht bij iml , die door tien 
vuurhaard voor elk jiond verbruikte 
steenkool is door gelrokken. 

Hieruit vintll de heer Marozeau , die 
dtïzc benaderings-melhotle heeft uitge-
dacht , dat gemidileld J5 teerl. el lucht 
nootlig zijn lot het verbranden van een 
poutl slcenkool, hetwelk overeenkomt 
met de bepalingen , die andere natuur-
kundigen op eene verschillende wijze heb-
ben verkregen. Van tlil volume lucht 
bij nul leidt hij af het volume, dat deze 
lucht in deu schoorsteen beslaat en dc 
snelheid , met welke de rot)k uit deu 
schoorsltïcn komt. Hij vindt tlal met een 
ketel die 41.5 pond in bel uur ver-
bruikt, dc snelheid 0'',4(i is cn zoo 
iedere baartl hel maximum brandstof, 
dal hij op 100 pond votu* iethM* i ckcut, 
verhrmkle, zou tle snelheiti l« ' , l l zijn. 
Deze uilkomslen, w aarvan de twee etu'stc 
betrekkelijk zijn lol tic vuurhaarden 
vau de wcrktdaals le Creuil, waar dt; 
verbranding gt;wot)iilijk zeer langzaam 
plaats heeft, en waarvan dc laatste 
zeei- nabij komt bij betgecii iu dc ver-
brauiling geschiedt, cn gewt)ue vuur-
haarden , ItMinen tien groolen invloed 
tier aanmerkelijke afmetir.{;eu van dc 
schooislt^cnen th r̂ w erkplaatsen vanWes-
serling aan en daar, ten slotle. tle Icvtuulc 
kracht benevens de tempcraluur dic dc 

lucht bij tien uitgang belioutlen heeft, 
werktuigelijke uitwerkselen zijn zonder 
vrucht vt>i)rtgebragt cn verltiren , zotj 
kau nuMi het betrekkelijk voortleel tier 
toestellen van tle ih-euil boven tlie, 
welke tic gewone afmetingen hebben, 
nagaan. 

Om dc hoevcelheitl der w armle, die in 
den schoorsteen verloren woidt , meer 
rt^glslreeks te kunnen schallen, zoekt 
de heer Marozeau eerst welke tic oor-
stu onkelijke warmte van den rook in tien 
vunrbaartl is , en om geen te geringe 
grens tc vintien, neeml hij aan dat de 
verdamping enkel en alleen dt)or dc ver-
koeling van tien lucht- of rookslroom ge-
schiedt, tltïor welke onde/stclling hij met 
behulj) van de waarneming tJer ver-
warming van bel water iu de slang-
vormige buis, van de verlaging van 
temperatuur van deu rook iu de kast 
van die buis, van de tcniperatuur van 
het voedings-waler eu van de tcmjic-
ratuur van den uilgaaiulen rook , eene 
oorstu'onkelijke temperatuur vindt vau 
gemiddeltl 1080. 

Vervolifens de belrekking nemende 
tusschen de temperatuur vau den rook, 
bij den uitgang uit de kast tier slang-
vormige buis, eu tusschen de tiorsprtin-
kelijkt; w armte neemt tic heer iMaruzt^au 
deze belrekking aan als de uiltlriikking 
van hel wamle-verlitis dt)or den toestel 
geleden. Maar in deze berekening, waarin 
de noemer, de oorspronkelijke wjuinte 
van den rook is en te groot is ge/io-
men , wordt het warmlc-vcrlies veel te 
gering geschat. 

Echier blijkt uit de opmerkingen van 
den heer IMarozeau : 

1°. Dat dc evcnrctlightnlen der ver-
dampingsloeslellcn vau dc werkplaats 
van de Ureuil , over het algemeen, 
voortlecliger zi jn, wal tle besparing 
van bramistof betreft. tlan die welke 
gewt)onlijk (februikt wortlen cn tlat zij 
slecbVs dil nadeel bebben, dat zij meerdere 
ruimte v tut leren. 

2'. Dat hel gebruik van de verwar-
mende slangvormige buis eene aanzieii-
lijke b(;zuiniging aan brantlslof te weeg 
brengt. 

Dal uuMi met deze Itieslellen, met 
tlot)rloopendc werking, tU>or uu;l kleine 
ht)eveelliedcn in gelijke tusschenruimlen 
le slnoken , 7,80 {>ond slt>t>ui verkrijgt 
met een jmud bcslc slccukoul. 



20S ZAMEXSTELLI .NG EN CEBHUIK DER DUITSCIIE Sl'OOIl VVEGE.V. 

X I . V 1 I . ZAMENSTIXLING EN GEBUriK DER DUITSCIIE SDOORWEGEN , 

VERTAALD DOOR J. VAX STRALEN, B . L . IÛ L 

Zitting van tle algemeene Vergadering der besturen van de Duitsebe 

spoorwegen te Weenen. 

(Annales des Chemins do fer, etc., 4 Aug. 1850, bladz, 432J 
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De algemeene vergadering der be-
sturen van de DuUsebe spoorw e/jeu 
beeft in bare laatste zillingen van 1840 
zich met twee belangrijke vragen bezi{; 
gehoude/», de ce/»e belrekkelijk het vasl-
slellen van een eenig stelsel van zamen-
slelling en gehruik van alle Duitsebe 
spoorwegen , de aiulere omtrent eene 
eenige w et, toepasselijk op die mid-
delen van vervoer. 

Omtrent het eerste punt werd het 
volgende vastgesteld : 

Voorsehrijlen voor de zamenslellimj 
der wegen, 

1. De spoorwijdtezal bedragen 4 voet 
duim eng., (1,435 el). 

2. In bogten zal die spoorwijdte ver-
meerderd worden, om de wrijving der 
velgen tc verminderen, en wel in de 
volgende reden: 

Straal. vermeerdering. 
Clip. voet. neil. el eng-, il. ned. <1. 

10,000 (3048) 0,25 (0,035) 
0000 (2743) 0,20 (0,736) 
8000 (2438) 0,35 (0,880) 
7000 (2133) 0,42 (0.067J 
(5000 (1828) 0,51 (1,295) 
5000 (1523) 0,60 (1,524) 
4000 (1219) 0,70 (1,778) 
m ) 0 ( 014) 0,80 (2,032) 
20D0 ( 009) 0,90 (2,285) 
1000 ( 304) 1,00 (2,540) 
400 ( 121) 1,50 (3,870) 

De sfraal van minder dan 400 voet 
(121 el) wordt niet gebruikt voor de 
verwisselplaatsen waar treinen rijden» 

3. In de bogten zullen de buitensle 
spoorslaven hooger liggen, om de uil-
werking van de middenpunt-vliedende 
kracht le verminderen. Deze verhooging 
zal woiden genomen als volgt : 

Slraal. verhooging. 
enp. voet ned. el c"K. d. ned. d. 

tiOOO (1828) 0,20 ((>,507) 
5000 (1523) 0,40 (1,015) 
4000 (1219) 0,04 (1,625) 
3()D() ( 914^ 0,89 (2,260) 
201K) ( (;09) 1,40 (3,556) 
lODO ( 304) 2,00 (5,(f80) 
4. Deze conti erails en de houten bal-

ken, welke voor ccntrerails dienen 

moeten van gewone rails of daartoe 
geplette slaven gemaakt worden, daar 
de houten balken , scb.oon met ijzeren 
bamlen bekleed, meer aan de werking 
der wageiuaderen blootgesteld zijn, wijl 
deze altijd oj) de rails trachten terug tc 
vallen. De rails en eontrerails zullen 
op gegoten ijzeren stoelen van grootere 
afmelingen bevestigd worden; aan hunne 
uiteinden zullen de contierails naar 
buiten gebogen worden, om de schok-
ken te vermijden. 

5. De contierails zullen op 2J eng. 
duim (7,30 duim) van den buitenkant 
der rails geplaatst worden. 

O. Contrerails zal men gebruiken : 
a. o|) bouten of ijzeren bruggen, die 

laniyer zijn dan 24 eng. voet (7''',315). 
b. Op de hoekmuren van wegleidin-

gen (viaducs), indien deze muren tot 
aan de baan reiken. 

c. Op gedeelten , gelegen in dubbele 
bogten nabij dc keerpunten (conCre-
courbes), 

d. In bogten van een straal van 2000 
eng. voet (609 el) en minder , indien 
zij eene helling hebben steiler dan 1:200 
of in bogten waarvan de straal grooter 
is dan 2000 eng. voet (60Ö el). maar 
waar de helling sterker is. 

7. Daar waar de gewone wegende 
baan elkander kruisen zal men houten 
ribben plaatsen op 2J eng. duim ;5,4 
duim) van de rails. 

8. Hoogte der rails. Het bovenvlak der 
rails zal op H eng. duim (3,81 duim) 
boven het hoogste punt der ijzeren 
stoelen uuicteu gelegen zijn , opdat de 
opstaande randen der wielen nimmer 
tegen de stoelen of legen de bouten 
zouden kunnen stoolen. 

9. Dij de bevestiging der rails zullen 
dc dwarsleggers bij de uiteinden digter 
bij elkamler g«'plaalsl worden. 

10. De afstand der assen voor een 
dubbel spoor zal niel minder dan 11 
voet 4 duim eng. (3''',454) bedragen. 

11. De w ijkjilaatseu (cviteuwnls), die 
eene deraillering kunnen veroorzaken 
door de slechle plaatsing der beweeg-
bare spon'n, worden afjïcschal't, in zoo 
verre deze wijkplaatsen voor Irciucn 
dienen. 

12. De vertakkingen cn wijkplaatsen, 
die niet in hel walcrjiasvlak van de 
hoofdbaan liggen , worden insgelijks 
afgeschaft. 

13. De draaischijven, die niet den 
geheclen pul bedekken , zullen op de 
iioofdbaan onvoldoende geacht w orden. 

Aan de eindstalions en aan de ver-
eenigingspunlen met de vertakkingen 
zal men draaischijven plaatsen van 35 
eng. voet (lO'^^OOS) middellijn of een 
gebogen .spoor van 400 eng. voet (121 
el) slraal op zijn minst. 

14. Aan den kant van den weg zul-
len op eene mijl (7407®',4?) en op een 
honderdste van eene mijl (74 el?) zigtbare 
mijlpalen geplaatst worden. 

15 Aanwijzing der stations. 
Alle slalions zullen duidelijk her-

kenbaar moeten zijn voor de reizigers, 
hetzij de trein stilsta, betzij die in 
beweging zij. De naam van dc stations 
benevens de afstanden lot de boofd-
slations moeten duidelijk leesbaar <^aar 
op gemerkt zijn. 

10. Uurwerken der stations. 
Op ieder slalion zal eene klok voor-

banden zijn , die *s nachts verlicht en 
zoo geplaatst moet wezen dat men haar 
zien kan , hetzij de trein stil sla heizij 
die in beweging zij. Deze klok zal aan-
duiden den middelbaren lijd op de plaals 
waar zij gesteld is en het verschil met 
den tijd in de hoofdstad van den 
staat, tloor welken men gaat. 

17. Afstand lusschen de sporen cn 
de gebouwen. 

De afstand tusschen de ns van het 
enkel spoor en de belendende gebouwen 
of andere vasle voorwerpen moet op 
zijn miusl 6 voet 7 duim eng. (2 el) 
betlragen. De voelpaden aan tle slalions 
en bij de bergplaatsen maken hierop 
eene uitzondering. 

18. Afstand lusschen de as van het 
enkel spoor en den grondslag der voel-
paden. 

Deze afstand moet ten minste 6 voet 
1 duim eng. (l«^8(i) bedragen. 

19.Afsland tusschen de as van het enkel 
spoor en den bovenkant van hel voelpatl. 

Deze afslantl zal minsiens 4 vtiel 10 
duim eng. (l'=^473) lang zijn. 

20. oogle van het voetpad. 
Deze hoogle zal hoogslens 2 voet 

2 duim eng. (0'=',S12) bedragen. 
21. Alle dtiorgangen van tle hoofd-

baan en van de w egleidingen zullen eene 
boogie bebben van 15 voel 9 duim eng. 
(4,«J80) gerekend van den bovenkant 
der rails, 

22. Dc hoogle vau arm der hydrauli-

sche kranen zal zijn 8 voet 3 duim eng. 
(2*^^50) boven het midden der rail. 

Voorschriflen omtrent hel materieel, 

1. Onderzoek der locomotieven. 
Dc locomotieven zullen slechts na 

eene ofliciele magliginggebruikt mogen 
worden. Na beprt)eving zal op eene 
zigtbare wijze op den ketel tle geoor-
looftle stoomspa/ming aangetluitl wor-
den. Iedere locomotief zal len minstti 
Iwee veiligheidskleppen moeten hebben 
waarvan de eene zot)tIanig ingerigt zal 
wezen , dat zij niel zwaarder belast zal 
kunnen wortlen dan bepaald is. Aan 
ietlere locomt)lief zal een manometer 
bevesligtl zijn. 

2. Tijth'lijke herziening. 
IMen zal aanleekening liouden van de 

reizen tier locomotieven. Als eene ma-
chine 3000 mijl (22222,2 netl. mijl) 
tloorloopen heefl. zal men den kelel met 
warm waler vullen eu met eene hy-
draulische pers beproeven op \ van de 
wettige sloomtlrukking. De ketel , tlie 
deze proef niet kan doorslaan, zal afge-
keurtl wtuden. INlen zal proces-verbaal 
houden van deze proeven , alsmede van 
het ontlerzoek van de overige deelen 
der machine. 
3. Ietlere spoorwegdirectie zal gehouden 

zijn de schoorsteenen der locomotieven 
le voorzien van toestellen, g'eschikloni 
het uilspallen van vonken en stukken 
braiitlentle coke te belellen. 

4. Vangen der tentiers. 
De lentlers moeten melstevige scbroef-

vangen voorzien zijn. 
5. De drijfwieleu der locomotieven 

die op antlere spoorwegen zullen moe-
ien dienen moeien van opslaande ran-
den voorzien zijn. Kene uilzondering 
hierop wordt slechts geduld op tic 
wegen in de bergen cn in kiommingen 
tlie met een slraal grooler dan 2000 
eng. voel ((H)9 e\) bescbrcven zijn. 

6 Zamenslelling tier waggons. 
De breedte der vellingen zal voor 

alle rijtuigen zijn 5 en 6 duim (12,7 en 
15,2 netl. tluim). De opslaamlt^ randen 
tier w ielen , gerekend van hel aanra-
kingspunt der vellingen met de boven-
zijde van het spoor, zullen eene boogie 
hebben op zijn meest van I J eng. duim 
(3,17 duim). De speling tusschen dc 
rails en de opslaantle randen zal op zijn 
minst 5 duim (0,95 ned. duim) en op 
zijn meest 1 duim (2,54 ned. duim) 
mt>gen betlragen. 

De afslantl der w ielen van de loco-
motieven of waggons zal niet minder 
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mogen zijfi dan 4 voet 5 duim 
7.) Plaatsing der assen. 
De afstand der gekoppelde assen /al 

niet meer dan IS eng. voel (5,480 ned. 
el) mogen l)edragen. 

8.) De ho(i/;te der sclioorsteenen van 
de locomotieven zal nii/ider moeien zijn 
dan 15 voet G duim (4 723 ned. (M). 

O.) De {P'oolste hreeilte dor rijtuigen 
voor reizigers znl aan den hak gemeten 
niel meer daii 8 voet 7 duim l2,G2 ned. 
el) bedragen. 

Deze breedte zal O voet 10 duim 
(2,007 ned. el kunnen bedragen als men 
de li eden mederekenl.(Toederen-\vaggons 
zulle/? eene breedte hebben van Iioogstens 
O voel 3 duim (2,82 ïïed. el). 

10.) lloogle <ler rijtuigen. 
De boogie der rijtuigen boven de rails 

zal niet meer bedragen ilan 12 voel 4 
<luim (3'^J,75S); die welke zitplaatsen 
bebbej) voor de beamblen op zijn meest 
J5 voet 0 duim (4'=i,723). 

11.) Veeren. 
Ieder rijtuig zal voorzien zijn van 

stootkussens fuel veeren. 
J2,) Plaatsing der stootkussens. 
De afstand tusschen het midden der 

stoolkussens en den bovenkant der rails 
zal zijn 3 voel 3 duim (O'^liü), de 

<ler kussens midden op midden 
S voet 8 duim (1^^727); de middellijn 
der sloolkussens 14 duim (0'^,351); de 
afstand tusschen het sloolkussen geheel 
digi gedrukt en den wagen zal boclragen 
Ï4 i <luim (0.3rïS ned. el). Deze afstand 
geldt ook VOO?" die!} !i?5sc!fen 
vlakle van het stootkussen en den baak. 

14.) Grens van veerkracht. 
Het verbindingswerkluit; mag niet 

meer dan 0 duim ((^'»iS) buiten de 
ril) van het draagraam uitsteken. 

15.) Alle verbindingshaken zuilen een 
beweegbaren ring hebben om allesoorlen 
van rijluigen te kunnen koppelen. 

10.) Verbindingsketlingen. 
De verbindi/ig der rijtuifjen gescliiedt 

door middel van kettingen, de goederen-

waggons worden door vaste kettingen 
verbonden. 

17.) Veiligheidiïkellingen. 
Alle rijtuigen en waggons zullen van 

veiligheidskettingen votirzien zijn. 

18.) De afstand tusschen twee kettingen 
zal bech agen 4 v(Jet ; zij zullen 
op dezelfde hoo^;le geplaatst zijn als de 
haken of de stootkussens. Al deze kettin-
gen moeten even lang zijn en z(»o dat 
zij waterpas ü duim (0«^228) buiten de 
stoolkusseiis uitsteken. Zij worden zoo-
danig aan de rijluigen bevesti^pl dat zij 
loodregt hangende 2 duim (0,05 ned. el) 
van de rails verwijderd blijven. Deze 
kettingen zullen van stevige haken voor-
zien zi jn, zoodat die bij dc aaneen-
bechting iJï <le eerste selialin gestoken 
kunnen worden , en niet de eene in de 
ander. 

19.) Vangen. 
Hel getal vangen zal bepaald worden 

naar hel aanlal wagens van den trein 
en in de volgende rede: 

A. Op hellingen van niet meer dan 
1/300 zal hel achtste gedeelte der pa-
ren wielen van reizigers, rijtuigen 
met vangen voorzien zijn aan beide 
zijden , voor goederen-waggons bel 
twaalfde gedeelte. 

15 Op hellingen tusschen 1/300 en 
1/240 /al dit hetb agen 1/0 voor reizigeis-
rijtnigen en ]/!) voor goederen-waggons. 

C. Op hellingen tusschen 1/240 en 
1 100 zal de eveinedigheid zijn 1/4 voor 
reizigers-rijtuigen en 1/6 voor goederen-

D.' Op hellingen sleiler dan 1/100 
zullen de vangen moeten werken , voor 
reizigers-rijtuigen op hel tweede paar 
wielen en voor goederen-waggons o[» het 
derde. 0(» deze hellingen zal men ook 
vanf;wa^fgoIÎs annwenden. 

Voorsclîriften voor de seinen. 
De seinen zullen overge!)ragt worden 

door seinpalen mei armen. Langs iedere 
baan zal een electro-magnetische tele-
graaf moeten zijn. 

X l i V I I I . nKSC l i n i JV I .N f i VAX KEXE PIlAA^HAItE SCHAAR , r . En iU 'HCT I.\ DE 

WEIIKPLAATSKN VAX HET AllriLLEtillü-ML'SEL'M TE PAIilJS. 

[DMelin de IJ socibté (Vcncoura'jcment, Tome XLVIH.) 

(Plaat X V U , lig. 1 — 13.) 

Deze schaar is gelieel uit ijzer ver- kan gemakkelijk vervoerd worden; zij 
vnardigd, neemt weinig ruimte in cn oefent eene groote kracht uil en snijdt 
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zwaar plaat-ijzer. Zij wordt sedert eenige 
jaren met zeer goed gevolg gebruikt, 
jn de werkplaatsen van hel artillerie-
museum. De beschrijving der figuren, 
<lie de schaar voorstellen , zal voldoende 
zijn om er de zamenslelling en de wer-
king van te doe/i inzien. 

Fig. 1, Opstand van de schaar over 
dwars. 

Fig. 2. Opstand van de linkerzijde. 
Fig. 3. Pian van het voetstuk der 

schaar. 
Fig. 4. De schaar relve van de bank 

genomen en van de regterzijde gezien. 
Fig. 5. Hare loodregle doorsnede. 
Fig. C. De schaar van de linkerzijde 

gezien. 
Fig. 7. De schaar van boven gezien. 
Fig. 8. Beweegbaar mes van boven 

gezien. 
Fig. 9. Hetzelfde van voren gezien. 
Fig. 10. Het vaste mes gezien van 

voren en van boven. 
Fig. 11. Bouten en moeren van een 

scharnier. 
Fig. 12. Bout van eenen hefboom. 
Fig. 13. Dwarsdoorsnede over de lijn 

a 6, fig. 2, van een der poolen van de 
bank. 

Dezelfde letters wijzen dezelfde voor-
werpen aan in al de figuren. 

A. Kene bank waarop de schaar stevig 
door bouten mei moeren bevestigd is; 
zij rust oj) vier ])ooten met ribben Bli, 
waarvan de uileinden met zware stuk-

ken ijzer voorzien zijn , ten einde aan 
hel werktuig de noodigc stevigheid te 
geven. 

G is de schaar zelve. 
D. De onderste of vaste geschroefd 

op het stuk C , en waarop het te snijden 
stuk geplaatst wordt. 

K. Boven- of beweegbare lip die met 
C eén stuk uitmaakt. Zij is doorstoken 
met eenen sterkeii liont met moer, F, die 
tot as dient voor het snijdende gedeelte 
G , waarvan het achtereinde voorzien 
is van drie tanden H . waarin die (I) 
van den hefboom met handvatsel J 
grijpen , en aldus de beweging aan het 
mes mededeelden. 

Deze hefboom, die eene zekere lengte 
beeft om meer kracht uit te o?fenca . 
werkt om eene as K , (h\? door de vaste 
sctiaar gestoken en met moeren opge-
sloten is. 

IVlen zal ligt begrijpen , dat wanneer 
het te sriijden blad tusschen de schaar 
is geplaatst, men dan deti hefboom J 
moet nederdrukken, die door middel 
van zijne tanden I , bet sinjdende ge-
deelle O om zijne as, doel heen en 
weder bewegen. Het blad wordt altoos 
kraehlig aangegrepen en gemakkelijk 
gesneden , hoe dik hel ook zijn 
niogc. 

AVanneer het werk verrigt is, brengt 
men den hefboom weder in zijnen 
vorigen stand opdat liet werktuig minder 
plaats inneiue. 

X l i l X . OVRU DUrivWEriKTUlGEN, KN VOOr.NAMKM.lK OVKU DIE WELKE IN 

GEnUL'lK Zl.lN IN DK DliUKKEniJ VAN IIKT NIEUWSIJLAO TIlC Timcs; 
DOOK KinVAKl) COWPEIV, VKUTAALl) DOOll 11. F. G. N. CAMIS 

Arckitecl van Z, M. den Koninrj y L. A'. /. 

Handelingen van dc InstUiUion of Civil luujinccrs, 21 Mei 1850, 

{Civil Ewjinccr and ArchitecCs Journal, Jitnij 1850, blad/. 205.) 

INlen wenschte hel werktuig te be-
schrijven, hetwelk in verschillentlelijden 
in gebruik is geweest om het nieuws-
blad the 77me.5 Ie drukken; naar andere 
weiktuigen werd slechts ter opheldering 
verwezen. Daartoe weni een kort over-
l igt gegeven van de vorderingen in de 
inrigting der dnikwerkluigen , waaruit 
blijkt dat het eersle octrooi verkregen 

werd door Nicholson in 1790, die toen 
voorslehle de Icllers cn hel papier beide 
op cilinders te plaatsen, en alsdan den 
inkt door middel van cilinders te ver* 
deelen en toe te voeren; eene andere 
w fjze bestond in het plaatsen der letters 
op eene tafel, welke onder eenen pa-
pieren cilinder doorging. 

In 1813 stelden Donkin cn Bacon 
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voor, de letters op een prisma te plaat-
sen en voerden de composilie-r«dlen in. 
In 181 fi maakte Cowpei* een werktnig 
om met den gebogen stereotypen let-
tervorm te drukken en in 1818 een om 
l)oeke/i met de /jewone letter te druk-
ken ; hij voerde ook het slelsel der 
tegenwoordig in gebruik zijnde heink-
ling in. In 1814 maakte Koenigde eerste 
werkeiide machine en rigtte er iwee 
zoodanige op in de drukkerij van t̂ ie 
Times ^ welke achttien honderd afdruk-
ken in het uur levei ilen ; dit bleef zoo 
lot in 1827, toen zij verdrongen wer-
den door Applegatb's en Cowper's druk-
werktuig niet vier cilinders, hetwelk 
vijf duizend afdrukken in bet uur le-
verde. 

Deze werktuigen, welke tot niï toe 
in gebruik zijn geweest liij de druk-
kerij van de Times, besttuiden uit eene 
tafel welke achter- en voorwaarts be-
wogen werd onder vier ijzeren met 
linnen bekleede cilinders (de papier-
cilinders genoemd) van ongeveer negen 
duim in middellijn, rondom 
welke de vellen papier tusschen garen 
banden werden vastgehouden. De vorm 
was aan de eene zijde der tafel beves-
tigd ; de inkt-cilinders lagen aan een 
ander gedeelte, waarover zij de inkt 
verspreidden ; eenige van deze cilinders 
waren overhoeks op de tafel geplaatst, 
zoodat zij , wanneer deze achter- en 
voorwaarts bewoog, eene beweging 
volgens hunne lengte, eindbcwcyintj 
genoemd , welke , in verband met de 
rollende beweging , te weeg bragt dat 
de inkt doelmatiger verspreid werd. 

De inkt was in een voorraadbak of 
trog, (fevormd van eene ijzeren rol, 
lie leider (ductor) genaamd, waai tegen 
(Je scherpe kant van eene ijzeren plaat 
rustte, die door baren druk de hoe-
veelheid der afgegeven inkt regelde. 

De inkt werd van de leider-rol naar 
de tafel gevoerd door de trilling van 
rene veerkrachtige l o l , die Ivissd^cn 
beiden geplaatst was. De V(»eding werd 
verrigl door vier opler/f/ers die de vellen 
papier op de voedin(jsb()rden legden , 
van waar zij in het werktuig kwamen, 
tusschen drie paren garen bafiden, door 
welke zij om de cilinders geleid wer-
den en van daar naar de plaats waar 
de a afnemers n sltmden, die de vellen 
opvingen , naarmate de banden van een 
scheidden. 

In INIei 1848, werd de laatste groote 
verbetering ingevoerd, bestainde in de 
oprigling van een loodregt drnkfnig 
in de drukkerij van de finies door den 

heer Applegalh, hetwelk, zoo men 
beweert, het aanzienlijke getal van 
10,r)00 afdrukken in het uur kan le-
veren. 

Dit werktuig bestaat uileenen staan-
den cilinder van omstreeks (i5 duim 

middellijn, waarop de druk-
letters geheclit worden , en om welken 
8 andere cilinders, elke van omstreeks 
r.i duim middellijn geplaatst 
z i jn; deze zijn met laken bekleed en 
de vellen papier worden <loor middel 
van garen banden er omgevoerd. Klke 
papier-cilinder is van een voedings-
toestel voorzien; een jongen legt de 
vellen op den cilinder en een ander 
neemt ze af. De inkt-rollen zijn ook 
in den loodregten stand tegen den groo-
ten cilinder geplaatst, en elke rol ver-
spreidt den inkt op een gedeelte van 
zijne oppervlakte. De inkt is bevat in 
een loodregten vergaarbak , gevormd 
van eenen leider-rol; hij wordt geleid 
van de leider rol door eene der inkt-
rollen , waartegen de eerstvermelde van 
tijd tot tijd wordt aangedrukt. 

De gebruikte drukletters zijn van de 
gewone soort en de vorm, geplaatst op 
een gedeelte van den grooten cilinder, 
wordt op eene eenvoudige doch ver-
nuftige wijze daaraan bevestigd : eene 
ijzeren plaat was aan de binnenzijde 
gebogen, zoodat zij op den grooteri 
cilinder paste, terwijl hare buitenzijde 
vol{;enfi platte vlakken was afgevijld, 
in breedte cn getal overeenkomende met 
de breedte en het aantal der kolommen 
van het nieuwspapier. 

Eene ree[» van staal met een «lunnen 
kant tusschen elke twee vlakken dient 
om de afscheiding tusschen de kolom-
men fe drukken ; deze is wigvormig 
gemaakt om de hoekige ruimte tusschen 
de kolommen der drukletters te vullen 
en tevens om die letters zijdwaarts, 
dat is in de rigting der lijnen zamen 
te drukken; vol{;ens de lengte wordt 
dc drukleller ook door middel van 
schroeven aaneengedrukt; hierdoor mi 
worden de letters goed bij elkander 
gehouden, liet oppervlak der drukletters 
was dus ren gedeelle van een veel-
hoekig prisma, terwijl de gelijkheid 
van de afdrvdiken verkregen wordt door 
stukjes papier op den papier-cilinder 
te plakken. De werking van bet werk-
tuig is zeer eenvoudig; de. oplegger 
neemt een vel papier van het voeilings-
bord, biengt het oniler de rol met 
band<'n voorzien, die bet van bet begin 
tut het einde toe, voorwaarts en naar 
beneden tut in een loodregten stand 

do(it gaan, tot andere rollen en banden 
liel om den papier-cilinder heenleiden , 
waaaia het de drukletters ontmoet, 
welke alvorens geinkt zijn geworden 
door Ĉ t inktrollen; het vel vervolgt 
alsdan ziinen weg tot dat het de afne-
mers bereikt beeft. 

Uit eenige belangrijke opgaven, be-
trekkelijk het drukken van de Times, 
blijkt dat den 7«̂ " ISlei 1850, dat dagblad 
met bijvoegsel Tl koUunmen behelsde, 
of 17,500 regels, hevattende éen millioen 
drukletters of teekenen, en dal van den 
inhoud van bet blad omtrent het twee 
vijfde gedeelte geschreven, gesteld en 
verbeterd was geworden na 7 uur des 
avonds. liet bijvoegsel werd naar de 
pers gezonden ten 7 ure 50 minuten na 
den middag; de eerste vorm van het 
nieuwsblad ten 4 ure 15 minuten cn de 
tweede ten 4 ure 45 minuten vóór den 
middag; bij deze gelegeidieid werden 
70Ü0 exemplaren vóór (i ure 15 minu-
ten , 21000 vóór 7 ure 30 minuien, en 

34000 vóór 8 ure 45 minuten vóór den 
middag, dus in omstreeks 4 uren tijds 
uilgc^jeven. liet grootste aantal afdruk-
ken hetwj'lk ooit in eenen dag is ge-
drukt bedroeg 54000, en de grootste 
boeveelheid drukwerk in (bï uitgaaf van 
één enkelen dag geschiedde voor het 
blad vajï l Maart 1848; toen woog bet 
papier 7 ton (7,112 ned. Ion) terwijl bet 
g<nvoonlijk slechts 4i ton (4,572 ned. Ion) 
woog; de op\ïerv!akte, welke eiken 
avond gedrukt werd, met inbegrij» van 
het l)ijvoegsel , bedroeg 30 acre (12,14 
ned. bundei') ; het tjewigt d(jr letters 
welke gestadig in gebruik waren be-
droeg 7 ton (7,112 ned. ton), en 110 
zetters met 25 drukkers waren steeds 
aan het werk. Al bet drukwerk voor 
de Tirnes wordt tegenwoordig verrigt 
door drie werktuigen , met 4 cilinders 
van A[>|)legalh cn Cowper, en Iwee 
nieuwe staande druktuigen van Apple-
gath. 

LI. OVER HET OPSLORPEND VERMOGEN VAN HET K R I J T , KN ZIJN WATERGEHALTK 

IN VERSCHILLENDE GEOLOC.ISCIIE TOESTANDEN, DOOR D. F. ANSTED, 

lloogleeraary VERTAALD DOOR H. F . G. N. CAMP , Architect 
van Z. J / . den Koning, L, K. I, 

(Handelingen van de Institution of Civil Engineers, 30 April 1850.) 

(Ciml Engineer and ArchitecCs Journal, Juni] 1850, bladz, 203.) 

Na alvorens den aard en de nilge-
strektbeid der krijtrotsen in Engeland , 
zoowel geologisch als topographisch 
verklaard , en kortelijk hunne voorname 
natuurkundige bijzonderheden beschre-
ven te hebben, zette de heer Ansted 
de uitkomsten uileen van sommige pi'oe-
ven , genomen lot het bepalen van het 
werkelijk cn het betrekkelijk opslor-
pend vermogen van verschillende krijt-
soorten, wanneer zij onder verschillende 
omstandigheden aan vocht zijn bloot-
gesteld. 

De proeven werden genomen met 
kleine leerlingen , elk wegt-nde 3 lot 4 
ons(0,l ned. pd.) uil verschillende streken 
en verschillende geologische standen , 
uit de hoven-midden-, en onderkrijtl)(!(l-
dn)[;on. L i l dczu proeven bleek, da l , 

wanneer de oppervlakte schijnbaar goed 
droog was, deze nog J pint (0,18 kan) 
water in een teerl. voel ^0,028 teerl. el) 
bevatte , hetwelk zij nooit los liet boe 
droog de dampkring ook zijn mogl ; 
dat in geval eenig gedeelte van de rots 
aan de lucht was blootgesteld, de op-
slorping bij eene voduige lucbl van 
geen belang was, ofschoon als men er 
water op goot, de boven- krijtlaag eene 
groote hoeveelheid der vloeistof opnam 
en zulks voor elke teerling voet (0,028 
leerl. el) rots lot een bedrag van 
2 gallon (9,08 kan) meer dan de boe-
veelheid die in den regel Ix^vat is in 
schijnbaar droog krij l , als gewoonlijk 
blootgesteld. 

Ken monster krijt van de middenlaag 
werd , na door blootolelling gcduiemk 
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2es maan/lcn <Joor en door luclildroog 
fc zijn gemaalit, bevonden op de lOOÜ 
deelen 23 deelen waler Ie bevallen, 
waarvan bet ^ gedeelte werd afgegeven 
bij latere blootstelling aan eene vol-
maakte drooge lucht, terwijl weinig 
meer <Ian de oorspronkelijke tioeveellieid 
weder opgenomen werci in met vocht 
verzadigde lucht; hetgeen aantoont dat 
het opsh)rpend vermogen te de/en aan-
zien minder groot is dan bij het krijt 
van de bovenlaag. De hoeveelheid w aler 
bevat in eene kubiek voet (0,023 kub. 
el) veizadi;}d krijt uit de middenlaag 
bedroeg weinig meer dan twee gallon 
(0,08 kan). Ken staal van de onder-
krijllaag werd bevonden te bevatten 
meer dan 10 deelen water oj) de 1000, 
waarvan ongeveer het drievierde ge-
deelte spoedig werd af(jestaan toen het 
blootgesteld werd aan eene volmaakt 
drooge lucht, doch het overige, hetwelk 
meer bedraagt dan de hoeveelheid water 
bevat in de boven-krijllaag onder ge-
wone omstandigheden . werd niet los-
gelaten onder eenige omstandigheid, 
behalve in het luchlledige, — 15ij latere 
bloolslelling aan verzadigde lucht werd 
door 1000 deelen meei- dan 15| deel 
water opgenomen, en toen de massa 
verzadigd was, bedtoeg de hoeveelheid 
water meer dan 2J gallon (O,(iü kan) de 
leerling voet (0,02S leerl. el). De </pper-
krijtlaag mogt vol{;ens den heei- Ansted in 
het algemeen beschouwd worden als het 
geleiflend gedeelte en de lagere als het 
behoudend gedeelte van de formatie, voor 
zooverre het water betreft, en dal krijt 
moet beschouwd worden als eene rots te 
zijn die overal de tloorzijgiug van het 
walerloelaat, terwijl zij hel w\aler dal er 
op valt in zicli opneemt en lot de onderste 
be<ldingen voert; dit verklaart gemak-
kelijk (ien eenvoi inigen schijubaai" droo-
geu staat waarin het krijl voorkomt, 
en de afwezigheiil van eenigeji slroom, 
voortkomende van oppervlakkip,e water-
leiding, daar waar eene groole uUge-

strektheid der rots zich bloot legt. 
Hel schijnt ook dat bijzondere slroo-

ken der rots veel meer waler beva'len, 
dan andere; eenige toch zijn schijn-
baar, doel) niet werkelijk drottf;, als 
zij liggen oncler het zoogenaamde vlak 
van blijvende vochtigheid in »/en grond: 
terwijl andere het water gemakkelijk 
en in groote hoeveelheid afgeven. 

Hierna werd het vermoedelijk gevolg 
van het vallen van d^n regen op de 
oppervlakte van het ontbloote krijt nage-
gaan , en er werd geschat dat minstens 
18 duim (0'^',457) water jaarlijks (ot 
het voormelde vlak van blijvende voch-
tigheid zakte, welk vlak len naasten 
bij evcfiwijdig l)Ieef aan de oppei vlakte 
van den grond ; doch waar de krijtrots 
aaidioudend met eene walerdigte laag 
grond overdekt is, gelijk in hel bekken 
van London het geval is , daar is de 
stand der oppervlakte van blijvende voch-
tighei<l uiterst veranderlijk, doordien 
dan toch bet vocht alleen door zijde-
linijsche doorzijging in het krijl dringt. 
Van eene andere zijde meende men dat 
een groot gedeelte van de krijtrots in 
eenen slaat van eenparige en blijvende 
natheid verkeert en dal overal waar de 
blaauwe kleilaag onder het krijl door-
gaat , en het water bovenhoudt, er 
op e(uie zekere diepte oiuler de op\»er-
vlakte Cfi daar hefieden een voorraad 
van waler nmet zi jn, lol het bedrag 
van 180 millioen gallon (817830 teerl. 
el) voor elke vierkante mijl (ongeveer 
114 ned. bund(?r), (of 7174 leerl. el op 
den bunder), op eene dikte van één 
yard (0'',01) en dat de oppervlakte van 
blijvende vochtigheid, die hoofdzakelijk 
afhankelijk is van de hoeveelheid van 
den {gevallen regen , zoover boven dit 
lager o|)j)ervlak van verzadiging lag, 
dal daardoor een voorraad water, voor 
het minst gelijk aan de helft van den 
gevallen regen op die omstreken , ver-
zekerd werd. 

I.I. NUOOGF. DOKKKN IN PK VERKKMr.OE STATKN , VKUTAALl) DOOU 

I J . F . R,. RS. CAMP , Arvhitccl van Z, M, den Koninfj, L, A ' . I. 

{Civil Engineers and ArchilccCs Journal, Junij 1850, bl. 207.) 

Op dit oogenblik zijn voor de rege-
ring der Vereenigde Staten vier ver-
schillende drooge dokken in aanbouw , 
die de i^rootsle sc!jci)en zullen kunnen 

opnemen. Een correspondent van bet 
Franidin Journal zegt dat zij verre weg 
al de dokken van die soort welke tegen-
woordig in Europa in gebruik zijn zul-

/ 
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len overtreffen. Van die vier is er een 
Ie Philadelphia, bekend onder den naam 
van drijvend vakken- {sectional') droog 
dok. 

Wanneer het geheel voltooid zal zijn, 
zal dit dok bestaan uit tien vakken, 
waarvan elk 800 ton (812,80 ned. ton) 
zal kunnen ligten , zoodat het geheel 
een vermogen zal hebben van 8000 ton 
(8128 ned. ton). 

Hel zal een schip van 350 voet lengle 
(10()'^'.70) kunnen oimemen. Zes vakken 
Ie zamen zullen een linie-schip kunnen 
opligten, en de vier overige elk een 
fregat. 

De vakken zijn naast elkander ge-
jdaatst en aan de bovenzijden met bal-
ken vereenigd. De pompen welke dienen 
om de vakken droog te makeiï worden 
door 4 stoomtuigen in werking gebragt, 
waarvan twee van 2t) en twee van 12 
paarderrkracht. Van elke {^rootte is er 
een aan elke zijde van hel dok gej)laalst 
en wel zoodanig, dat de twee stoom-
tuigen van 20 paardenkracht zes vak-
ken , en de twee stoomtuigen van 12 
paardenkracht 4 vakken ledigen, lerwijl 
een gelijke waterstand in de vakkeri 
door geschikte gemeenschappen onder-
houden wordt. Met het dok staal eene 
groole steenen kom in verbindin{y waar-
van de zijden en de bodem met graniet 
bekleed zijn. Deze kom is 35t) voet 
(lOG^i.7G) lang en 220 voet ((JS^'.SS) 
breed , en het waler daarin is bij ge-
wonen vloed diep genoi»g om het droog 
dok met het vaartuig dat het mvig be-

vatten to vlotten. Nabij en in verbantl 
met de kom zijn twee S(»r)orwegefi op 
den vasten wal. De/e spo»#rwegen zullen 
zoo stevig wezen , da! zij elk vaartuig 
dat door hel dok opi;eligl wordt zullen 
knnnen dragen. De gelieele handeling 
komt hiero[» neder: 

De vakken van het dok worden naar 
buiten op de rivier gesleept; men laat 
ze dan roo ver vol water hiopen lot 
zij diep genoeg gezakt zijn , om het 
daarhifuien vhitlen van liel vaartuig 
toe te latefi. Wanneer dit geschied is 
en hel vaailnig geiu)egzaam bevestigd 
is , wordt het water uit de vakken ge-
pomjïl en dus het vaartuig uil hel waler 
geligt. Daarna wordt het geheel in de 
steenen kom gevh^t cu o(i der? bodem 
neergelaten, alsdan kan het vaartuitj op 
den spoorweg opgehaald worden. Dit 
wordt bewerkstelligd door middel van 
een waterdruk-cilinder van 30 duim 
(0-1,014) middellijn en 12 voel (3''>,t>5) 
slag , welke in werking wordt gel)ragt 
door eei» stoomtuig van 40 paardenkracht. 
Zoo het noodig is kuimen twee vaar-
tuigen op de spoorw<»gen ge{)laatst, en 
een li/iie-schip en fregat in hel dok ge-
lalen worden , zoodat de l uimle van 
hel dok vier {jiooie vaartuigen toelaat. 
Wanneer het noodzakelijk is kunnen 
meer spoorwegen met de kom in ver-
binding gebragt worden. Het j;eheel zal 
in den loop van tiet jaar 1851 voltooid 
zijn, doch eenige vakken zullen mei dit 
jaar reeds in gereedheid komen. 

M I . BEANTWOONMNG DER P M I S V U A A G , NETLLEFFKNOK DK NRUG OVEU 

DEN M.LN TUSSCHEN IVEÜLEN EN DEUÏS . ( 1 ) 

(Jiöllnischc Zeitung , 1850, 228.) 

Do pruissische minister voor handel-
nijverheid en oi>enbare werken, von 
der Heydt, heeft de. volgende bekend-
making uil/;evaardigd : 

Ten gevolge van de openbare uit-
noodiging van 30 Maart jl. tot het in-
zenden van ontwerpen voor eene brug 
over den Kijn tusschen Keulen en Deutz, 
waarbij de l® Augustus dezes jaars als 
termijn voor de inzendi/ïg was bepaald, 
zijn in hel geheel G2 ontwerpen inge-
komen , welke daarop, overeenkomstig 
hel hij het programma bepaalde aan de ko-

(l) 7/ie boven blaar. 85 ea 8i. (UcK) 

niuklijke technische gedeputeerdebouw-
kommissie Ier beot)rdeermg werden toe-
gezonden. Deze kommissie heeft zich 
eei st in 10 afdeelingen , aan iedere van 
welke verschillende ontwerpen werden 
in handen gesteld , met een voorhjopig 
onderzoek bezig gehouden, om die af 
te zonderen, welke wegens eene ge-
brekkige vervulling der gestelde be-
palingen niet verder tot de mededin-
t^ing konden woi'den toegelaten. Het 
getal der tot medetlingin[y geschikte 
j)lans bleek daarop in de volle zilling 
der kommissie van 31 A\igustus, lot 
welke ook hare gezamenlijke builen-
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leden waren uitgcnoodigd, 21 le be-
dragen , van welke nog 7 wegens Mijk-
hare gebreken» len aanzien van de zaïnen-
slelling of bel inachlnemen der slalisclie 
en inechaniscbe verhoudingen . van de 
verdere beoordeeling werden uilgeslo-
ten. De overblijvende 14 ontwerpen 
werden naar de stelsels van bouw in 
twee nfdeelingen gesplitst (namelijk 
hangbruggen in de eene en bruggen 
op bogen en op dragers ( l ) in de an-
dere) ; zij werden aan een nader onder-
zoek onderworpen , tot welk einde ile 
kommissie zich insgelijks in twee af-
deelingen had gesplilsl. S'a dit onderzoek 
werden eindelijk drie ontwerpen voor 
eene laatste keuze afgezonderd: welke, 
na een uitvoerig voorloopig beraad in 
eene bijzondere kommissie en daarop na 
eene volledige herhaalde overweging in 
de voltallige vergaderin{Ç der gedepu-
teerde bon W-kommissie den 11««» Septem-
))er aan eene eindbeslissing werden on-
derworpen. IVij eene meerderheid van 
stemmen besliste de kommissie, dat 

de eerste prijs van 250 Friedrich 
d*or (/•2475,00) aan het met het motto: 

p O = O gemerkte ontwerp, de 
Iwcede prijs van 125 Friedrich d'or 
{f 1228,50) aan liet door den kapitein 

(f) ïralicbruggcii, kokcrbruggcn, cn dergelijke. 
(Red.) 

W . Moorsom van Londen onderteekcnd 
plan is toegewezen. 

Dij de üi»ening van bet verzetjeld 
briefje o[) 18 September bleek de ver-
vaardiger van het met bel mol to : 

p O = o geteekend ontwerp te zijn 
de bouwleider Johann AVilbelm Schwed-
ler , Z. Z. te Herlijn. 

De gede[)uteerde bouw-kommissie heeft 
bierbij echter uitdrukkelijk aangemerkt, 
dat geen van deze beiile ontwerpen, 
welke voor de beste zijn verklaard, 
onvoorwaardelijk ter uitvoering kan 
worden aanbevolen. 

De niet bekroonde ontwerpen zul-
len aan die inzemlers, welke hunnen 
wensch daartoe schriftelijk hebben te 
kennen gegeven, of nog zullen te ken-
nen geven, vrachtvrij worden toege-
zonden. Daar])ij wordt aan hen , die 
hunne onlweriJcn niet met bunnen naam 
maar met een motto hebben gemerkt, 
kenbaar gemaakt, dat hunne adressen 
bier niet geopend zijn geworden. De 
terugzending van deze ontwerpen aan 
een op te geven adres kan derhalve 
alleen geschieden op ver/oek aan mij 
niet opgave van het aangenomen motto 
vergezeld van een afdruk van hetzelfde 
zegel, dal op hel naambriefje is ge-
plaatst geworden. 

Berlijn f 19 September 1850. 

M i l . nUlTTANNIA KOKEU-BIIUG. 

Maandag 21 October (l), 

(Times 22 October 1850.) 

Dc tweede lijn der kokers voor den 
weg van Londei\ naar Dublin is dezen 
morgen voor goed geopend {geworden. 
De geheele bouw der {jroote bru[f is 
nu in alle belangrijke deel en voltooid. 
Op ZaUirdag den li)'" Oclober heeft de 
kapitein Symonds, Inspecteur voor dc 
regering, de brug 's morgens vroeg on-
derzocht, en gezamenlijk met de In-
genieurs eene reeks van belangrijke 
j)roeven genomen. De eerste proef i)e-
stond in het voeren van twee locomo-
tieven door den koker, en ze, op zekere 
afstanden onderling, in het midden van 
de afdeelingen in rust te doen diagen. 
Te O uur werd een trein van 28 wa-
gens met zijne Iwee locomolicven en 
280ton (284i ned. ton) steenkolen gc-

(1) Vfc'l. boven, Mz. S l . 

voerd door dc 4 afdeelingen van dcii 
koker en werden de doorbuigingen 
naauwkeurig waargenomen. Zij bedroe-
gen niet ujeer dan li) streep onder (ii(?ïi 
last. iVa vele herhalingen van zulke 
proeven, waarmede verscheiden uren 
vei liepen , werd de trein van 280 ton 
met zijne beide locomolieven wil den 
koker gevoerd, tot op ongeveer 1600 
cl van de brug, en toen eensklaps met 
de grootst mogelijke bereikbare snelheid 
door de kokers gedreven; de uitkomst 
was dat met deze onlzagchelijk groole 
snelheid van last de trillende doorbui-
ging aanmerkelijk minder groot was, 
dan toen de last in rust op de brug was. 

De toestel, waardoor de*e nitwer-
kingen met groote naauw keiirigheiil 
aangeduid worden, bestaat in eene 
groote, water bevallende, pijp gelegd 

langs de bodemcellcn van den koker, 
cri van welke het eene einde in het 
midden met den koker rijst, terwijl bet 
andere einde bevestigd is aan hel hard-
steen werk van het landhoofd of den 
pijler der brug. Beide einden der pijp 
zijn voorzien van glazen buizen met 
verdeelde schalen , waardoor de betrek-
kelijke hoogten van het water gemak-
kelijk kuiHjcn worden waargenomen. 
De geringste verdamping of lekkaadje 
in zulk eene dnnne buis boven de ge-
wone. nitzetling door de -warmte zou 
het waterpas verarideren , terwijl slechts 
de helft der werkelijke doorbuiging 
aan ieder einde van de buis wordt 
aangewezen ; dit nadeel wordt verhol-
pen door een groot reservoir van water 
in het binnenste van de buis aan te 
brengen, hetwelk met olie gedekt en na-
bij de verdeelde schaal geplaatst is. Dit 
grooler oppe.ivlaU verloonde al dc door-
buigingen hij het steunpunt, en de toe-
stel verschaft eene volmaakte voorstel-
ling van al de doorbuigingen en slin-
geringen van dezen groolen bouw\ De 
heeren E. en L. Clark, de aanwezige 
Ingenieurs, die van dag lot dagnaauw-
keurig al de zich voordoende bijzondere 
verschijnselen van dit nieuw e gewrocht 
hebben gadegeslagen, verklaien dal de 
hevigste winden door de sli aat niet zulk 
eene beweging in den koker te weeg 
brengen, als de druk van 10 man tegen 
de zijden van de buis, en dat de druk 

van 10 man die met de trillingen maat 
houden eene doorbuiging of slingering 
van streep voortbrengt, terwijl de 
buis zelve 67 dubbele sla{;en in de 
minuut maakt. De sterkste winden, die 
gedurende hel jongste stormachtige we-
der door hel kanaal hebben gewaaid , 
bragl<;n geene slingering van meer dan 
6f streep te weeg. De stoot van een 
storm op zijde van de brug veroorzaakt 
eene slingering van een du im; doch 
wanneer de twee kokers zamen verbon-
den zullen zijn met ijzeren ramen, het-
welk men voornemens is te doen, ver-
wacht men dal deze bewegingen zullen 
ophouden. De werking der zon op den 
middag doet ze niet meer aan tot 

streep bewegen. De dagelijksche uit-
zetting en inkrim[>ing van (len koker 
wisselt af tusschen 12^ en 76 streep en 
bereikt zijne groolsleen kleinste waarden 
omsh eeks uur voor en 3 uur na den 
middag. Als men een kompas houdt bo-
ven eenig gedeelte van de cellen in den 
bodem, wordt de zuidpool aangedaan, 
en als men het lu)udl boven den top 
van de cellen wordt de noordpool aan-
gedaan en deze uitwerking is merkbaar 
in alle deelen van den koker, hetzij in 
het midden hetzij aan hel einde, ofschoon 
bij slechts ongeveer 10" westwaarts van 
de magnelisclu^ middaglijn afwijkt. Er 
worden schikkingen getroffen om de 
kokers met een ligt gebogen dak van 
bijzondere zamenslelling te dekken. 

J 4 I V . EERSTE BEGINSELEN VAN STAATHUISHOUDKUNDE , TOEGEPAST OP DC 

OPENBARE WEKKEN. NAALL HET FUANSCIL VAN MINAUD, lüSpCClClir-

generaal der Urmjijen en Wegen, DOOR J . TIÜEMAN (1). 

(Annales des Ponts et Chaussées, Jan. en Febr. 1850. blz. 55 volgg.) 

VIERDE UOOFDSTUK. 

Over de openbare werken uit het 
oogpunt der kosten. 

Over de kosten van vestiging der open-
bare werken ; kosten van ontwerp. — 
Ken openbaar werk kan niet worden 
ondernomen dan nadat meu er hel onl-
w er|> van heeft gevormd en opgemaakt; 
deze arbeid berust op voorloopige werk-
zaamheden, zoo als opmelingen, water-
passingen, peilingen, hel inwinnen van 

(l) Vervolg van het stuk No, XXX I , Mi. ITl 
vaii Uil dcci der • L'iuickscls.» 

inlichtingen van allerlei aard, aan welke 
met de leckeningen, bestekken, memo-
rien , enz. de cersle inlgaaf besteed 
woidt , die groole.ndecls ontstaat door 
hel bezigen van de ingenieurs en van 
hunne helpers. 

Wanneer een ontwerj) en zijne 
uitvoering zijn vaslgesleld , is de 
eerste verrigling het anuikcnen van de 
plaats der werken en hel aankoopen 
van den grond. De raming dezer uit-
gave is niet eetie van de minst onzekere 
bij een ontwerp; alhoewel zij opper-
vlakkig schijnt te kunnen worden op-
gemaakt naar zeer bekende gegevens, 
zoo is dc uitkomst zelden in overeen-
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slemining met de berekeningen. Dit ge-
deelte van de begrooting van kosten ver-
eischt de naauw kenrigsleomler/oekingen. 

Uitvocriiifj der werken; dc kapitalen 
zijn vbbr de voitooijing der werken 0/4-
vruchtbaar. — Dadelijk na het iid)ezit 
nemen van de {^romlen moet men met 
de uilvoering een aanvang maken. De 
bouwstoffen moeten [;erced zijn voor 
hel gebruik, en hare ontginning eu 
liaar vervoer moeten daartoe vooruit 
zijn geregeld geworden. De uitvoeritïg 
moet met den meesten spoed worden 
voortgezet en bestuurd, want al de 
uittjavcn, welke vóór de algeheele vol-
looijing (Ier werken worden gedaan, ziju 
onvruchlhaar,cn brengen geen nul voort. 

De beleende gelden moeten beschouwd 
worden als beleend te zijn tegen interest 
op interest. — in den tegenwoordigen 
toestand der maatschappij bestaan er 
weinig vverkelooze kapitalen; uit welke 
bron derhalve die , waarmede men de 
aangevangen werken betaalt, voort-
vloeijen, men heeft ze aan eene winst-
gevenile plaatsing moeien onttrekken 
om er een renleloos gebruik van le 
maken, liet land verliest dus den inte-
rest van die kapitalen voor zoolang de 
uitvoering duurt en zelfs , volgens het 
algemenen gevoehni, zou meti die kapi-
talen moeien beschouwen als legen in-
terest op interest beleend. 

Men ziel, dat, in plaals van te gclijker 
lijd veel nieuwe werktm te ondernemen 
cn daarover de jaarlijksche sommeti der 
begrooling le verdeelen, het voordce-
liger is achlereenvol{;cns aan eenige al 
de gelden te besleden, waarover men 
beschikken kan, ten einde ze spoediger 
te voltooijen ' en eerder genot er van 
le hebben. 

Men ziet dat, wanneer men de werk-
zaamheden langzamer uitvoert . het 
kwaad niel alhien daarin gelegen is tlat 
men de dietislefi , die men verwacht, 
laler geniet, maar ook in \wl verlies 
zonder verj^otiding van de inkomslen , 
die men elders verkreeg. 

Ifet gebruik van ^s lands gelden voor 
werken van tangen duur is gevaarlijk. — 
Deze laalsle overweging moet ernsti{j 
doen nadenken over het gebruik vau 
\s lands gelden voor werken , waarvan 
de uitvoering langen lijd moet duren , 
want die werkeii worden socns gestaakt^ 
en bijna allijtl vertraagd, wegens njeer 
dringende heht)eflen. 

Voorbeeld van het eerste kanaal van 
St. Quentin. — Zoo heeft de eerslt* 
horing van het onderaardscbe kanaal 
van Saint-(^)ueulin , tlal in het jaar 1772 
werd begonnen in eene rigting , welke, 
men setlerl heeft laten varen, bijna twee 
millioen (ƒ 945,000) gekost (1), en deze 
geheel verlorene twee milloen zijn er 
thans meer tlan tlerlig (ruim 14 millioen 
gulden) waard. 

Voorbeeld van het fort Bogart. — Zoo 
heeft de steenstorling, die bestemd was 
om het fort Doyarl op de reede van 
het eiland A\\ le dragen, en in 1804 
begonnen , na tien storm van Februarij 
1808 gtislaakl en in 1842 wetler opgevat 
i s , vier millioen (f 1,890,000) gektist; 
deze vier millioi?/), die er thans twee-
enderlig (ruiui 15 millioen t;ulden) waard 
zoutlen z i jn , hebben gedurende dertig 
jaren lot niels anders gedientl , dan 0111 
eene klip le vormen , die nog gevaar-
lijker is dan de bank, waarop zij is 
geplaatst. 

Merkwaardig voorbeeld van het kanaal 
van Vorgondien. — Dit kanaal , in 
1775 aangevange/i, is over zijne gansche 
lengle eerst in December 1832 bevaar-
baar geweest. De eersle uitvoering der 
werken werd in 1793 gestaakt, in 1808 
hervat, omstreeks 1814 verlraagtl, en 
eintlelijk met vrij veel ijver voortgezet 
van 1822 af lol de geheide vollooijing 
omstreeks 1839. \Vanncer men alleen 
den interest legen 5 len bondertl rekent 
van 1775 tot 1833, aangezien eenige 
gedeelten van het kanaal , lanifcn lijd 
voor hel geheel , bevaarbaar zijn ge-
weest , dan zijn de koslen voor dit 
kanaal tjewecst als volgl : 

Werken 
van 

ceriten aanleg. 

Er i:i gesloken 

kapitalen. 

Jaren 
van on-
vruclii -

bjar 
gebruik. 

Inlcrcbt tot in 1833. 

1 

Van 1775 lol i79:'i (2) 0,000.000 fr. ( ƒ 2,835.000) 
» U'.O« )) ^820 (:;) « (- •l,5ü5.7i;«) 
» 1«22 « 30,1^50 000 ;> (- 1 t, l»2 125) 
w » (1) 9,085.000 » (- .1,29'>.G(;2) 

'12 
19 
5 

12,000.000 fr. ( f 5,953.500) 
» C- 4,291.951) 

7,Cü2.5UO (- 3,020.531) 
» » 

1 I55.3i;8.ouofr. (/2G, 175.555) i 29,352.350 fr. ( J 13,808.985) 

» n Ihitcn«, «N'avi;rnioii inli'iieiirc tle la Franco I. p. It 'M. 458. (-) Pulen«, I. e. • ) . " ! » . 
Si iuj l ioi i lies tr.T\AU\ pull ics uu 51 ! S »0 p. ( i ) L- ii» "m«-'au ö l DtVenibie IS'IJ |>. 00 
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Derhalve heeft dit werk meer dan 84 
millioen (/U9,n90.000) gekosl, en men 
merke op , dat t̂ en gethH'lle tier hier-
boven in rekening gebragte enkele 
inlereslen geen denkl)eeldig ietsis, alzoo 
de regering in 1822 werkelijk 25 millioen 
(ƒ 11,812.500) legen 5^ ten ht»nderd 
heeft geleend , ten eimle het kanaal van 
liorgondieri le vollooljen. 

Voorbeeld van den dam te Cherburg. — 

De w*erken van den dam te Cherbur^j, die 
in'1784 wertlen aangevangen, in 1791 af-
gehrtiken, in 1802 herval, in 1813 wetler 
geslaakt, en eintlelijk in 1833 weder 
opgeval, willen in 1842 nogon vollt»oitl. 

I3e tiaaraan bestede koslen kunnen , 
wanneer men alleen den enkelvoudigen 
interest der in het werk gestoken ka-
pitalen in rekening brengt , aldus 
worden geschat: 

Kapitalen. Enkelvt)udige 
inlerest. 

Werken en antlere uilgavcn van 1784 tot 
1791 en inlerest 31,000,000 fr. 

(ƒ 14,047,500) 
' Enkelvoutlige intrest geduremle de staking 

van 1791 tot 1802 

Werken van 1802 tot 1813 en enkelvoudige 
20,000,000 fr. 

Inlerest gedurende de slaking van 1813 tot 

Werken van 1832 tot 1842 en enkelvoudige 
interest . . . . . . . . . . . . 

( ƒ 9,450,000) 

9,020.000 fr. 
(ƒ 4,545,450) 

00,020^000'frV 
(ƒ 28,042,950) 

5,250,000 fr. 
(ƒ 2,480,625) ? 

17,050.000 fr. 
(ƒ 8,050,125) 

22,550,000 fr. 
(ƒ10,654,875) ; 

22,950,000 fr. 
(f 10,843,875) i 

j 

28,250,000 fr, 
(ƒ 13,348,125) i 

90,050,000 fr. 
(ƒ 45,383,025) 

Men zeide in 1842, dat men nog 6 
millioen (ƒ 2,835,000) zou moeten be-
sleden, om dit groote werk te voltooijen; 
derhalve zal hel niel minder tlan H>2 
millioen (ƒ 77.545,000) koslen, waarvan 
40 millioen (ƒ 18,900,000), de inlfrest 
van het belrokken kapilaal {jetlurende 
30 jaren van slilslantl, verloren zijn toe-
gaan, enkel door de slaking tier werken. 

Voorbeeld van het kanaal van Leeds 
7iaar Liverpool. — Dergtdijke verliezen 
hebben plaats in de ontlernemingen tier 
maalschappi jcfi, wanneer zij al hare 
midtleleii vt^ór tle vollooijing der werken 
hebben uitgeput; zoo is tle aanleg van 
het grt>ote kanaal van Leeds naar Li-
verpool, tlie zes en veerlig jaren heeft 
(jethmrtl, gtvluremie tiert ien achtereen-
volgemle jaren geschorst geweest (1), 
en ofschoon alsloen de begonnen ge-
deelten bevaarbaar waren, zoo scheelde 
er veel aan , dat zij dc S millioen 

(1) IVic l̂Ioy, i. a. j,, 11. 12 i: 

150,070,000 fr. 
(ƒ 74,020,57.5). 

(f 3.780,000) waard waren , die zij 
hadden {;ekost. 

Kosten van het onderhoud en van do 
dienst. — De uilgave voor den aardeij 
is niet voltloende voor het heslaan van 
een werk ; men moet het oiulerhoudeii 
door herslellintjen , waarvan de uilgave 
pariotliek terugkeert en een lastvoiint, 
tlie hel nut vermindert ; men nttwl er 
nt)g tle beztddigingeu tier ageulen, die 
vt>tn' tle tliensl nootlig z i jn , en soms 
die van tle met het loezigl belaste amb-
tenaren , hijvtiegen. 

/ J / j een kanaal. — Zoo slibt een ka-
naal aan en htH vereischt tlaarom uil-
tlieping. liet waler , dal tloor de sluizen 
in- en uilslrooml, verslijt het metsel-
werk en maakt een herboiuv nootlig; 
het bont der sluistleuren verrt>t tloor de 
afwisseling van drtmgle en vochtigheid, 
en moet na vijftien t»)i twintig jaren 
jïeheel vernieuw«l worden. De sluis-
mecsters, de sluiswachters en tle ont-
vangers bij dc scheepvauM hcbU^n bc-
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zoldigingcri. 
Over de wegen, — Er zijn werken , 

waarvan de kosten van ornlerhoiul zeer 
aanzienlijk zijn, in vergelijkifig niet 
hel honwkapilaal: Zoodanige zijn zekere 
niac-adani-wegen, welke jaarlijks aan 
onderhoud lol een deicle van de eersle 
uil(;ave koslen (weg van Ghagny ( I ) cn 
van Kensinglon (2).) 

Over de bruggen, — Er zijn daaren-
tegen andere werken , die aan onder-
boud niels koslen ; zoo *iet men, dat 
bruggen, die sedert ecviwen bestaan , 
bijna geen andere herstellingen ver-
eischen, dan die van den weg , die er 
overloopt, en van eenige voegen. 

Kindelijk zijn er werken, waarvan 
bel onderhoud, zonder zeer kostbaar le 
z i jn , van zoo veel belang is, dal men 
hel gedurende een jaar niet zou kunnen 
verwaarloozen , zonder die werken hloot 
le slellen aan een spoedi{j verval; van 
dien aard zijn de dijken , die men aan de 
aanhoudende werking der zee tegenslelt, 

V I J F D E n O O F D S T U K . 

Over de openbare werken, uit het 
oogpunt van hunnen duur cn 

van de kosten. 

Tot nu loe bebben wij bij de open-
bare werken niel anders dan hel ka])i-
taal van aanleg, eu dal van onderhoud 
beschouw d , maar zij duren niel eeuwig : 
door den lijd en hel gebruik slijlen ze, 
en in weerwil van de herstellingen , 
komt er een tijdstip, dat zij geen of 
slechts gevaarlijke diensten meer bew ij-
zen , en men dus genoodzaakt is lol eene 
geheele vernieuwing; w ij moeten dus ook 
over het kapilaal van herbouw spreken. 

Over het kapitaal van herbouw, — (Jp 
dal tijdstip zijn de kapitalen van eersten 
aanleg en omlerhoml verloren; er heeft 
voor de maalschappij ecu aanzienlijk 
verlies pbals gehad. 

INIaar de Iweede bouw zal hetzelfde 
lot als de eerste hebben ; hij zal ge-
volgd worden door een derden, die het-
zelfde zal ondervinden als de tweede, 
cn zoo verder. Dij iedere vernieuwing 
is er verlies van dt? kapilalen van bouw 
en onderhoud van den vorigen bouw. 
Al deze vei liezen vermeerderen mcl eene 
snellere opkl imming, naarmale de tijd-
stippen van vernieuwing nader bij el-
kander zijn ; hel is dus van belang die 

(i) ReiihauU-Ducrcux . Infrenleur, «Dos prandes 
rouius,* "l pariie , p. iöO. 

(S) r». L. tdpeworili, «Essfty oii Roads and Car-
riafres». 

ZOO veel mogelijk van elkander verwij-
derd te bonden , en de gebouwen zoo 
duurzaam rnogelijk le maken. 

he middelen om ilaarloe te geraken 
zi jn: 

1°. Bij bel ontwerp de beste schik-
kingen le IrefTen. 

2". Oe voorwerpen van groote afme-
tingen te maken. 

Douwsloffen fe gebruiken, die 
zeer veel kunnen weerstaan. 

De meer duurzame gebouwen zijn 
kostbaarder. — liet eersle middel vonhn t 
slechls lijd en nadenken; bet betreft de 
kunst, en deze ligt huiten ons bestek. 
Het tweede veihoogl noodwendig de 
kosten en hel derde bijna allijd. 

Indien men , daarentegen . bouw-
slofTen neeml van geringe afmelingen 
en vastheid , vermindert men ook wel 
de kosten van aanleg; maar, alzoo men 
levens den duur verkort, verhoogt men 
ook de kosten van hel onderhoud en 
vooral die van de herstellingen, welke 
meer dikwerf noodig zijn. 

INlen zal welligt aanmerken, da t , 
indien de ingenieur binnen zekere gren-
zen er meesier van is zijne bouwstoffen 
te kiezen , hij ten aanzien van de af-
metingen niet dezelfde vrijheid heeft. 
Kchler bei)alen de regelen der bouw-
kunst niel stellig de afmelingen. Over 
hel algemeen berekent men bare grenzen 
volgens onderslellingen , die eenige 
onzekerheid lalen omtrent de slotsom ; 
vervolgens verhoogt men de bepaalde 
afmelingen om een waarborg voor de 
duurzaamheid te hebhen, maar in eene 
willekeurige verhouding. Geldt het eene 
sluisdeur, dan zullen sommige ingenieurs 
hel bout een vijfde van den last doen 
dragen , die ze zou doen breken, andere 
een liende. (ieldl het eene hangbrug 
dan zal bet ijzerwerk genomen worden 
mi eens op hel vijfde van den last van 
breking , dan eens op bel achtste. De 
dikte van een uitersten reglslandsmuur 
of van een brugpijler zal even veran-
derlijk zijn. 

Aldus kunnen de wijze van zamen-
steliing, de keus der bouwstoffen en 
zelfs ile afmetin,';en van een werk be-
schouwd worden als onbepaalde groot-
heden, die men binnen zekere grenzen 
kan doen veranderen, len einde eene 
vasle som voor eersten aanleg niet te 
overschrijden en een bepaalden duur te 
vcrzt'keren. 

Van den minsten duur der werken ; 
de werken zouden duurzamer kunnen 
. j j i i , _ Maar welke is de minsle duur, 
dien men moet annnemen? Tol hoever 
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reikt de toekomst waarvoor men bouwen 
niocl?IMoel men voor een of twee geslach-
ten of vooi'verscheiden eeuwen bouwen ? 
Indien men het antw^oord oj) deze vragen 
zoekt in de nieuwere gebouwen , zal 
men zien da l , schoon ocdc de ingenieurs 
en de bouwmeeslers groot gewigt schijnen 
le hechten aan de middelen, die geschikt 
zijn om langeren duurte verzekeren, zij 
er verre af zijn , .al de zoodanige aan 
(e wenden , welke de kunst tc hunner 
beschikking stelt; aldus, om een voor-
beeld aan te halen , zien wij dat men 
niet het graniet noch zelfs den zand-
steen , die in dc omstreken van Parijs 
zoo algemeen is. gebruikt heeft in ilie 
gedeellen der groote bouwwerken van 
de hoofdstad, die hel spoedigst vervallen, 
zoo als dc voetstukken der gebouwen , 
dc pijlers en de hogen der bruggen enz. 

Kr zijn evenwel voorheelden van het 
gebruik van zeer harde bouwstoffen; 
^00 heb ik sluizen in het kanaal van 
Birmingham gezien, waarvan dc dag-
zijden der muren met metalen plalen 
!)elegd zijn , en men liecft de kopjicu 
der schermpalen van dc dokken van 
Ilavre met gejjolcn ijrer bekleed. INIaar 
men heeft eerst tot die groole uitgaven 
besloten, na er dc noodzakelijkheid van 
le hebben ingezien. 

Om welke reden zij het niet zijn. — 
Over het algemeen doet men niet al dc 
noodige opofferingen , om aan de ge-
bouwen eene groole duurzaamheid te 
verschaffen; men zal de oorzaak van 
deze handelwijze vinden in den aard 
van bet vraagstuk, dal de bouwmeeslers 
gemeenlijk hebben op tc lossen; behalve 
dat zij de voorwaarde moeten vervullen, 
om voor een bepaald doel te bouwen, 
zijn zij bijna allijd aan zekere hoogste 
som van nilgaven gebonden; eene zeer 
verstandige beperking, die voortvloeit 
uit hel nut, zoo als wij het liierboveii 
hebben best'hreven; wanl boe groot het 
nut van een gebouw z i j . dit kan niel 
tot eiken prijs (gekocht worden, en moet 
alleen betaald worden zooveel als het 
waard is. 

Onderscheid tusschen de Homcinschc 
cn de nicutvere gebouwen. — In navol-
ging vau de llomcincn, hebben de nieu-
werc volken getracht voor eeuwen Ic 
bouwen. Toen de riomeinen in hunne 
gebouwen die overmaat van stevigheid 
!)raglen , die zc tot onzen rijd heefl doen 
voortduren, volgden zij hnniui heer-
schende zucht voor gedenkleekenen. De 
spaarzaamheid schijnt aan hel ontwer-
pen hunner werken even vreemd'te ziju 
geweest, als aan dc leiding van den 

arbeid; indien hunne werken slechts 
lot de nakomclingscliap voorlduurden . 
was het hun onverschillig welken arbeid 
die aan <le soldaten, de slaven en dc 
overwonnen volken kosUen. Ook merkt 
men in hunne werken, over bel geheel, 
een zeer groolen handenarbeid bij een 
zeer beperkt nut op. Hunne wegen wa-
ren bovenmatig dik en zeer smal; ver-
scheiden waterleidingen , die kolossale 
metselwerken verloonen, voerden weini{j 
water aan. 

Uedencn, waarom men aan minder 
kostbare, hoezeer dan ook minder duur-
zame , werken dc voorkeur behoort te 
geven. — Onder <le redenen, die pleiten 
ten gunste van mindere kosten van aan-
leg, hoewel daardoor levens de duur-
zaamheid minder zij, kan men de vol-
gende tellen: 

1". De handel, die over het algemeen 
dc werken doet ontstaan, waarmede de 
ingenieurs zijn belast, is verre van sla-
tionnair te zijn ; .hij verplaatst zich dan 
her-, dan derwaarts, en men kan zeggen 
dal in een niet zeer aanmerkelijk tijds-
verloop de nijverheid cn dc handel van 
ccnc slad of van ceue streek groote af-
wisseling ondergaan. Dij deze oorzaak 
van onbestendigheid moet men dc mede-
dinging van andere inriglingen en de 
verdere volmaking voegen. ^Vaarout 
zou men dan een meer aanzienlijk ka-
pitaal aauweuileu oui de duurzaamheitt 
van een gebouw te vermeerderen, welks 
gebruik beperkt kan worden of zelfs 
geheel vervallen kan ? 

2". De ondervinding leert ons, da t , 
naarmate de beschaving loeneenU , dc 
overvloed van kapilalen vermeerdert , 
cn de. vo(tt van interest vermiuvlerl; het 
is dus verkieselijk de uitgaven tot iii 
de toekomst le verschuiven. 

De vorderingen der kunsten van 
allerlei aard maken de bouwpraktijken 
hoe langer zoo minder kostbaar. Xiv 'la 
dus voordeel daarin gelegen , wanneer 
al hel overige gelijk slaat, om een bouw 
te vernieuwen, 

4". De afwisseling in dc prijzen der 
bouwstoffen brengt groole veranderingcu 
le weeg in de belrekking lusschen <!c 
nilgaven voor twee soorlen van bouw. 
Zoo is het waarsehijnlijk , dal de i»rijzeR 
van timmerwerk uu*er zullen loeuemen 
dan die van metselwerk; want de lios-
sdïcn verdwijnen , lerwijl tic slcengroe-
v(!n en de middelen van vervoer toe-
nemen; integendeel scliijncn gegoten eu 
geslagen ijzer, koper, lood in prijs tc 
verminderen. 

.V. VVnnuecr n>cu de voorkeiu' gccfl 

lu 

\ 
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aan gebouwen van langen duur, hoe-
zeer zij meer koslen, zulleii de ka-
pitalen , waarover de rnaalschappij jaar-
lijks voor de openbare werken kan be-
schikken minder bouwwerken voort-
))rengen ; zij zal tlus vei beleringen 
moeien onlberen, welke zij zich kt>n 
vcrschafren , en waaraan zij behoerte 
gevoelde; hel verlies, tial tlaaruil voorl-
vloeil, kan niel geschal worden. Kan 
men boventlien niel zeggen , tlat ujcn 
een gemis aan hel tegenwoordig ge-
slacht o|»legl ten gunste van een toe-
komstig? Indien men lol leeningen de 
toevlugt neemt, valt men dan niet in een 
legenovergcsteld kwaatl , tiaar men tle 
toekomst belast men eene schuld in het 
btilang van hel legenwot)rdige aange-
gaan? Va\ laten wi j sleeds iu hel ot»{5 
lioutlen , tlat de toekomstige tliensten dei' 
gebouwen niel zeker zijn. /uilen boven-
dien die gebouwen voor ben, die er nut 
van zullen hebben, w aartl zijn w al zij 
aan hunne voorgangers hebben gekost ? 

Go. Kintlelijk daar de openbare ge-
bouwen den rijkdom mt)elen doen toe-
nemen , is het niet mintler drukkend ze 
stevifjer le vernieuwen naar male van 
de dienslen die zij bewijzen, dan ze 
lerslond van groole du\u'zaand\eid, dat 
altijd kostbaar is, te maken ? Toen men 
liet kanaal du Cenlie gemaakt heeft, is 
liet melselwerk met spaarzaamheid uil-
gevoertl , en vaak waren de bouwstof-
fen , tlie uit zuinigheid op de plaats 
zelve werden gezocht, van slechte hoe-
danigheid; van daar onlsloinl de nood-
zakelijkheid om een gedeelte der kunst-
werken na een tw inligtal jaren te ver -
iiieuwen. Die vernieuwingen zijn met 
voortreffelijke bouwslofFen , tlie voor 
geringe koslen langs het kanaal werden 
aangevoerd , verrigl, terw ijl tlie zelftle 
wei ken, wanneer zij aanvankelijk reeds 
even stevig waren uil|;evoertl gewor-
den , vier malen zooveel zouden hebben 
gekost. Indien men zoo doende len slolle 
al niet eene zeer groote bezuiniging 
beeft verkregen, vooral len gevolge van 
de hindernissen, die de herstellingen 
aan de scheepvaart hebben aangebragt, 
zoo is er ten minste het aanzienlijke 
voordeel uil voortgevloeid. dal men aan 
den hantlel voor eene som van 11 mil-
lioen een nieuwen weg heeft get)pend, 
terwijl meer duurzame werken er eene 
van 14 millit>en hadden vereischl, en 
liet is weliigt ayn ilezen geest van 
spaarzaarnbeitl , tlat w ij het kanaal tin 
Centie hebben te danken; want eene 
begrooling van 3 millioen meer batl eene 
reden kunnen zijn om van het tuilwerp 

af le zien ; indien men al in het ver-
volg werkelijk die som aan herstellingen 
heefl uilgegeven , zoo heefl lt)ch die opof-
fering ndiuicr drukkend moeten zijn, dan 
zij het zou geweest zijn vóór tle opening 
van het kanaal, omtlal men zich sedert 
door tle scheepvaart hatl verrijkl. 

Hetzelfde is het geval geweest met 
het groote kanaal van het nu*er Lrié 
in tle Veieeniijtle Staten ; in het eerst 
werd bet van geringe afmelingen ge-
maakt , met waterlei(lin{j-bruggen van 
hout of van slechten steen; men vernieuwt 
het tegenwoortli{f met tluurzame bouw-
slolTen en maakl hel tlubbel ztu) wijtl en 
veel dieper, al hetwelk eene uitgave van 
125 millioen vereischl, waarvt)or aan-
vankelijk geene midtlelen beschikbaar 
waren i doch ihan» wel, len gevtvlge 
van tle aanzienlijke opbrengst van het 
kanaal (1). 

}yïskun(1i(je uitdruHing ter bepaling 
van de verliouding tusschen de kosten 
en den dtiur der gebouwen, — Men heeft 
gelracht tle ktislen van een werk met 
betrekking tol zijnen tluur wiskundig 
uil le drukken. W i j zullen hier eene 
van tlie forniulen geven (2). 

Alzoo de prijs eener zaak het gewigt 
aan zilver is, hetwelk men voor die 
zaak geeft, en alzoo het zilver alge-
meener wortll in Kuropa, naarmale er 
uit Amerika wordt aangevoerd, zoo 
hebben tle prijzen eene strekking tot 
rijzen. Andere t)t)rzaken, gelijk w ij heb-
ben gezien, kunnen de prijzen van tleze 
of die soorl van werk doen dalen ; 
maar over bel algemeen kan men aan-
nemen , dal de prijsverhotiging met tien 
lijtl tt)eneemt, en boventlien, om de 
berekening gemakkelijker le maken , dat 
tlie verhooging eene nreelkundige reeks 
volgt. 

Zij dan n de verhouding tusschen 
de prijzen op twee een jaar van elkan 
der verwijderde tijdslippen zootlal het-
geen legenw oordig K kt)sl, n E kost 
na verlot)p van et?n jaar ; 

in bel cijfer van den vt)el van interest 
van bet geltl, zoodal een kapilaal C , 
It^gen zaïnengestelilen interest geplaatst. 
m C wt)rde na verloop van een jaar ; 

C de koslen van een werk; 
E die van het jaarlijksch onderhoud; 
p de tijdruimte, na verloop van 

welke men het werk moei vernieuwen. 
Onderstellen wij dat , om dit werk 

{{) Mii-hcl Clivvalicr, »Voies do coiviïnutiiccition 
des Etats-Unis,» 1(»5 suiw. 

(-2) Memorie vau lïrissojj. uitpefrovon tloor ï'avier 
in tiei • Jimriut liu (iênie eî il,» tivr. 'Jij. 
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te maken, te ontlerhoudcn en l)ii 
voortduring tc vernieuwen, men bij 
een bankier, of in de publieke fondsen, 
eene som belegge, die , met den zamen-
gestelden interest, altijd vohloentle moet 
zijn omhel bestaan van het werk le ver-
zekeren , en zoeken wij tlie som: 

De koslen van onderbovul voor bet eer-
ste jaar, waar omtient wij zullen ontler-
stellen dal zij eerst aan hel einde van dat 
jaar belaaltl worden, zouden E bediagen, 
als dc prijzen niet stegen; maar , dat 
stijgen in aanmerking genomen , zal 
men n E noodig liehben ; en om n E 
te hebben aan het eind van dat cers'e 
jaar , zal het voldoende zijn nu eene 

.som — E te plaalsen. 
m 

Voor het onderhoud van liet tweede 
jaar zou weder de som E noodig zijn, 
indien de prijzen niet waren gestegen; 
maar, hunne slijginjf getlurende twee 
jaren in aanmerking genomen , zal men 
n^ E noodig hebben ; cn om die som 
na verloop van twee jaren te vin-

n-
den , is bet voldoende eene som E , 

(egen zamengestelden interest te plaatsen. 
Men zou even zoo bevinden, <lal, om 

het omlerhoud van het dertle jaar 
te kunnen betalen, men eene som 

— E, voor bet vierdejaar eene som — E, 

en zoo vervolgens, zou moeien plaalsen. 
Om hel werk bij voortduring te on-

derhoutlen . zal men derhalve tegen za-
mengeslelden inter est de ka]utalen moe-
ten plaatsen, die tloor de volgende termen 
wortlen voorgesleltl: 

n 
- F 7n m 

71 y n 
m in- li enz. 

Deze vormen eene mcïelkunsligti reeks, 
die zal moeten afnemen , len einde tle 
o]>lossing van hel vraagsluk mogelijk 

zij, en welker som is: E ( • \ 
\ m — nJ 

INa elk verloop van p jaren zal men bet 
werk moeten vernieuwen; w ij zullen 
onderstellen, dat voor den tweeden bouw 
dezelfde werken zullen noodig zijn als 
voor tien eersten. Alsdan zou bij ook 
evenveel moeten kt)Sten, d. i. tlus C , 
intlien de prijzen niet gestegen waren. 
Maar , hunne rijzing getlurende p ja-
ren in aanmerking genomen , zal tlie 
herbouw kosten n^'C, welke som men 
na verloop van p jaren zal verkrij-

nP 
gen, door eene som — C tegen zamcn-

vt^ 

gestelden interest te plaatsen. 
Everizoo zal men bevindtm . dal tic 

som , die voor de tw eeden herbouw 
n^P 

noodig zal zijn , zal bedragen 

n^P 
die voor den derden — — C enz, 

m*P 
Al die oi)eenvolgende bouwingen wor-

den dus , met inbegrip der eersle, voor-
gesteld door deze reeks: 

O... 
n' 

fU' 
c c 

vr" 

• • 

m 
• * • • l p rn ^ 

som C 1 
r m^ 
K P— p m n 

C . . . c n z . = 

. enz. 

het ka-

pilaal zal z i jn, waarmede bij voortdu-
ring de koslen voor al die bouwingen, 
met inbegrip der eerste, zullen kunnen 
worden bestreden. 

Derhalve wordt de eenmaal betaalde 
som , welke h i j , die zich met den eer-
sten bt)uw, het onderhoutl en tle her-
stelling van het werk belast, heeft te 
storten, uitgedrukt door: 

+ (a) 

Deze behandeling van bet vraagstuk 
is nog onvtdledig; want, om een werk le 
vernieuw en, beeft men een zekeren tijtl 
nootlig, gedureutlc welken men er geen 
genot van heeft. Men is verpligt eentï 
dienst le missen, of er tloor een lijdelijk 
middel in le voorzien, In beide gevallen 
lijtll men verlies aan kafutaal; indien 
men tlat verlies tloor q voorstelt, en 
indien men onderstelt ilal bel bij eiken 
herhouw voorktiinl , kan men aanne-
men, tlat de uitgave C voor hel werk 
is C 7; tlerhalve, als men dit na-
deel in tle formule (a) overbrengt, 
wordl zij (1): 

Opmerkingen omtrent de voorgaande 
(1) .Men zal derpelijke licrckeningcn aantreffen in 

(le navt'rnielile werken : 
.Memorie van den lieer Mondot de la Gorre , 

hoofd-injfeniour der Rniprpeti en Wegen , in tiet 
«Journal du genie civil» , Tom. VI , .'ÛI*». 

(Memoires pour les adjudications des travauK 
publics» door den heer Kavier , inspeclcur-gencraal 
der Hruggen cn Wegen , n<.iol lï. 

• Kssal sur les Ioi> du mouvement de traeu'on» 
vau deuTelfdcu. ISil. Noot ld. 147—IÜ7. 
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'wUliiindujc bcschonuHngcn. — Deze wis-
kundige beschouwingen scliijnen ge-
schikler Ic zijn om het vorstand ten 
aanzien van deze soort van onder-
werpen tc scherpen , dan om tot stel-
lige uitkomsten te leiden ; zij berusten 
op dc veronderstelling van een te lang-
durig beslaan van een zelfden slaat 
van zaken. Waar is een werk , dal op 
dezelfde wijze is vernieuwd geworden , 
w i j willen niel eens zeggen l)ij voortdu-
ring, niaar slechts gedurende een(! halve 
eeuw? lïij voorbeeld : wij zien wrgcj i , 
diegedmende twee honderd jaar weinig 
verandering schijnen te hebben onder-
gaan ; het zijn altijd bestrate wegen, 
maar de breedte is vermeet derd, maar 
dc steencn zijn van verschillenden vorm 
en eerje amierc grootle, maar hunne 
bardbeid heeft afgewisseld naar dc 
groeven, waaruit men ze fiaalt; maar 
het gerij is in snelheid cn hocveel-
beid toegenomen oj) bet eene punt , 
verminderd op hel andere, cn wat dies 
meer zij. 

Tndien men de w ijzigingen nagaat, 
welke met den lijd o/ïgevoclig in dc vor-
men der werken. in den aard der ge-
bruikte bouwstolTen, in de bouw-prak-
tijken , en vooral en nog sneller in dc 
])rijzen tot stand komen, zal men erken-
nen,dat de vooruit-berekening der koslen 
van heibouw zich naauwelijks lol twee 
geslachlen zal kunnen uitstrekken, liij die 
formiden is ondersteld . dat de slijging 
der prijzen in eeru! meetkunstige ret̂ ks 
loenecint; niet alleen is deze onderslel-
bng , die alleen voor het gemak bij 
de berekening is aangenomen, niet 
in overeenstemming met dc bekende 
stijgingen, maar het gebeint soms dat 
dc prijzen dalcj) , zoo als in I^'rankrijk 
in bet bogin der XVUlc eeuw heeft 
plaats gehad. r>ovendien schijnt hel , 
da l , indieiï de weiken door de regering 
worden bekostigd, men niet alle stijging 
van prijzen moei in nanmoi king nemen, 
omdat, alzoo dc schatkist {je.deeltelijk 
Avordl gevoed door bclastinjjcn, die 
met die prijzen stijgen , de vermeerde-
ring van dat gcdeclie van hare inkom-
sten evenredig is met dc slijging der 
in ijzen van den arbeid en van de bouw-
stolTen. 

Kr is nog eene ander zeer gcwigligc 
opmeikirig, onafhank<flijk van de voor-
gaande berekeningen , en die men 
daarbij niel in rekening kan brengen. 
Ijij die beiekeningcn onderstelt men , 
«lat men de vrijhei«! heeft , van twee 
soortefi van bouw die te kicT'c/i, welke 
ten slotte de meesie besj)arin/; 0|>lrverJ; 

maar zulks is het geval niet. IIoc rijk 
eene natie z i j , evenmifi als een een-
voudig f>artieulier heeft zij altijd het 
groote bouwkapitaal beschikbaar, welks 
aanwending de meeste besparing in dc 
toekomst moet opleveren ; hare keuze is 
afhankelijk van de verhouding van hare 
middelen tot dal kapitaal; vaak veroor-
looft haar finantiele toestand haar niet 
den weg der grootste zuinigheid te be-
wandelen , cn , om te voldoen aan al 
liare lrgenwoordi{je behoeften, is zij 
verplifjl middelen aan Ie wendeFi, die 
wel voor hel oogenblik minder kostbaar, 
maar in dc toekomst des tc kostbaar-
der zijn. 

Het beperkend beginsel ten adnzicn 
van dc spaarznarnbeid , dal ik hier voor-
Oj)slel , kan door vele voorbeelden wor-
den aangewezen. Van den handwerkman 
lot den rijksten burger, is niemand vrij 
in dc keuze van de/i znini/jstcn weg hij 
zijne verteringen. Zoo zijn er weinig 
•werklieden te Parijs, die niet dagelijks 
ieder zijne halve ilesch -wijn drinken : 
wie twijfelt er aan , of het zou den 
werkman veel voordceliger uitkomen 
een vat wijn op te doen dan dage-
lijks in het klein den wijn te koopen ? 
l\laar bij bezit hel kapitaal niel, dat 
noociig is om zicli dal te verschafTen, 
en hij zal het welligt nooit hebben ; 
hij is dus genoodzaakt om voor het 
da{;e)ijkseh onderhoud zijner krachten 
een dagelijkscbe, soms dubbele, uitgave 
te doen. 

De rijke stedeling, die jaarlijks^ tot 
4000 frank voor zijne woning betaalt 
zou er voordeel bij vinden, als hij een 
huis bezat; maar hel kan gebeuren, 
dat hij rmoit het kapitaal of het krediet 
bezit, hetwelk noodig zou zijn om dat 
buis te koopen of te bouwen , en iiij 
is verpligt , een gedeelte van zijn inko-
men tc misser, voor eene woning die 
met zijn stand overccnkofnt. 

Hel voorbeeld der bangbrnggen 
strekt verder ten bewijze. I\!eer dan 
tweehonderd steden of gemeenten in 
Frankiljk hadden sinls lang behoefte 
ann eene brug , maar- wegens de daar-
voor benoodigde uil gave moesicji zij 
die ontberen. Zoodra zij vernamen 
dal zij voor veel minder kosten eene 
hangbrug konden erlangen , haastten 
zij zich cv eene tc doen maken. Zij be-
kreunden zich weinig om den duur van 
hel nieuwe stelsel . dien niemand kent; 
gelrotVen door liet goedkoope der zaak, 
aarzelden zij niel een wei k, dal dadelijk 
finitijT you zijn. hoezeer ook van een 
onzekeren dnnr, lol slaiifl Ie doen k^nMeii 
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omdat men de behoeften van het oogen-
blik beter naar waarde wist te schatten 
dan die van de toekomst.Om gelijke reden 
is dezelfde weg ook soms van staatswege 
ingeslagen geworden, omdat men daar-
door in de mogelijkheid kwam, twee 
bruggen in stede van eene enkele te 
doen bouwen. 

Ik kom terug op het denkbeeld van 
voortduring (pcrpèluUè) bij openbare 
werken, omdat het mij voorkomt een 
der minst juiste te zijn, welke men zich 
ten aanzien van hun wenschelijk be-
staan kan vormen, liet berust klaarblij-
kelijk op de onderstelling dat zij steeds 
hetzelfde nut zullen behouden, en niets 
is meer strijdig met de werkelijkheid. 
Het nut en de waarde der openbare wer-
ken toch veranderen mei den tijd. 

De meeste van dc waterleidingen der 
Fiomeinen , al waren zij thatis nog in 
goeden slaat, zoutlen ons v/einig balen. 
Hunne wegen en bruggen zijn Ie smal 
voor onze rijluigen; zij hebben te steile 
bellingen, en zijn niet gelegen op de 
plaatsen , waar wij ze het meest noodig 
hebben. Hunne schouwburgen zonden 
voor ons bijna nutteloos zi jn; onze 
tooneelspelers zouden er niet in de open 
lucht willen zingen en onze tooschon-
WH'rs zouden er niel de koude, dc 
zon en den regen willen trotseren. 
Hmnie havens, met zooveel kosten voor 
hunne galeijen aangelegd, zouden voor 
onze brikken ontoegankelijk zijn. 

Welke lijkdoinmen zijn voor altijd 
verloren in den stevigen bouw^ der 
middeneeuwsche burgten l hoeveel dui-
zenden dagen arbeid zijn verloren om 
dc steden met dikke mmcïi cn hooge 
torens in te sluiten l en hoeveel andere 
dagen met hel vernietigen van die zelfde 
werken, door wcdke de steden niel lan-
ger tegen hel kanon <ler belegeraars 
konden worden vcrdedigit ! 

Het zou te lang duren, indien wij 
al de werken der ouden wilden opnoe-
men , die voor ons van weinig waarde 
zouden zijn. Bovendien behoeft men zoo 
ver niel op te klimmen om voorbeelden 
van deze waardc-vcrfuindcring Ie viii-
den. Wa t doen wij mei de oude huizen 
van voor twee eeuwen lierwaarts? Zijn 
wij niet verpligt er zoo groote veran-
deringen aan toe te brengen , dal wij er 
naauwelijks het geraamte van behouden? 

Zijn wi j niel genoodzaakt geweest al 
dc oude bruggen tc vergrooten ( I ) ? In 

(1) Do l*ont U'jrie c« <lc Pont National 
Tarijs ; «Ic bruj^ de la Guillolicru te Lyon ; tic bruj?-
K«-'U fi'Alhy . ilo Monlauban . tic Montliirou . tic la 
J'.ilisse, dc S:«blC', dc h Vrie tc Saiuf-Ló, <mz. 

bet jaar 1200 gaf men 4 el breedte aan 
de brug van i^lAcoii, iti 178f> bragt 
men de brceille op 7 el , en in 184;j 
moest men daar nog 2 el bijvoegen. 

Heeft men niel de hellingen van al 
onze oude wegen moeten verminderen 
voor de rijtuigen van groote snelheid , en 
in hel welbegrej)en belang van het gerij? 

Heeft men niet al de sluizen der ka-
nalen van Uriare cn van Orleans , die 
voor naauwelijks twee ecuwen zijn ge-
maakt , moeteii verbroeden? 

Het voormalige droogc dok van de 
baven van llocbefort, die in 1700 werd 
gebouwd , is ter naauwerimod voldoende 
om er kleine fregatten in te herstellen. 
De nieuwe droogc dokken van dezelfde 
haven kumien tegenwoordig de schepen 
van 80 stukken niet opnemen, en wat 
meer zegt, men voorziet thans de mo-
gelijkheid dat de droogc dokken in alle 
liavens zullen verlateiï worden. 

In 1G48 bepaalde Vauban de wijdte 
van de groole sluis te Duinkerken op 
12«i,()0, in 1822 heeft men die tol IG 
ei moeten brcngeii en tegenwooidig 
zouden de transallantischc stoomschepen 
er niet kunnen doorvaren. Hetzelfde is 
bel geval {jewcest met de sluis, die hij 
Ie HAvre had doen bouwen. 

Voor ongeveer twee eeuwen bouwde 
men, ten einde l^n ijs van water Ie 
voorzien , de w alerleiiling van Arcueil, 
die er hel water uil de fonteinen van 
Uungis aanvoerde, cn Gaujskens stichtte 
de Sacnarilaafïsche pomj» en de pomp 
jXotj'C-Dame, die de wateren van dc 
Seine opvoerden. Deze hulpmiddelen, 
in der tijd beroemd, wei den weldra 
nietig en voldeden niet meer aan dc 
behoefte. Zij wertlen opgevolgd door de 
stoomtuigen van Chaillol cn Ic Gros-
Caillou. Alzoo de voortbrenj^ing nog te 
gering scheen. maakte men hel kanaal 
de l'Ourcq , eene zeer kostbare onilerne-
ming, door welke hel doel slechts OÏI-
volkomen bereikt werd. Al die hulp-
middelen schenen oi) den achtergrond te 
zullen worden ge.^teld door de onlangs 
nilgevonden (urhines , toen de goeile uit-
slag van den put van Grenelle hel betrek-
kelijk init van al de vooi afgaande mid-
delen veimi'.iderde , door den prijs van 
de teerling el water voor een dag lot éénc 
centime te doen dalen (1). 

"NVil men nog een voorbeeld, onllecfjd 
aan werken , die thans geheel Europa 
bezig houden ? men aanschoiiwe dc 
spoorwegen. 

(I) /ie verder tnnlronl al tlo hier vormeMo mid-
ili'lfii O. a. ile < VerlKUuloütifrcn • van Lel Insliluut 
IStO, Vr stuk, hli. nw». (lictl.) 
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Omstreeks 1650 maakte men sporen 
Tan hout ( I ) ; eenige jaren later be-
legde men die met ijzeren handen; 
in 1739 verving men ze door spoor-
groeven van gegoten ijzer (2^; in 1789 
verandert men deze in verheven spo-
ren (3); in 1805 vervangt men hel ge-
goten ijzer door geslagen ijzer (4); en 
men (jeraakt langzamerhand lot de te-
genwoordige sporen, welker gewigt, 
de strekkende el, in de laatsle vijftien 
jaien is verdrievoudigd. 

Van lïen anderen katit zijn de paarden 
in J811 door stoomtuigen vervangen, 
die in geenerlei opzigt oj» de tegen-
woordig gebruikelijke locomolieven ge-
lijken. 

Kindelijk kosten de spoorwegen, wel-
ker kapitaal vau aanleg voor naauw elijks 
dertig jaren slechls op een derde vau 
)iet voor kafïalen benoodigde werd ge-
schal, tegenwoordig dubbel zooveel als 
de walerwegen. 

Inderdaad, wanneer men den loop 
van deze zoo geheel nieuwe bouwwer-
ken CU lunmc snelle geduaute-veran-
deringen nagaat, wanm^er men de 
overhaasling iu aamnerking neemt , 
wa^rujede men aanzienlijke kapiialen 
opolïert voor werken, die, volgens dc 
onderviiuling van het verledene , slechts 
een voorbijgaanden vorm hebben, wan-
neer men bedenkt dal nieuwe praktijken 
of zelfs slechts verbeteringen, naar w elke 
een ieder streeft, de weikeii, die men 
orulerneemt , veel van hun inil zullen 
doen verliezen, dan ziet met» het gevaar, 
dat er in gelegen is, om de uitvindin-
gen zoo juist le volgen en daardoor 
aan de werken een te langen duur le 
verzekeren , en men komt tol eene regt • 
matige vrees omtrent dc bestemming 
van groole kapitalen. 

Hoezeer zou men zich tegenwoordig 
niel beklagen , indien , zoo als voor 
twintig jaren verlangd wertl, men overal 
eu legeli jkerlijd spoorw egen bad geopend 
mei hellingen, tot hoogstens 3 streep 
op de el be[)erkl, welke bepaling de in-
genieurs toen uu;enden tc moeten aan-
nemen ? Ht>eveel kapitalen zoutlen aan 
den voorlbrengenden arbeid onttrokken 
en nutteloos in ontzagchelijk grtmle 
aardewerken gt!sloken zijn . in lange 
wegbruggcn en diepe onderaartlsche 
gangen, len einde gevaren le oulwijken, 

(1» « TrailH des ctiemins de fer de N. Wooci • 
uil het Eujïtdsclj vcriaidd doyr Moulriclier el Frau-
quevitle, htz. (;. 

Aid. hlz. 0. 
(oi AU hu. II. 
ii) Aid, Ih 17. 

dic men sedert als hersenschimmig heef* 
leeren beschouw en, en eene verhooging 
van de vcrvoerkoslen le vermijtlcn, w elke 
sedert door tle ondervimling gebleken 
zijn van uiterst gering belang le wezen, 
in verhoutling lot de gezamenlijke kosten 
der exploilalie. 

Hoeveel waarden zouden cr zijn verlo-
ren g(*gaan aan melalen cn handenarbeid, 
wanneer men die werken met spoor-
slaven en kussens had willen votirzien, 
die men eenige jaren laler zou hebben 
afgekeurd, hoezeer zij volkomen goed be-
waard waren gebleven , omdat zij de 
legenwfjtirdige locomolieven niel zouden 
beliben kunnen dragenl 

Ku eintlelijk, teu aanzien van die 
eenzame deelen van tien weg, die vol-
gens het vrtieger beginsel, om een zoo 
kort mogelijken afstand lusschen de 
beitle uilersle pimten le dtiorloopen, 
zonden zijn aangelegd geworden, hoe-
zeer zou men zich beklaagd hebben , 
uit de siioorwegen slechts thi helft van 
het nut te hebben gelrokken dal zij 
konden verschafï'en 

Wie zou , bij de hervormingen, dic 
de spoorwegen in minder dan veerli(; 
jaren liebhtm ondergaan, durven gewa-
gen van de voortduring der bouwwer-
ken en van die van hun nul? 

IMUI weinig nadenken doet inzien dat 
de aanhoudende voortgang der bescha-
ving , ztiowel als hare achteruit{jang, 
zulke groole veranderingen in de kun-
sten, dc zeden en de gebruiken te weeg 
bre/ig't, tlat een werk , hetwelk voor-
een zeker tloel heden wordl vtdvoerd,. 
zeer ligl binnen eenigen lijd niet meer 
aan dal doel zal kunnen beantwoorden; 
en intlien wij bij dic oorzaken nog 
voegen de onverwachte verplaatsint; 
des bandels , der nijverheid en der be-
volking , dan zal men bevinden tlat in 
veischeltlene omslandighetlen tle ovcr-
groote stevigheid der openbare werken 
niet alleen niet tot deu rijkdom vai\ 
een volk heefl bijgedragen , maar zelfs 
zijn vooruitgang heeft moeien strem-
men , juist daardoor dat zij de voort-
during vau eeu weinig voordeeligen 
slaat van zaken bevorderde? 

In êt'u woortl o.v bestaat dan geenerlei 
sleetls voorltlureuil nul , en het is niet 
zeker tlat ecu voor altijd tluurzaaui 
werk besparing le weeg brengt, omdat 
men het imoil zoo ktm maken (indien 
tlit mogelijk ware) ztmtler de ktisien vau 
eersten aanlt^g aanzienlijk te veruu;er-
tlereu , eu bijgevt)lg zontler zich van 
antlere mitliije werken Ic tmlhtmthMï. 

ro'^pussifij der fornaden vp dc zerken 
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I 

m de galerijen van het Palats-yatio' 
nal ( l ) . — Keeren wij tot de formule 
(6) terug en passen w ij haar toe op dc 
zerken in tle galerijen van bet Palais-
JNalional in de ontlerstelling dat zij of 
van gewonen sitsen of vau graniet zijn. 

Door de voelslappeirslijlen tle gewone 
1'arijsche tlekzerken (van zandsleen) vier 
maal sneller dan die van bel graniet van 
Sainte-Honorine. De eerste mtielen na 
verloop van ztis jaren vernieuwd wor-
den ; aan welke soort van steen moet 
men nu de voorkeur* geven ? In de on-
derstelling, dat tle prijzen standvastig 
zijn , tlat de voet van interest van het 
geld is 5 ten honderd, en dat de eersle 
uilgaaf en elke hernieuwing in gewonen 
steen 20 frank tle vierkante el koslen, 
zal de uitgaaf voor altijd van eene vierk. 
el vloerslecuen van gewonen steen zijn: 

(T 

20 11.05 

1 . 0 5 — 1 

Indien wij het nadeel irj rekening 
willen brengen, dat de acblereenvol-
geiide herstellingen doen ontstaan , tlan 
zullen wij kunnen zeggen dal zij het 
publiek belenen langs dc winkels le 
te gaan en dat derhalve tle kooplieden 
mintler verkoopen; tlat, in tle ontler-
stelling, dat de sloi ing drie dagen time 
en tlat iedere vcrkooptlag ecrre winst 
van 30 frank geve op dc in een w inkel 
verkochte goederen , daaruit een nadeel 
van 90 frank voor eiken winkel zal 
voortvltuiijen , hetwelk over 10 vicik. 
el verdeehl moet wortlen , w elke wordt 
onderslehl de ojipcrvlakte van de zerken 
voor den winkel te zijn ; w aaruit een 
verlies van 9 frank vtior iedere vierk. 
cl bij elke hernieuwing der zerken 
ztiu voort vloeijen ; derhalve zal het ver-
lies VOOI* altijd uilgedrukt worden door 

O X 

De gezamenlijke uitgave, voor immer 
zal dus kunnen geschat worden op 

(T 

(20f + 9) 
1.05 

114.26 

.1.05 — 1 

Zij X dc uitgave voor zerken van 
graniet voor de vlerk, el bij den eersten 
aanleg en bij elke vernieuwing na vier-

ID Vroeger • Tulais Uoyal.. (Ked.) 

eu-lw intig jaren , dan zullen wij voor 
de uitgave voor immer hebben ; 

r ^ 

é a4 \ 
' 1.05 — 1 ^ 

waaruit w ij besluiten , da t , zouden 
dc uitgaven gelijk zijn , 

( a 4 

men (oj-h 9) < 
1.05 

J — . 4 l 
'1.05 — 1 ) 

114.20 zou 

moeten hebben , waaruit: 
X z=L 70.34 

Nu kost de vierk. el graniet beklee-» 
ding .53 frank ; men bezuinigt dus door 
die slof le gebruiken. 

Indien men het onderzoek van het 
vraatjstuk beperkt tot twee vernieuwin-
gen in graniet of lot achl eu veertig 
jaar,;bektmit meu 103 frank uitgave voor 
de vierkante el in (jewonen steen, cn 
72 frank voor den prijs van de vierk. el iu 
graniet , tlie de geheele uilgave voor 
beide bekleedingen gelijk zouden maken. 
\̂ anneer men op slechts ctiiie vernieu-
wing of op vier en twintig jaren rekent, 
bcktunl men 78 frank als uitgave voor 
elke sooi'l van werk. 

Deze laatste uitkomsten, hoe van dc 
vorige verschillend , komen meer der 
waarheiti nabij. Hoe meer vernieuwin-
gen mt̂ n beschouwt , boe meer dc 011-
derslellingen , waartip tle litMekcniiuv 
rust, van tle werkelijke grtmtlslageri der 
uilgaven afwijken. Want kan men aan-
nemen, dal de bevloering der galerijen 
van het Palais National allijtl zal in 
stand gchoutlen wtirden; dat de be-
trekking lusschen tien prijs der beide 
soorlcn van sleen niet zal veranderen, 
wanneer men weet dat die van het gra-
niet een derde is gedaald in mintler tlan 
vijftien jaren ; dat men altijd hetzelfde 
graniet daartoe zal gebruiken , enz. 
enz? 

Toepassing der formulen op de vergelij-
king tusschen sluisdeuren van gegoten 
ijzer en die van hout,-^ De nieuwe deuren 
der sluizen van bet kanaal du Cenlie 
kosten ('volgens dc prijzen van 1843): 
Balkhout legen 150 frank, de 
teerl. cl 900 fr. 
Platen en planken 120 » 
Ibeeuw en, leren en verwen . 136)» 
Ijzerwerk , spijkers, enz. . . 300 » 

1456 fr. 
Deze deuren duren gemiddeld 19 jaar. 

Haar jaarlijksch onderhoud vcrcischt: 
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Teren 37,75 fr. 
Verwen i5,50 » 
IJzerweik en breeuwen . , üO.QQ » 

143,25 Ir. 
Om ze Le vergelijken met cle deuren van 

gegoten ijzer, zamengeslehl uit ribben 
van gegoten ijzer en i)latcn van bout ol' 
planken, die met kleine bouten zijn vast-
geUeclit,moet men in aanmerking nemen 
iiüL de bekleedings-planken aan beide 
stelsels gemeen zijn even als bet onder-
boud en bet breeuwen en bepikken, 
bet teren en verwen , zoodat de ver-
gelijking alleen moet wordeii gemaakt 
lusscben bet raamwerk van de bouten 
deuren, dc eerste breeuwing en bet 
ijzerwerk aan de eene zijde en de rib-
ben van gegoten ijzer aan de andere 
/ijde. Als eerste uitgave voor de bouten 
deuren vinden w i j : 
ï^alkbout fr. 900 
iJreeuwen, bepikken, leren enz. -
ijzerwerk - 300 

fr. 1330 
En voor onderhoud aan ijzer 00 fr.; 

alsdan wordt de formule (a) als men 
onilerslelt 
ji =z l . . . m =z 1.05 . . . p = 19 . . . G — 
1330» . . . E = 90f 

V 
1336(' H- 90 

O..; 1.05 
) — — 

( l .05 — 1 
13315 X 1.05 90 X 20 

(1.05 — 

: 4004 fr. 
Alzoo de vernieuwifig j)laals iieeft 

ijeduiende den lijd in het jaar dat bet 
kanaal toch niet gebruikt kan worden 
{^cUomcKje}, gaat zij niet gepaard met 
ce/i ve/'Iies van nut. 

De deuren van gegoteujjzer zouden 
ivOslen ; 

itibben of ramen 
van gegoten ijzer 
omstreeks 4820 pd. 
legcii 0.G5fr. „3133 fr. 

Kleine Iiouten van 
gesmeed ijzer, om-
slreeks230pd. legen 1.30 fr. 299 » = C 

Onderhoud dei 
bouten ongeveer 

3432 

GO fr. l: % ß 

Wanneer men deze waarden in de for 
mide (a) stelt, heeft men, in aanmerking 
Jieinendo, dat de ramen van gegoten 
jjzei' oiidersleUl worden eeuwen le duren: 

3V.V2 fr. + 20 X 00 = 40 i2 fr. 
Vo!;;ens deze I)erekening zouden de 

<leu;eii van ge;;ote/2 ijzer njcer kos-
ten; deze uilkomst zoowel als hel breken, 
waaraan deze deuren door den schok 

der vaartuigen zijn blootgesteld, maken 
het verklaarbaar, waarom zelfs in En-
geland, waar het gegoten ijzer zoo 
goedkoop is, dit stelsel niet is aange-
nomen, beiialvc bij eenige groole sluizen, 
zooals die van het Kaledoniscli kanaal 
en die van het kanaal van den Uegent. 
Ziedaar bet oordeel, wat men tegen • 
woordig omirent deze vergelijking zou 
kunnen vellen; zal het binneu eenige 
jaren hetzelfde zijn? Dit is moeijelijk 
te voorzien. Indien men zegt, dat de 
prijs van bet gegoten ijzer zal dalen, 
terwijl die vafi het hout zal rijzen, om-
dat de bevolking en de boulvellingen 
toenemen, dan zal men antwoorden, 
dat het hout als brandstof langzamer-
ba/id door de steenkool zal worden ver-
vangen , welker ontginning overal toe-
neemt waar die mogelijk is ; dat boven-
dien waimeer bet vervoer volmaakter 
wordt door de stoorabooten op zee en 
langs de waterwegen binnen 'slands, 
gelijk waarschijnlijk is, men kan aan-
nemen Jdat de onmetelijke wouden van 
Amerika weldra aan de Europesche 
markten zoowel zullen leveren als die 
van Noorwegen en Zweden, en dat 
eindelijk ook de jjeringste verbetering 
len aan/ien vaiï de praktijken, die men 
aanwendt om bout in goeden slaat le 
bewaren , geheel en al ile grondslagen 
van het vraagstuk zou veranderen , ten 
nadeele van het gegoten ijzer, waarvaji 
bovendien niemand den duur kan be-
palen, omdat het naauwclijks zestig jaar 
geleden is, dat het in den bouw van 
bruggen en sluisdeuren is ingevoerd ( 1). 

Is het dus zoowel le dezen opzigle 
als voor alle werken , niet veel geschik-
ter hel onderzoek naar lumnen duur tot 
twee of drie geslachten le bepalen , en 
aan hen, die later ze zullen moeten 
onderhouden, de zorg over te laten , oni 
dtï uitgave/ï naar de omstandi/fhedcfi 
le regelen? Waartoe zouden wij bij onze 
besluiten de overwegingen omirent eene 
toekomst in aanmerking nemen, die te 
ver veiwijdcrd is, om ons belang in 
te boezemen, en om juist te kunnen 
worden gewaardeerd ? 

' / i :SüE noOFDSTUIC. 

Over (le vereeniijiiKj vcdi hnpilalen, be-
noocUfjd voor de uitvoerimj van 

openbare tvericcn. 
Vooi' do uil voering van openbare werken 

(1) Duluns « MiMuoiro sur les travaux J»UI»1JCS 
U'Aiigltrlerre. » lîriî î̂ van <>o.ill>ionkilalo iu 177i> , 
ctt t\vcc<le sluis van het kanaal Chcstcr iu 1777, 
Zie bU. (35 cu lOy. 
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is beschikbaar kapitaal noodig om de 
kosten goed le maken. Dit kapitaal 
wordt op onderscheidene wijzen ge-
vormd, die men over het geheel tol dc 
volgende drie stelsels kan terug brengen. 

1". De openbare schatkist, dat is te 
zeggen de belasti/ig, levert de fondsen 
en de regering doet de werken under 
de leiding van bare beambten uitvoeren. 

2\ De staat leent van kapitalisten , 
doet de werken uitvoeren en geeft het 
tïeld terug met de onderstelde opbrengst 
der gehevene regten. 

3". Kapitalisten vereenigen zich om 
in de kosten te voorzien ; zij doen de 
werken door hunne agenten uitvoeren , 
en helfen de regten , die men hun tijde-
lijk of voor altijd toestaat. 

In bet eerste geval heeft de regering 
bet toezigt over de uitvoering der wer-
ken ; in het tweede is haar werkkring 
beperkt tot liet waarborgcfi der aan het 
publiek toegezegde voordeelen. 

Over het gebruik van 'sliijhs middelen 
ter bekostiging van openbare werken; 
eerste stelsel, — De regeriiig bezorgt liet 
benoodigde geld en gelast de uitvoering 
der werken. 

Daar de middelen van den slaat de 
opbrengst zijner inkomsten en voorna-
melijk van de belastingen zijn , zoo 
behooren zij aan allen toe, en mogen 
derhalve alleen aan werken besteed wor-
deji, die voor allen nuttig zijn , dat is 
aan werken van nationaal nut. liet is 
duidelijk , dat de versterkingen der 
grenssteden, de oorlogschepen , de mi-
litaire havens, de gevangenissen , de 
kazernen, enz. gebouwd moeten wor-
den voor rekeninf; van den staal en 
door de zorg der regering. 

De bijdragen in de kosten moeten wor-
den geregeld, 7iaar de graden van nut. 
De verschillende soorten van nnt, die wij 
{;emeentelijk , departemeiitaal en natio-
naal nut hebben genoemd, zijn sints 
lang gevoeld en daarnaar moeien de 
verliouilingen geregeld worden, in welke 
men tot de uitgaven voor de o{»enbaro 
werken moet bijdragen. 

INlen ziel cr de bewijzen van in Frank-
rijk aan de wellen , bij welke de sub-
sidien worden toegestcin die noodig 
zijn voor de uilvoering van wei ken,welke 
soms len laste van ééne eenkele stad of van 
(M'ue provincie komen , zoo als liet oude 
kanaal van iJorgondien, liet kanaal 
du Charolais , het kanaal de rOurc«]; 
soms len laste van eene stad en van den 
staal, z<ioals de bestraling van Pari js, 
tie kaaijen van llouaan , de nieuw c 
dokken le la llochelle, dc niecslc hang-

bruggen ; soms eindelijk len laste van 
eene stad, een departement en den slaat, 
zoo als de bruggen te llouaan en te 
Nevers, de nieuwe dokken te Duinker-
ken , de nieuwe spuisluis le Calais. 

Deze be{5inselen waren w oordelijk op-
genomen in de wet van 10 Septem-
ber 1807. Artikel 29 van den VlI^" titel 
luidt als volgt: «De departementen 
zullen in eene zekere verhoutling bij-
dragen , de arrondissementen , die er 
bet meest belang bij hebben, in eene 
andere, de betrokken gemeenten weder 
011 eene andere wijze, alles volgens de 
graden viin betrekkelijk nut. » Deze 
l)eginselen zijn sints lang erkend : het is 
door de toepassing er van , dat Vau-
ban , niet minder groot als bur{;er dan 
als ingenieur, voorstelde vele kanalen 
in Frankrijk te doen uitvoeren. Hij 
nam aan . dat het nut van een kanaal 
zich tot op vijf iieue (20 ned jn i j l ?) ter 
wederzijde deed gevoelen, en na het 
vijfde gedeelte der gezamenlijke kosten 
te hebben doen betalen door den staat, 
die uit het kanaal eene vermeerdering van 
inkomsten trekt, riep hij de grond-
eigenaren der tol op vijf mijl van het 
kanaal geiegen landerijen op , om het 
overige bij le dragen maar in grootere 
mate , naar gelang zij njecr nabij bet 
kanaal waren ( l ) . 

De landen , welker bewoners onder-
steld worden zich niet van een open-
baar werk te moeten bedienen , of er 
geen voordeel van le trekken , zouden 
derhalve niet behooren geroepen te 
worden om in de kosten bij te dragen, 
riiettemin is in Frankrijk sedert vijftig 
jaren een {jroot gedeelte der bruggen, 
kanalen en wegen op staatskosten ge-
maakt en ondei houden geworden. Eerst 
setlert vijf-en-Iwinlig jaren heeft de 
regering, in beginsel, het monopolie 
van deze werken laten varen , en is er 
toe teruggekomen, om als voorheen 
aan de bijzondere nijverheid ceu aan-
deel er in af le slaan. 

Over de regten , die geheven ivorden 
om do uitgaven terug te betalen. — iNleri 
heeft sints ïjeruiinen lijd een billijk 
middel gevonden om de uitgaven te-
rug te betalen , die voor de openbare 
werken zijn gedaan . fiamehjk de reg-
ten of tolgelden. Deze soort van taK 
drukt alleen op hen, die van hel nul van 
een openbaar werk genot hebben. Dc 
tol is /;eene eigenlijke belasting; hij i j 
veeleer dc betaling voor eene dienst. 

(1) R.éliiior, »Archilcciutc L)vdrauli«iuc »TÜ:U. IV, 
h\z. 5 i l . 
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Wanneer de opl)rengst van een lol 
de kosien van ondei houd en den interest 
van het kapilaal van aanleg niet over-
treft . neemt hij niets weg van de ver-
l>etering, waarop men rekenen kon, 
omdat men in de berekening van winst 
en verlies den onvermijdeÜjken last der 
herslellingen en den interest der kapi-
talen in aanmerkifig heeft moeien 
neïuen, w elke laalste niemand voor 
niets voorsohiel. IJe lol verschaft het 
middel om deze laslen te doen terug-
betalen door hen alleen, die gebruik 
maken van het werk. 

Indien de tol, behalve de vermelde 
terug'l)elalin{j, nog eenig voordeel van 
welken aard ook oplevert (in welk ge-
val men niet moet onderstellen, dat 
het de schatkist is, die het ontvangt) 
neemt de winst van een bijzonder i»er-
soon of van eene maatschappij een ge-
deelte van de verbetering weg, die het 
publiek zou kuimen erlangen, Maar de 
vergurmingvan dit voordeel is de sterkste 
prikkel voor den onderneiningsgeest en 
de zucht naar uitvinding. Zij moet be-
schouwd worden als de belooning voor 
eene verbetering, waarmede de rege-
ring zicb niet ophield , of welker uit-
voering haar niet voegde. Kn ten slotte 
is het beter eene mindere verbetering 
Ie erlangen, dan in het geheel geene. 

IVleu kan bovendien , zoo als in En-
geland geschiedt, grenzen aan die winst 
stellefi, in het belang van het algemeen. 
De bills van vergunning houden soms 
het voorschrift in , om het tarief te 
verlagen , warnieer de opbrengst der 
tollen een zeker zuiver bedrag te boven 
gaat , bel\> elk eertijds op 5 len hon-
derd van het kapitaal van aanleg was 
bepaald ( I ) , maar in sommige omstan-
digheden tot 10 ten honderil werd ge-
bragl , zoo als b. v.voor den spoorweg 
vafi Liverpool naar Manchester (2). 

Middelen^ in Entjcland aaiKjewcnd^ om 
de tollen op de bru<j(jen op te heffen, — 
AVij zullen bier gewagen van een mid-
del, dat in En(jeland {icbruikelijk i s , 
om de aanvankelijk toegestane tollen 
af te scliafFen en aan het algemeen het 
kosteloos gebruik van een werk lelattMi; 
vooral heeft men het op de bi'uggen 
toegepast. De tol is eene onzekere 
opbren/;st naar welke men moeijelijk 
tien lijd kan bepalen, dat de betling 
moet dinen ; imlien men den lol langer 
Iaat heffen , dan noodig is tot lerug-
belaling van het kapilaal van aanleg, 

(1) • O' nvres de Smenlon» 
C-) rrit-silcy, LI. iiC;. 

Tu;». II p. Gl. 

doet men of» het algemeen een ni>tle-
loozen last drukken ; indien men hem 
Ie kort laat helfen, veroorzaakt men 
voor de maatschappij die het werk on-
dernomen heeft verlies, en schrikt 
daardoor de ondernemers van derge-
lijke werken af. In Entjeland het ft men 
het volgende middel in toepassing ge-
bragt om beide die klii)|)en te vermijden. 

INlen hett op de jaarlijksche opbrengst 
der lollen eene som van 5 len honderd 
van het kapitaal van aanleg , waarmede 
men den interest aan de aandeelhoudei s 
betaalt , het overschot wordt tegen 
interest op interest uitgezet in de ojien-
bare fondsen, tot het door aangroeijmg 
vormt: een kapitaal dal 10 len hon-
derd opbrengt van hel kapilaal van 
aanleg ; 2". een ander kapilaal, waarvan 
de interest de onderstelde kosten van 
onderhoud der brug kan dekken, waarna 
bet eerste kapitaal tusschen de aandeel-
houders wordt verdeeld; het tweede 
blijft in de openbare fondsen l>elegd tot 
lïel onderhouden van dc b i ug , en dc 
tol wordt afgeschaft ( l ) . 

Deze handelwijze heeft, wat het nut 
betreft, ten gevolge, dat het tegenwoor-
dige de laslen van de toekomst draagt; 
bet gebruik van de brug is drukkender, 
dan het behoefde te zijn, voor het ge-
slacht, dat haar heeft gebouwd; want 
alleen door een zeer hoogen tol te 
heffen kan men het kapitaal voor hel 
toekomstig onderhoud sparen. 

Oudheid der tollen, — In Frankrijk 
kent men voorbeelden van brugtollen , 
die tot de Xl l 'eeuw opklimmen , zooals 
op de brug van Avignon ; er wordt zelfs 
in een capilularium van karei de(iroole 
van gewaagd (2). De lollen beslaan 
sinls lang op eenige rivieren ; zij heb-
ben op de kanalen altijd beslaan; en 
hoewel er vi oeger op verscheidene slraat-
wegen bestonden (3) , b. v. voor de 
bestrating van Parijs, zoo bestaat er 
daar tegenwoordig geen enkele meer. 

Over huwie wederinvoering op de 
wegen in Frankrijk. — De vestiging of 
berslellin{j van lollen op de wegen in 
Frankrijk is, in den laalslen lijd, Ier 
sprake gekomen ; niet slechts liepen de 
nieeningen uileen omtrent de ge-
schiktheid, de voordcelen en de na-
deelen van zulk een maatregel, maar 
zelfs waren er, die meenden, dat hij in 
slrijd was met billijkheid, omdat, naar 

(1) 7ie Dulens , l . n. p . brug van Soulhwank , 
art. ÏM). I.Iz. 187. 

l'erroi , • PiL-iionuaiie dc Yoirie ,» i>. 

cii r»2r>. 
(5) AM. ]». ö'2ö cn -S-'J. 
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zij beweerden, het naluurregt mede-
brengt, dat ieder vrij zij om zijn 
wagen over de wegen te doen gaa 
daar hij niet over de bebouwde landen 
kan rijden ( I ) . Deze ojnnerking is juist 
wat aangaat de landwegen, die niet 
door een bijzonderen arbeid zijn aan-
gelegd en die ook niet worden onder-
houden. IMaar wanneer men grond koopt, 
om een weg aan te leggen , wanneer 
men dien weg van sleenslorlingen (inaca-
dam) of slraalkeijen maakt . en nog 
veel meer werken lot stand brengt en 
wainieer nnMi die onderhoudt in bel 
belang van bet gerij, dat ze doel slij-
ten, dan schijnt het niet onbillijk, dat 
ook door dat gerij alleen (Ie kosten 
worden terug betaald. De lol levert 
bovendien het voordeel op, dat hij eene 
opbrengst verzekert , die geüvenredigd 
is aan de voornaamste oorzaak van het 
verval van den weg. 

De herstelling der tollen zou den prijs 
van de wageiivracht doen stijgen en 
bij gevolg dien van de vervoerde koop-
waren , hetwelk er loe zo\i leiden om 
het verbruik te verminderen ; maar van 
een anderen kant zouden de verbruikers, 
die belastingscluddigcn zi jn, dat ge-
deelle van hunne belastingen behouden, 
dat voor het onderhoud der wegen be-
taald wor dt; zij kurnien dus aan den 
voerman geven wat zij anders aan 
den ontvanger zouden hebben gegeven. 
Over het geheel schijnen de tollen op 
de water- en landwegen de bedrijvig-
heiddes handels niet le IxOennnei en, want 
wij zien dezen aanzienlijk bloeijeu in 
landen , waar die belastingen bestaan , 
zooals in Engeland, Holland, lielgie . 
Pruissen , enz. 

Voordeden, aan het gebruik van de 
opbrengst der belasting voor openbare 
werken verbonden. — liet gebruik der 
belasting voor oi)enl)are werken biedt 
ontlersclieidene voordeden aan : 

1". Is bel mogelijk wei ken te onder-
nemen van onbetwistbaar nut, maar 
die nooit door parlionlieiMin zouden 
worden uitgevoerd , omdat zij niet 
vatbaar zijn , dat er l(d van geheven 
worde, of aan ieder af/onderlijk |>!'r-
soon een Ie gering voordeel opleveren, 
dan dat dit lot vereeniging zou kunnen 
leiden. 

2°. De werken hebben de meesl wen-
scbelijke stevigheid, alzoo de beambtiMi 
der regering, die zo doen uitvoeren. 

( I j Navier, t 0« l**'\''rntion dos travaux pjjMirs », 
in li.'t • « Kiiiriul du GOui-j C iv i l » , Juillet i î t j ' j , 
- j Ii\r. p. ÖÓ-2. 

geen reden hebben om er eene gevaar-
lijke zuinigheid in te brengen. 

S». De ccMUralisalie in de leiding der 
werken , die een gevolg is van het ge-
bruik van 's rijks nruhlelen. moet meer 
eenvornjigheid en verband brengen in 
de werken, die dauraim behoefte hebben, 
zoo als de wegen, kanalen, spoorwegen, 
enz. 

4«. Die cenlrali.salie moet ook den 
voorullgan{; der kimst zekerder maken, 
omdat de verheterin{fen naar een ge-
meerrschappelijk middeirpunl zich ver-
eenigiMule, elkander aanvullende of beves-
tigende, heler- kunnen beoordeehl worden. 

5'*. Eindelijk, wanneer men dit ge-
bruik maakt van een gedeelte der belas-
tingen , dal is te zeggen van de inktnn-
sten «Ier bijzondere persorren, kan men 
aannemen, dat deze des te eer een on-
vruchtbaar verbriiik zullerr laten varen, 
en dal de openbare rijkdom zal toe-
nemen ; evenwel, ztdfs al neemt men 
aan dat ieder van zelf zijne uitgaven 
kan heiwer ken , zou men de beslennning 
der kapitalen alleen kumien veranderen 
ten nadeele van hel genot tier burgers. 
Deze toch moeten over hunne bespar ing 
kunnen beschikken. Men kan hun de 
spaarzaamheid aainaden, maar hun 
nooit die tot hun nadeel o|deggen. 

IVadeelen, — Hel {jebruik maken van 
de opbr engst der belaslirïgeri voor open-
bare werken heeft ook zijne nadeelen : 

I*». Verschillerrde inzii'.ten bij het 
beheer , dat is bij de bestirurders. ver--
schillende omslandi|;beilen in helstaat-
kundige, de oorlog en vooral fniantiele 
ver wikkelingen maken de plaatsiirg van 
fondsen in openbare werken onzctker , 
brengen verlraging in de uilvoeringen 
hebben ze vaak doen staken. 

2". Indien de ceirlralisatie, zooals wij 
zeiden , den vooruitgair{j der- kunst 
zekerder maakt , aan de andere zijde 
vertraagt zij dien tevens, <loor de ver-
dienslen van nieuwe tlenkbeelden aan 
eerre en de/elfde beoordeeling Ie orrder-
werpen , zonder dal men beroep b.eeft 
(»P de onderviriiling. 

g". De admirristratieve vormen en de 
cerrlralisatie, waaraan de regeringsbe-
amblen onderworpen zijn , belemmeren 
hunne wer kzaamheden err verlragen de 
vollooijing lier werken , waarvan men 
eerder gen(»l kon hebben. 

4'. De beki>sliging \ler werken door 
middel van de belaslingerr is drukkend, 
omdat zij de irmiirgs-koslen doet ver-
loren {jaan. In Frankrijk moet men , 
ivn\ G niillioen voor i»penbare. werken 
uil 's rijks iniddelcu te bclaleti, eene 
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bdasting vaiï meer tiari 7 millnen ïieffen. 
liet millioen meer was ile bezoldiging 
der ambtenaren van ile belastingen : 
maar alzoo bet voor den bouw der 
werken niet onmisbaar was ben te 
bezigen , moet hel als een onvruchtbaar 
verbruik beschouwd worden. 

Bij deze nadeelen , die reglstreeks aan 
den maalschaj)|)clijken rijkdom afbreuk 
doen, voegen wij nog d i t , dal het 
gebruik van \s lijks middelen in open-
bare werken den {;eest van v(;reeniging 
tegengaat, die zoo voordeelij; op den 
vooruilffang van dien rijkdom werkt. 
AVanneer al fabriekanlen, handelaren, 
grondeigenaren, inzien hoe nnllig de 
bouw van een werk voor hen zou 
zijn , zij zullen , indien zij gewend zijn 
den slaat de koslen der üpeid)are werken 
te zien betalen , niet trachten zich tot 
eene maatschappij ter uitvoering van 
zulke werken te vormen ; zij zullen zich 
wel wachten kai>ilalen uil hunne eigene 
zaken te nemen om ze in eene onder-
neming te steken , w aarmede de rege-
ring zich kan belasten ; zij zullen hunne 
pogingen vereenigen om de uitvoering 
op staatskosten te erlangen, en men 
zal moeten erkennen , dat, als zij die 
kunnen verkrijgen, zij verkeerd zouden 
hebben {jedaau om den associatie-geest 
in het leven te roepen, alzoo zij het 
middel vinden om van eene onderne-
ming genot Ie hebben, zonder zich aan 
de daaraan verbonden gevaren en kansen 
bloot te stellen. 

W i j moeien nog opmerken, dat , 
alzoo de jjraad van nutligheid van een 
nieuw werk altijd eenigzins onzeker is, 
het, naar het schijnt, behalve wafineer 
bel werk van nationaal belang is, niet 
l^eoorloofd is er de gelden van den 
slaat aan te kosle te leggen, die 
geenerlei gevaar mogen l»)o])en , vooral 
wanneer men in aaiMuerking neemt , 
dat er bijna allijil drinjjende behoeften 
beslaan , waaraati de regering , uit ge-
brek aan fondsen , niet kan voldocfi. 
Jlet zou dus niet passen de belasting 
aan deze laatste bcstemuïing te ont-
Irekken ten behoeve van ondernemingen 
welker onzeker doel eene i>laalselijke 
verbetering is, en die onvermijdelijk 
oen alg^emeenen last ten {jevolge hebben, 
namelijk het onderhoud. 

Kimielijk zal het altijd moeijelijk zijn, 
onder de voorgesteld wordende ont-
wcr])en, die door hun aantal sleeds 
hoven hel bereik der n^iddelen van den 
staat zullen zijn , eene billijke keuze Ie 
doen en die te regtvaardigen in het oog 
van allen , die genoodzaakt zijn er toe 

bij te dragen. 
Er zijn kommissiën van onderzoek , 

die hunne meening doen kennen omlrent 
het nut van elk ontworpen werk; maar 
wij zien niet in wie het betrekkelijk 
nut van onderscheiden toekomstige on-
dernemingen zou kunnen schatten. De 
regering? IMaar indien de kapitalisten 
in deze soort van ondernemingen, in 
weerwil van hel iloorzigt dal liet par-
ticulier belang eigen is, tlwalen , wat 
kan men dan verwachten van het oor-
deel der zoodanigen , die er persoonlijk 
geen belang bij hebben , en l)Ovendien 
wafuieer het nut gelijk is of weinig 
verschilt, hoe zal men kiezen tusschen 
een kanaal in het zuiden en een spoor-
weg in het noorden , tusschen eene 
haven in het kanaal en eene haven in 
de middellandsche zee? Alle departe-
menten hebben gelijkelijk regt op de 
terugbetaling der belasting , en zelfs, 
wanneer de werken niet voordeelig voor 
eene streek uiogten worden , hun eerste 
uitwerksel is altijd , dat zij er de be-
drijvige nijverheid heenlokken en er ka-
pitalen uitstorten , die van geheel Frank-
rijk geheven zijn ; derhalve zou men , 
uit v\ elk oogpunt men het beschouwe , 
4le beginselen van de reglvaardigheid in 
het uitdeelen hebben geschonden. 

Deze beweegijronden werden zeer goed 
gevoeld in de kamer van afgevaardig-
den van 1822 ; bij de beraadslagingen 
over de kanalen van Bretagne, Dor-
gondien , Derri, enz. hebben de afge-
vaardigden der departementen, die er 
geen voordeel van konden genielen, er 
zich wel degelijk tegen verzet. LJij dc 
beraadslaging zag men de i)laatsehjke 
belangen met elkander in strijd ; even-
wel gold het hier slechts de vraag, de 
fondsen voor eene leening te verdeden; 
wat zou dus hel geval geweest z i jn , 
als hel gejjoldeu had den last eener 
belasting te ontwijken? 

De aanleg der spoorwegen in Delgie 
levert een merkwaardig voorbeeld van 
de voorgedragen beschouwingen ; er 
was in den aanvang slechts sprake van 
een si)00rweg voor den doorvoer tus-
schen Anlweri>en en de pruissische 
grenzen , en in had men aan de 
de belgische kamers het ontwerp van 
dien weg , gaande langs IMechelen, 
Leuven, Luik en Verviers, met een 
zijtak 0[) Ih ussel, aangeboilen ; maar 
afgevaardigden van de beide Vlaanderen 
beijverden zich in Ie brengen , da l , 
alzoo de werken bij Icening op slaals-
k()sten zouden worden uitgevoerd , men 
liun de aansluiting vat» een zijtak van 
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Mecbelen over Gent en Brugge naar 
Ostende niet kon weigeren. Kort daarna 
deden de afgevaardigden van Henegou-
wen , om gelijke ledenen, in bel nel 
der Uelgischc wegen dc linie van Brussel 
over JVlons naar de 1'ransche grenze/i 
opnemen. Kenigen lijd later, steeds om 
dezelfde redenen, w erd de linie VIMI 

Gent naar Kortrijk en Doornik stilzwij-
gend opgenomen omhïr de staatswegen ; 
eindelijk , nog laler , achlle men het 
billijk den spoorweg op Namen en eeu 
anderen, tot in Limburg zich uitstrek-
kende , er bij te voegen (I ). 

Ten slotte heeft r.elgie zich niet te 
beklagen gehad over dezen loop van 
zaken, aangezien de oorspronkelijke 
linie, die van Anlwerjicn naar ller-
beslhal, in haar oostelijk gedeelte de 
kostbaarste en welligt dc minst voor-
deelige is geweest; maar het waren niet 
deze twee omstandifjheden , die in den 
aanvang weinig zijn in anrnnerkingge-
nomen , welke tol den aanleg der an-
dere linien hebbej) geleid; deze toch 
werden op grond van reglvaardigheid 
in het uitdeelen gevraagd, ondersteuml 
en vastgesteld. 

Over de leeningen ter nitvoering van 
openbare n erken; tweede stelsel., — De 
regering ïieeml geld oj), beeft de lei-
ding der werken en betaalt door middel 
der tollen het geld terug. 

Langs dien weg heeft men het voor-
deel , dat men werken kan ondernemen , 
zonder de belasting der helastin(^schul-
digen te vermeerderen , wanneer name-
lijk de lol werkelijk voldoende is om dc 
Icening uit te delgen ; in het tegenover-
gestelde geval moet men tot de belas-
ting dc toevlugt nemen en het stelsel 
gaat lot het eerste over, hetwelk wij 
zoo even hebben beschouwd. Kchter is 
hel verkieseiijker , omdat hel grootste 
gedeelte der gelden door dc leening 
verzekerd is en de maatschappij de 
koslen van inning niet verliest. 

Over de associatien of uitvoerende 
maatschappijen; derde stelsel. — Kapi-
talisten verêenigen zich, vcrschniren de 
gelden en doen de wciken uitvoeren. 

Bij dit slclsel worden degelden door 
de bijzondere nijverheid verschaft, die. 
zich mot de uitvoering belast: de lol 
wordt aan de associatie voor innncr 
of tijdelijk afgestaan. 

Is hel eerste het geval dan kan nien 
aan de associatie de un-est niogelijkc 
vrijheid lalen bij de uil voering der wer-

ken ; het is voldoende, dat de regering 
wake, opdat het publiek de voordeden 
erla/jge, welke men het heeft toege-
zegil, en die de onleigeninij regtvaar-
digen. 

In het tweede geval, namelijk als 
de tol tijdelijk wordt afgestaan, terwijl 
de wei'ken ceimiaal aan den staal moeien 
behooren, dan legt de regerini; verschil-
lefide ver|diglin{ven np en houdt het 
loezigt over de uilvoering. Dil dezen 
slaat van zaken vloeit een strijd van 
belangen voort, die den loop van het 
werk benadeeit; daar echter ten slotte 
al <le kansen der ondcM ncmiuf; ten lasie 
komen van de niaatschnppij van con-
cersionarissen , en er geenerlei middelen 
van den slaat in de zaak belrokken zijn, 
is dit stelsel boven de vorige stelsels, tc 
verkiezen. Vooral daarom is het te ver-
kiezen , omdat men eenmaal <le tolreg-
len kan afschaffen of lot op het bedrag 
der onderhoudskosten verminderen. Nu 
weet men dal het kosteloos gebruik der 
openbare werken het meest ruime veld 
voor hunne nuUigheid opent; zoo heb-
ben wij gezien , dal het verkeer op eene 
brug te Parijs vertienvoudigd was na 
de ophefiing van den tol. Deze over-
weging is van zulk eene gewigtige strek-
king, dat me/1 genei{jd is le vragen, 
waarom de^slaat niel altijd de o])enbare 
werken op zijne kosten zou doen uil-
voeren en het gebruik er van niet kos-
teloos zou vergunnen. 

IMaar men moet niet uit liet oog ver-
liezen wat wij reeds gezegd hebben ( l ) . 

liet rmt van een loekomstig openbaar 
werk is zeer dikwijls onzeker; alleen 
het gebruik er van doel zijne werkelijke 
waarde kennen. Wist men , wat dc bru{? 
in de hoofdstad, waarvan wij zoo even 
spraken, betreft, hoe sterk zij eenmaal 
bezocht zou worden? Moest dc stad 
Parijs, die slechts met groole moeite 
aan al bare lasten kan te gemocL 
komen, hare kapitalen er voor gebrui-
ken en wagen ze te verliezen? Of moest 
zij , om den lust tot het bouwen van 
dè brug op te wekken, den tol voor 
altijd toeslaan en daardoor gevaar loo-
pen het publiek voor immer te di-uk-
ken in het belanjv van den conces-
sionaris? <lie beide moeijelijkheden heeft 
de tij<ldijke vergunning doen vermijden; 
daariloor verkregen de bewoners van 
Parijs (le l>rug . die voor hen voeg<lc 
zonder dal de kat)italon der stad , dat 
is te zeggen de hunne , gewaagd wcr-
dcr. cn zonder dat voor allijil de lasl 
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van ern lol op lion ilruklo. En inilirn 
Tiicn lie loeiiemeiule v ermee ril erin g van 
lie iievoliving en van tle nijverheid der 
ïioofdslad in aanmerking neemt, zal 
men inzien , dal hel heler is voor fiet 
operdiaar vermogen dat dclol op hel le-
genwoonlig dan dal hij op het loekorn-
slig verkeer drukke. 

Voordcalcn^ aan deze wijze van nitvoe^ 
ring verbonden. — De regering? hiedt 
meer waarborgen aan voor de slevig-
Iieid (1er werken, maar de maalsehap-
]>ijen schijneiï de wer ken mei meer spoed, 
meer spaarzaamheid en meer volharding 
uil le voeren; 1«. mei meer si)oed , om-
dat zij niel helenunerd vvor'den door de 
adrninislralieve vormen en de cenlrali-
salie; 2°. met meer spaarzaamheid , 
omdal zij sneller nilvoeren , on omdat 
overal waar de openbare belangen niet 
in de waagschaal worden gesleld , zij 
nieuwigheden kunntMi beproeven, die 
de regering, wegens hel gewaagde, 
moei nalalen ; 3 •. eindelijk met meer 
volhardiTig , omdal de maalschappijen, 
daar zij slechls etui doel hebben , het 
door alle mog( lijke middelen Irachlen 
te bereiken , lerw ijl de regering soms 
van hel bare wordt afgebragl om aan 
andere meer dr ingende licboeflen le ge-
moet le komen , die zij insgelijks le 
haren lasle heelt. Al deze voordeelen 
leiden tol besparing van de kaj)italen of 
van hunne iniereslen , en dierilengevolge 
tol vermeerdering van den rijkdom. 

De maalschappijen, die eigenaar s zijn, 
zijn daareid>oven meer {jeschikl. dan de 
regering om werken le orrder houden, 
die hel voortdurend en naauwlellend 
toezigt van hel bijzonder belang vor-
mleren ; reeds sinls lang heeft men dit 
opgemerkt. Toen men in ih'u raad van 
J^odewijk X IV de vraag behandelde, 
of de Koning ei{jenaar zou IdijviMi van 
Iret kanaal van J.anguedoc, dan wel of 
bij het aan de ondernemers zou over-
laten , was lie slotsom eener langdm ige 
l)eraadslaging. dal een wer k,hetweik een 
aanhoudend toezigt en dagelijksche uit-
gaven vereischte. niel zonder* nadeel aan 
eene openbaie regie k(m worden toe-
vertr'ouwd; dal hel vo(u <leeIig''er en ze-
kerder was, de leiding er van aaneen 
!)ijzomler persoon over te laten , en hem 
belang le doen hebben bij hel behoud 
der zaak door hem er den eigendom 
van te geven (1). 

De maalschappijen hebben ook het 
groole voordeel si^ecialiteilen aan zich 

( l ) I.alanJç . tlligtoirc «lu canal do Laiijruedoc». 
I :>. 

fe kunnen verbinden, die van zoo veei 
belang zijn voor den goeden uitslag der 
ondernemingen, omdat de nraatschap-
pijen hen kunnen beloorien in evenre-
digheid van de diensten die zij bewijzen 
en hun deel in de winsten schenken , 
iets wal diezei file per sonen niel zouden 
kurrnen verwachten van eene vertegen-
woordigende regering. Deze overweging 
is van rriet gering gewigt in de XIX® 
eeuw. 

Het bestuur der maatschapï)ijen heeft 
ook dit op het centrale beheer der re-
gering voor, dat het zich onmiddellijk 
naar de plaats van het werk kan be-
geven om zomler tusschen-persorien de 
vraagstukken van allerlei aard op te 
lossen, waaruit helderheid en spoed in 
de beslissing voortspruiten. 

Tegenwerping tegen de uitvoering der 
werken door maatschappijen. — INlen 
heeft tegen het stelsel der maatschap-
pijen ingebragt de onmogelijkheid 
om ze op te riglen voor werken, 
waarvan de tol niet toereikend is om 
de vooigeschoten gelden terug te be-
talen , hoezeer zij werkelijk voordeelig 
zijn voor het land. Deze tegenwerping 
is laatstelijk ten aanzien van de kanalen 
ter sprake gebragl, en men heefl er de 
noodzakelijkheid uil afgeleid om ze op 
staatskosten te doen uitvoeren, llel is 
waar, dat de binnenhamlel van Frankrijk 
op vele punten nog niet aanzierdijk ge-
noeg is opdat de opbrengst der kanalen 
voordeelen zou kunnen aanbrengen aan 
hen die ze uitvoeren ; maar behalve dat 
die handel met iederen dag toenwnnt , 
zou men nog verscheidene geschikte 
streken kunnen vinden, indien men de 
meest mogelijke spaarzaandu^id in de 
werken betrachtte, en bijgevolg het 
stelsel van kleine scheej)vaart aannam , 
waarvan de Etigelschen zulke doelma-
ligp toepassingen hebben gemaakt. 

Ten tweede, zoodra men onderstelt 
dat een kanaal voordeelig zal zijn , 
kunnen zij, die er de voornaamste winst 
van moeten trekken , bel betahiu , 
en zij kumien hel dikwijls laui^s den 
weg van associatie, indien zij ni<'t 
medewerken lot de oprig'ting van eene 
lïitvoerende maatschai>pij, door aandee-
len of gedeelten van aandeelen te nemen, 
en intlien zij zoo weinig verlicht zijn, 
dat men wanhoopt hen in de uitga-
ven le tloen bijdragen, tlan zou het, 
bij een zoo weinig {jevortlertlen staat 
van beschaving , en in eenige zeldzame 
gevallen goetl zijn , hel kanaal door- de 
gansche natie te doen betalen. 3Iaar 
zootlauig is onze loeslantl niet; de in-
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duslrlelen van den tegcnwoordigen tijd 
zien zeer goed in , welke winst zij door 
een kanaal zouden kunnen erlangen; 
intlien zij derhalve w eigeren tloor hutme 
kapitalen tlaarltie mede le werken . dan 
is dit, omdal zij elders hun geld beter 
kunnen gebruiken, t)f wel omdal zij zich 
niet lijdelijk van middelen willen ont-
bloolen om er later vruchten van te pluk-
ken. IMaar is dit laalsle het geval, dan 
zien wi j niel in , w aaroni de regering 
ten kosle van ar.tler en , hen helpen zou 
die zich zelf niet helpen; wanneer zij 
de voordeelen van hel kanaal niel ge-
nielen, moeten zij hel alleen aan zich 
zelf wijlen: zij zullen ze erlangen, 
zoodra zij zich willen vereenigerr. 

De eenige hulp, die, naar onze mee-
ning, hun in zekere gevallen zou kun-
nen worden ver leend , en nog wel bij 
wijze van leening, zt)u zijn eene bij-
drage, geheven van de kantons, welke 
bel kanaal zou doorsnijden , en die in 
de plaats zou treden van eene schatting 
op eene menigle van kleine belangen , 
die te gering zijn om voor zich zelf 
metle te werken. 

INlen heefl beweerd, tlat, indien Lo-
dewijk X IV zoo had geredeneerd, het 
kanaal du INlidi niel zou beslaan , en 
men vraagt wat Languetloc zonder tlat 
gTootsche wer k zou zijn. Ten einde be-
hoorlijk te aiilw tjordeu , laten wij de 
gegevens van hel vraagsluk voorop-
stellen. Om hel kanaal le maken heeft 
Languetloc 13 millioen li vre tournois 
{f (i,066 040) ( l ) uitgegeven, en de 
koning, dal wil zeggen Frankrijk, even 
zoo veel. De eersle uitgave heefl tlus 26 
millioen (Z'12,133.280) bedragen , en de 
werktdijkc kosten minstens 40 millioen 
(ƒ 18,666..585). Wanneer' men alleen tien 
enkelvoutligen interest rekent tot tle npe-
nint; van het kanaal van del3,door Fr-ank-
rijk gelevei'tle millit)en, heefl eene en-
keleprovincie, Normandic b.v., voor haar 
deel ongeveer l ^m i l l . frank (ƒ 70S,75t)) 
g(»geveri (tlil cijfer berust op de verdee-
ling tier belaslinf',en, volgens verslagen 
van tlien lijd). Wanneer w ij thans on-
der-stellen dal tlezelfde viaajj , die zoo 
even wertl gedaan, aan een inwoner 
van Normantlil» werd gei igl , hij zon 
waarschijnlijk antwooideii, dat Lan-
guedoc zontler kanaal hetzelfde lol zou 
gehatl hebben als jVormantliü, voor w elke 
provincie men aan kanalen niels heeft 

{\) Het tlivre tonrnoisi, dat zijnen naam van 
de slail 'lours ontleende, s VOIÎ̂ IMIS «len • l»ii'iion-
luiire du C'.oiutnerfe» jed. »ie IS^M'j 0 l>ST(>r'» t'rauk 
of ouüovoer f U» Nxaard. ^linl.) 

uitgegeven ; dat daardoor Fr ankrijk 
niels zou hebben verloren; wanl voor-
eerst zou i^angm^tloc de 13 millioen. die 
hel in het kanaal heefl gesloken, hebben 
bew aartl, en eene amlere provincii?, 
Normandiü b. v., zou millitien frank 
rijker zijn geweest, tlie, zootlauig be-
sleetl als zij het nuttig zou hebben 
geot)rdeehl, haar zeker e voortleelen zou-
den hehhen ver schaft, zt)owel als aan 
Eanguetloc door inidtlel van hel kanaal; 
dal , indien de bewoners van Languedoc 
door de natuur w aren begnnsligd, tlie 
hun de mogelijkheitl verschafle van een 
kanaal , dat voordeelig was voor den 
afzet hunner waren, tlil nog geen reden 
opleverde om de Normantliürs den aanleg 
er van le tloen betalen , die er niels bij 
winnen ; tial hel gemakkelijk was in le 
zien , da l , alzoo tle besparing, tloor het 
vervoer langs het kanaal verkregen, 
meer bepaahl tle grondeigenaars, de fa-
briekanten en de verbruikers in Lan-
{juedoc verrijkte, deze hmi kanaal konden 
en moesten betalen ; dal zi j , bewoners 
van iXormamlie, hun geld of hunne 
kapitalen in den landbouw staken, welks 
voor tbrengselen hun eene hot)ger e rente 
o|)biagten, dan dt?zelftle kapitalen aa/r 
die van Languetloc dt)or hel kanaal 
hebben oi»gehragl ; dat er dientengevolge 
noch vt)ordeel vt)OI hen (noch weliigt 
voor geheel Frankrijk) in gebogen was, 
noch rt'givaartligbeid, om lien te doen 
bijdragtMi votu- tien aanleg van hel ka-
naal du Midi , en alzoo een Vlamirrg 
en een Dorgondier in tienzelfden geest 
zontlen hebben gea»it woortl. is het Imtigst 
waarschijnlijk dat hel kanaal du Midi 
hoofdzakelijk alleen voor Languedoc 
voordeelig, en weliigt voor Frankrijk 
in het algemeen nadeelig was. 

Men heeft uil hel feil , dat de tollen 
op het kanaal van Languedoc slechls 
3 len hontlerd van het kapilaal van 
aanleg opbrengen, afgeleitl, dat dit 
kanaal niel zonder tle tusschenkt)mst 
van den staal zou tiebbtm kunnen wor-
den nilgt'voertl. Zoiitlerling is het dat 
tlezelfde personen , welke die meening 
volhoutlen , voorgeven dal tle grond-
eigenarcfi van Languetloc tloor het ka-
naal ceru* netto jaarlijksche vermeertlering 
van inkomen van 15 millioen hebben 
verkregen (1), en op hetzelfde oogen-
blik ontkennen zij , dal diezelfde groutl-
eigenaren zich korrtlen en moesten 
vereenigen , orn hel kanaal lol stand 
te brengen , dat slechts 40 millioen heeft 

( l ) tluernc dc Ponimucse, » Dc:; i3nau\ nuviaa» 
Idcs. , p, r.rt'.>. 
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gekost; en nit de omslandigluMd dnl deze 
niet de moeite wilden nemen te trachten 
15 millioen le wiinien, door hun geld 
tegen 37 ten honderd nit te zetten , 
trekken zij het gevolg, dnt dc Slaat cr 
hun , le zijnen kosic, de middelen toe 
had moeten verschafTen ! 

liet hewijs dat deze zorgeloosheid 
niet altijd bij de bewoners van Lan-
guedoc beeft bestaan, die zeer goed zelf 
schoone wegen cn voortreffelijke brng-
f;cn wislen temaken , is, dat , toen 
dc omwcnicïing van 1789 de welvaart 
van Languedoc beeft gestremd, de 
Staten van <lie provincie voor hare 
openbare werken leeuingen hadden aan-
gegaan, toteen bedrag vnn 40miHiocu(l). 

iJaarenbovcn is het voorzigtig aan 
de bijzondere nijverheid dc zorg over 
tc lalen, dat zij tol den aanleg" van 
kanalen en spoorwegen besluite, en tc 
wachten tol de behoeften des handels tot 
de onderneming van zulke werken doen 
overgaan. Als men dus handelt, zalmen 
niet terstoml de besparingen bekomen , 
die welligt zekere werken , door de 
regering uitgevoerd, zoudcrr verscliaffcn 
maar men zal ook bet hoogst gcwig-
tige gevaar vermijden, om bet geld 
dei' belast ingsclnddigeu iu verkeerde 
ondernemingen te wagen; want men 
kan niet ontveizen, dat uit degewoontc 
om uit 'srijks schatkist te pirtlen ten 
eimle opeidiarc werken le bekostigen , 
eene groote ligtvaardigbeid voortvloeit 
ten aanzien van bet onderzoek naar de 
nuttigheid dier werken. Deze ojimci'king 
doet al dc juislhcid gevoelen van deze 
uitspraak van Adam Smith : 

« Warrnccr men de wegen , de Iirug-
gen, de kannlerr maakt en orrdcrhondt 
door den haiulcl zelf. dic door micMel 
van die werken plaals heefl, dan kau 
men ze alleen daar aanleggen, waar 
dc handel cr behoefte aan beeft, en 
hij gevolg, waar het voegt ze tc 
maken (2). 

Niels bewijst bovendien . dat, wan-
neer men zich onthoudt, oj>cnbaro 
werken aan tc leggen , lot welker uit-
voering zich geene maatscbapi)ij aan-
biedt , men eenig voordeel missen zou, 
want 100 millioen belastingen . b. v. 
w elke de rc/^cring aan dc helastingpügli-
gen zou Ijcbben oniriomen , orn dic 
weiken tot stand tc br engen , waar-
mede niemand zich belasten wi l , blijven 

(l) Laborde. tl)e l'cspril trassocialion » , Tum. 
f. |>. <i7. 

A. Smith, c ?;io}ies<:c des nnfu:>ii<". verlaün:' 
v:ui t'.nniier. ilc uit Timi. IV. (i7. 

in hunne handen en geven voordurend 
eene zekere opbrengsl;hel geheele verschil 
bestaat daarin , dat zij zc in bunnen 
gewonen tak van nijverlund gebruiken, 
dien zij goed keruicn , terwijl tle rt»gc-
ririg ze zou hebben gebruikt iu dc inj • 
ver hciti der openbare wer ken, die 
minder goetl zou gekend zijn; en wat hen 
betreft, aan wie de btdasling ccn tleel 
van bet uoodige zou ontnemen , dit is 
een verlies, dal niet door een verw ij-
dcrd cn onzeker voordeel kan worden 
goetl gemaakt. 

Men let niel genoeg op de bronnen 
der belasting, liet is zeker, dat . zoo 
de belasting volstrekt riict schaadde aan 
de voorlbrtmgcmlc krachten eener natie, 
men cr niet genoeg zou kunnen helfen, 
ten behoeve van de openbare werken ; 
cn intlien men orulerstell, dat dc o[>-
brengst der belasting een kapilaal is dat 
ontrukt wordt aan ecu onvruchtbaar 
verbruik, dan beeft men inderdaad 
eenige reden het van dien verderfe-
lijkcn weg af le brengen. INIaar wan-
neer men tot dat besluit wordt geleiti 
tloor het denkbeeld, hetwelk vrij alge-
meen ingang virult, dat bel gedeelte 
dat ieder bclaslinijpliglige opbrengt zoo 
gering is, dat bet niet als werkelijk 
kapilaal zou kunnen wtirden gebezigd, 
beth iegt men zicb grootelijks. Men zou 
zich zeer vergissen,wanneer men meende, 
dat eene zeer kleine som niets o[d)refi-
gen zon aan tien arrne, dic er vrijelijk 
over kan beschikken. 

Imiien men wil afdalen tot dc bij-
zonderheden van den handenarbeid cn 
van tle gering-ïtc handelsbedrijven , 
zal men verbaast! zijn over het Iioogt ,̂ 
J>clang der kleine kapitalen , die cr in 
gestoken zi jn, die niet allecri maande-
lijks en wekelijks verdubbelen , maar 
soms zelfs in éiiiicn dag. 

l'̂ ene zeer eenvoudige opmci kiug doet 
bet bewijs vau dit hooge belang uit-
komen, namelijk, dat zij, die deze kleine 
kapitalen in werking hrcngcrr, cr ge-
noeg mede winnen om er* varr le le-
ven. Zoo bezigt dc uitvcnlstcr , die 
overal vruchlen te koop biedt, soms 
een kapilaal van nog geen 4 frank, 
hetwelk haar genoeg oi>biengt, dat zij 
zich kan voetlcu, klceilen cn woning 
verschatTeu, ten minste 25 ten hoiulerd 
daags. 

Men zal ons tegenwerpen , dal in-
tlien in sommige bijzoruleie gevallen tic 
kleine kapitalen zeer veel voortbrengen, 
de talrijke i>ersoncn die alleen van bun-
nen handenarbtMtl leven , die niet kun-
nen docrr gelden , cn tlal zij iu dn', geval 

bijna niets lijden door hel verlies der 
kleine som . die de belasting hun ont-
neemt. iMaar men moet wel opmerken, 
dal , irrdien merr dat verlies verwaar-
loosde, men verpligt zou z i jn , wilde 
men zich zelf gelijk blijven, ook de 
vt>ordeelen te verwaarlotizen, tlie de 
opeid)arc werken, waarover wij haiulc-
len aan dezelftle persomm verschaffc'n, 
warrt die zijrr van gelijk gewigt ; de 
last der belasting en het vt>ordeel der 
openbare werker» worden gelijkmatig 
over milliiierum perstinen vertltMdd. In-
dien ik tlil niel betwist, imheu ik het 
voor eene zaak van aanbelang boude , 
kunt gij het eerste niet veiwaarloozcn 
en nroet hel in rekerring brengen. 

Over de mcdedinyihfj in de veryunninfjen 
hij aanhestediny, — Het slelsel der ver'-
gumiingen (concessies) waarvan Frank-
rijk misschien het eersle votirbeebl beeft 
gegeven ( l ) in de openbare werken, 
is , nadat hel in Engelaml was over*-
gebragl, tot ons ler rrggckmncn , be-
kracbligil door talrijke en scbooric 
toepassingen. Niettemin is hel, bij zijmm 
terugkeer in rrankr i jk , eerst dt)or tle 
legerirrg slechts met eene opmerkelijke 
wijziging aangenonuMi , namelijk tle 
toepassing tier medetlinging ; tlat w il 
zeggen , tlal, indien eene maatschapt)ij 
eene onderneming aanwijst en aaribiedt 
zich er luetle le belasten oiuler voor-
waartle van de loestennning t)m een lol 
te hefren , tle regering, na het tipenbaie 
nut door eeu tiiuleizoek te hebben tloen 
bcvesti|[en . tle ontler rreming aarrhestectlt 
en haar gunt aan tle inschrijvers , die 
het meeste afslaan , hetzij t)p hel betb ag 
van tien lol als de vergunning voor 
allijd geschiedt, hetzij op tien lijtl van 
haren tluur als het tarief bepaabl is. 
Geenerlei schatleltjosslelling wortlt aan 
de makers van het teerste onlwerp ver-
leend , uilgezorrtleril tle terugbi-taling 
der- gelden , welke bel gekt)sl heefl. 

Het is zeker dat deze weg , dic bel be-
stuur vrijwaart van alle vertleukinj; van 
gunstbetoon . of het openbare nut tier 
onderneming of tle inkomsten vau den 
slaat vermecrtlcrl. IVIaai', zt)t)als meu 
zeer juist heefl opgemerkt (2), tlie weg 
schijnt niel iu overeenstemming met de 
reglvaardigbeitl; zij ontmoedigt tien 
geest vau uilvinding, dtiel voorziglige 
maalschappijen terugdeinzen eu stelt 

( i ) Vergunuinp voor Iiel Itati.iul v.m liriare , Inj 
opene hrievi.'n van Si'pU'jnbt.T IG58, ^Tcrt'g'iaircfril 
den i:ii. Ai-ril lt5r»0. 

(il) tl)e l'evrt ulitm des tnivaux nuhlit-s et j ur-
l>î u)ièrt'Hiei<t des conccssions ,» in de tAntUjIifs des 

l»ouls et CluiusstM's,. NoAXXV. 

den goeden uitslag der ondrmcming in 
tle waagschaal. 

Gemenyd middel, voorgesteld voor de 
idtvoering en de vergunning der open-
bare werken. — Kr zou eene vierde 
wijze zijn orn de werken te gunnen , 
w elke van al de vor ige stelsels iels zou 
onlleencn , en die de vorming tier maat-
schappijen zeer zou bevorder en; zij is 
iu het bijzomler voor tle kanalen voor-
{jesteld ĝ ew tu den . en zij bei usl t)p deze 
opmerking, dal tirletirlei belangen win-
nen bij tlr uilvoer ing varr een openbaar 
werk, waar men een lol vestigt (1): 

1°. De personen, die den tt)l heffen. 
2«. Zij . wier eigentlommcn of wier 

nijverheitl in waarde Itieneeml door bet 
gebruik vau het gestitrhte werk. 

3-. Dc staat, welks algemeene in-
komsten er door toerremen , en tot 
welken al de verbi nikers beht)oren , die 
uutltlellijk bevoortleeld wtirtlen dtior- de 
tlaling der prijzen, die hel gevolg is 
van het nieuwe werk. 

Dienvolgens heeft men voorgesteld 
tle kosten te doen betalen : P Door ecu 
zeer maligen tol; 2''. tloor de gedetdieri 
des lantls , waar hel werk is gemaakt; 
3° dooi' tle schalkisl. Wat dc uitvt>ering 
betreft, deze kan worden toevertrouwd 
aan tlie aannemei's , w elke den groot-
sten afslag zoutlen aanbietlen t)i> tien tt)l 
voor tien lijtl, g'ethrrentlewelkcu zij er 
van geruit ztmden bebben. 

Dtfze wijze van bijdragen komt zeer 
nabij hel iicjiaahle bij art. 28 van tien 
Vi l" titel tier wet van 10 Seiilember 
I8t)7, namelijk, tlat tle ileparlemenlen 
niet meer zullen mogen bijtlragen tlan 
tle belfl tier ktislen en tlal tle regering 
bel overige zal geven. 

liet is nndeelig voor het welgelukhen 
der werken . dat zuiver finatiliele maat-
schappijen zich er mede belasten. — De 
vereeniginjj van tle kapitalen, tlie notidig 
zijn voor tic uilvtiering tier openbare 
wer ken , kan uil vele zamen wer krrrf;eu 
voort vloeijen , waarmede wij ons bier 
niet kunnen bezig houden ; w ij b(d>ben 
er eeniije aangewezen. Wi j zullen er 
ons toe bepalen, om aan le bevelen, 
tial men hen , die onmiddellijk belang 
hebberr hij het welslagen tier werken 
en hnnner tlienslen, er toe doe me-
tlevverken. Wi j meeruMi dal men de 
zuiver fmanliele maalscbapjiijeu moet 
vermijden. De bankiers bebben de ge-

i l ) Men verpelijke hel advie.* van don afprevaar-
diffdc d'Huintdul-tluni«' , oinlront licl ontwerp van 
v.»'t op dc l^aiiulen iu <le tilting der kamer van 
.d^:ev;»ardigd»'n vaji 1822, hlz. 4, 
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wooiUc om voornamelijk hij de onder-
nemingen de rijzing der waarden in 
aanmerking le nemen, die zij eronder 
den naam van aandeeU-n in wagen,mei 
hel doel om ze met voordeel om le zet-
ten ; zij Iraclilen derhalve de voordee-
ien der ondernemingen , w aarin zij hnn 
geld sleken , te overdrijven , len t;inde 
hnime aandeelen heter aan het verblind 
pnhliek le verkoopen. 

Wanneer deze (inanliele operatien vóór 
de vüUooijinj; der werken zijn volhr ajjl, 
kunnen de werken in de waa{jschaal 
worden gesleld door hel lerugliekken 
van de bankiers, die, een goed gedeelle 
der toekomslige winst met zich ne-
mende , de nieuwe aandeelhouders in 
eene stelling plaatsen, die nadeelig is 
vo(U' de vollooijin{ï der werken, als 
er nieuwe gelden noodig zijn. 

Over de leendienst tol hel onderhouden 
van de tveyen. — Wij willen dit hoofd-
stuk niet eimligen zoruler- le gewagen 
van de leendier»sl (corvee), die in 1789 
is afgeschaft gew<u den ; men noemde 
aldus de ver pliglinij, waarin hel volk 
in l'^rankiijk, ijelijk over hel algenu^en 
in Europa , zich hevond , om een zeker 
aantal wer kdagen op te offeren voor den 
aardeg en hel oiulcrhoud der wegen ; 
deze verpligling strekte zich voor de 
lamlbouwers UU hun gespan uit. tiet 
was eene belasting m nalura , tlie men 
soms in geld mt)gl betalen. Wi j hebben 
niel le onderzt)eken , wal tiiucglvaaidigs 
er in gelegen was , tiaar' zij niel alge-
meen was, en wal er willekeurigs ir» w as, 
omdat zij voor een tlecl ter beschikking 
stond van tle rentmeesters , zoowel wat 
den tijd als wat tien duur betreft; maar 
w^ij zullen, ten aanzien van tien openhar en 
rijktlom , tbien tipmerktMi, t lal , zoo de 
leeiitliensl vrij schijnt varr tle kt)slen 
van inning, zij nieltemin len lasle 
kwam van 's rijks schatkist, waaruil 
al tbï beambten werden beztdtligtl, 
welke men gebruikte voor de tlwang-
niaalr egelen , waartoe tlie tlienst zoo 
vaak leitlde; tlal zij vt)oi'al drukkentlwas 
omdal tle lijtl der belastingpligligen 
voor een groot deel ver lor en ging door 
dat zij zich lol den arbeitl naar i)laal-
sen moesier) begeviiu , die verscheitlen 
mijlen van huiuie wtming verwijdertl 
laïjen; eintlelijk tlal zij weinig vt)orl-
brengend was, ointlal zij tic handwerks-
lietlen deetl bezigen voor* eene soort van 
ar beid, waar voor zij niel geschikt 
waren. Ot>k was tle algtMueene nuMining 
in Frankrijk, tlal de werken, die door 
mtdtlel van de leendienst wei'den verki t»,-
gen, aan hel vt»lk het dubbclcen zelfs hel 

drievoudige kostten van hetgeen diezelfde 
werken zoutlen hebben gekost , als zij 
door gewone werklieden waren uit-
gevoertl geworden. De openbare schat-
kist was bovendien verpligt om in de 
kosten le gemoel le komen op plaat-
sen, waar hel werk de klachten der 
bevolking le boven ging. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Over het bevatten en voorbereiden 
van ccn ontwerp. 

Over het bevatten cn voorbereiden van 
een ontwerp. — Het bevallen van een 
ontwerp voor f>penbare werken staal, 
gelijk duidelijk is, in verband met al 
de voorafgaarule overwegingen. 

Het doel van een ontwerp wordt over 
het fjcheel door de nijverheid aange-
wezen, — Over het geheel geldt het 
hier le voldoen aan eene behoefie der 
nijverheid , en tleze wijst aan, wat zij 
verlangt; zoo vordert de behoefie, orn 
zekere koopwaren te vervoeren, een 
weg , of een kanaal, of een spoorweg. 
In dit geval is hel zehlzaarn , dat het 
eersle mitldel niet beslaal, wanl er is 
altijd eene wijze om van hel eene punt 
naar hel antlere le geraken. Indien 
geen gemecnschapsweg had beslaan , 
zoutlen de hantlelsbelrekkingen zich niet 
hebhen kuruicn vestigen noch tot die 
htïlangrijkheiti geraken , welke juist de 
behoefie aan een beter vervoermiddel 
doet gevoelen. 

Kven zoo is eene brug niet noodig 
zoolang niet een zeker aantal personen 
of voertuigen eene rivier wil overgaan, 
en etïu vaartuig of eene pont is vol-
tlt)ende. Ilel is waar tlal eene nieuwe 
brug de betrekkingen kan gemakkelij-
ker maken of er nieuwe tloen aan-
knoopen , maar dit gevolg van het ge-
bruik tier brug is onzeker. 

iiet behoort veeleer op de diensten dio 
het verbetert le berusten, dan op die 
welke hel zal doen ontstaan. — INIen 
kan zc[^Qen dat in hel algemeen de be-
hoorlijke bevalling van een ontwerp 
veeleer berust op een nu l , dat uit be-
slaantle feilen wordl afgeleid, dan op 
een toekomsligen staat van onflerslelde 
zaken. Zootlanig is len minsle de weg, 
tlien tie omzigligheiti voorschrijft, of-
schoon men in ontlersciicidene omstan-
digheden tlien niet gevt)lgd heeft. 

Zoo heeft men onlangs een slelsel 
van kanalen in Frankrijk onlworpen , 
met het tloel om tle rivieren met el-
kander in gemceiistdiap le stellen , en 
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daarbij zonder grontl aangenomen, dat 
tlie nieuwe gerneenscliapswegen voorl-
brengend zt)Utlen zijn , en zontler le 
wachlen lol tlal debtïhoeflen des handels 
er naar detlen verlangen. 

Het gebeurt zelden, tlal een ontwerp 
van eenig belang behoorlijk zij zamen 
gesteld zontler tle vereeniging van de 
kennis der industriëlen en die der inge-
nieurs. Alleen wanneer zij elkandtir on-
tlcrling voorlichlen , kunnen zij tle ge-
volgen voorzien , die een onlwer\i zal 
hebben voor den openbaren rijkdom en 
bet voordeel tier oiitlernemers. 

l/et vereischl de kennis der belangen, 
die cr door worden benadeeld , evenzeer 
als van die, welke er door worden begun-
stigd.— Ken ontwerp kan niel behoorlijk 
worden uitgedacht ztïuder eene. diepe 
studie der belangen , welke er door wor-
tlen benatleeltl evenzt^er als van tlie, 
welkeer dt)tH' worden begunstigd; in-
dien hel werk met eene r eeds beslaande 
onderneming zal metletlingen , is bel 
van belang de volmakingen le voor-
zien , waarvoor tleze valbaar is, en zelfs 
de verliezen, welke zij zich zon kunnen 
gelrooslen om in siantl le blijven, want 
deze opofftningen zouden noodwendig 
voor de nieuwe onderneming schadelijk 
zijn. 

Zoo ludiben de voerlieden , die de 
kolen van Sainl-Ktienue naar de lAiire 
overbragten, hunne prijzen lager ge-
steld, zoodra tle nieuwe spoorwtjg ge-
opend is. Daartloor is tle winst van 
dezen laalslen minder gewet^sl tlan men 
zich bad voorgesteld , wijl hel ge-
zamenlijk betlrag van hel vervoer, 
waarvan dc si»oorwegniaatschapi)ij zich 
bij uilsluiling tlachl ineestcr le maken, 
onder haar en de vrot^gere vrachters 
verdeeld wordl. Zij lekentle op 100000 
ton , tloch vervoert cr slechls tuigeveer 
70000 ; en nog heefl zij den lol van 
20 lol I I centime moeten verlagen. De 
voerlieden, die van de Loire naar Sainl-
Elienne zt)ntler vracht tei'ugkeer den, 
ziju begonnen met ceniipi kt)t>pwaren 
mede le nemen . waardt)t)r zij hunne 
prijzen lager hebben kunnen slellen. 

Deze gevtdgen der- metledinging w or-
den vooral bi) de dilii^ences waarge-
nomen, die. dikw ijls tle reizigers en dc 
goederen met vei lies hebhen vervoertl. 

Moeijelijkheid om de kosten te be-
groolen. — Het begrooten van tle koslen 
is eene van tle moeijelijksie verriglingen 
bij het maken van een ontwerp. De 
begr'ooling berust in de eersle plaals 

dcu aard, de afmelingen en het 
aanlal der ontworpen werken. Nu is 

deze grondslag niet onveranderlijk; wij 
zien vaak, dal onlwerpen, tlie voor 
goetl schijnen vaslgesleld Ir zijn, natlal 
de zaak ondernomen i s , aanzienlijke 
w ijzigingen ondergaan, die voort vh)eijen 
heizij uit een meer naauwkeurig on-
tlerzoek, hetzij uil een nieuw tienkbeeltl, 
hetzij eindelijk uit onoverkomelijke 
moeijelijkheden, die men bij de uit-
voering t)nlmoet. 

De rau^ing der uitgaven berust in dc 
tweetle plaals op de eigenlijk gezegde 
hegrotilingen der koslen van de ont-
w t)rpen w erken , van tic eigendommen 
die men moet aanknopen en van die 
van hel beheer en deze raming is even-
zt̂ er onzeker. W i j bebben reeds gespro-
ken van de moeijelijkheid, die er in gele-
gen is, om tle w aartle van tien le koopen 
grontl le schallen; wal de werken betreft, 
indien zij droogmakingen vereischen , 
kan men de hoeveelheitl van bel uil te 
malen w ater niel vooraf berekenen ; 
intlien men op een punt een grooler 
aantal werklieden moet vereenigen, tlan 
dc landstreek kan opleveren , kan men 
de vermcertlering in de koslen van den 
handenarbeitl, die tiaaruit zal voort-
vloeijen, niel beoordeelen. Dezelftle 
moeijelijkheid beslaat ten aanzien van 
de bt>uwsloffen, indien de steengroeven 
van <le omstreken niet toereikend zijn ; 
tle aartl van hel uilgegraven terrein , 
dal nu beter tlan tloor tle getlane 
grondboringen bekend is, loont de nood-
zakelijkheid aan om dtï fondamenten 
le wijzi/fen; de snelle was des waters 
in sommige gevallen , de woctle tier zee 
in antlere, vernielen een getleelle tier 
werken. Al deze oorzaken en nog vele 
andere, tlie men niel kan vot)rzien , 
leitien er toe tlal men de begroolings-
st)mmen vtiihoogl met eene som vt)or 
tmvoorziene uilgaven , en de bepaling 
van tlit» som, welke in tle bestekken 
gewoonlijk op lol \ van het betlrag 
van geheel de berekende uilgaaf wordt 
vaslgesleltl , is nieltemin zeer t)nzt?ker. 

Misrekeningen in de begrootingen; in 
Frankrijk, — llcl bepalen van tle uilgaaf 
is tierhalve een der moeijelijksie punlen 
bij een oiUwerp, eu dit vraagstuk is 
zeer zelden goed opgelost gewortlen. 
Men kent tle verwijlingerr, welke tle 
fransche in,genieurs le dezen aanzien 
hebben moeten vei duren , met betrek-
king tol tle begioolingen voor dc ka-
nalen en spoorwegen , en hel zou uul-
lelt)os ziju vot)rbetiden op te noemen , 
die bij ons zeer bekentl zijn ; maar het 
zal niet zonder nul zijn er uit naburige 
landen aan le halen , waar even me-
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nigviïidige en zelfs grovere misrekenin-
gen begaan zijn. 

In lietfjie. — De heïgische spoor-
wegen waren op 55,40G.(K)0 frank be-
groot en hebben 120,492.000 frank ge-
kost (I). 

In Priiisscn. — Zes spoorlinien in 
Pniissen waren op 75,077.0(^0 frank 
begroot en hebbefi 122,830.000 frank 
gekosi (1). 

In Saksen. — In Saksen heeft eene 
op O millioen begroole linie 22 millioen 
gekost (I). 

Jn Oostenrtjk, — Tn Oostenrijk heeft 
eene oj) i:i4tJ0.0()0 frank begroote linie 
24,000.000 fiank gekost (1). 

In Ktujeland, bij de kanalen, — In 
Kngeland zijn drie en twinlig kanalen, 
die op i:V.i millioJMi waren begroot , 
daaronder begrepen tene som voor 
onvoorziene uitgaven van millioen, 
die alle vermeerdering van kosten scheen 
te zulleu kunnen dekken, op 245 mil-
lioen te staan gekomen (2), ofschoon de 
meesie kanalen geenerlei aanmerkelijke 
wijziging bij de uitvoering hadden on-
dergaan. 

Deze misrekeningen in de begrootin-
gen hebben den goeden naam <ier in-
genieurs , die de bestekken hadden ge-
maakt , en op wie Enjjeland met regt 
boogt, volstrekt niet benadeeld , omdat 
de gewoonte gioote werken lol sland 
te brengen daar de rnoeijelijkheid beeft 
doen inzien om de kosten er van te voor-
zien , en den graad van naauwkeurig-
heid, die naar den aard van het vraag-
stuk kan worden bereikt. 

In Engeland, bij de spoonvegen. — 
En inderdaad veertig jaar na <le mis-
rekenifigen in de raming voor de ka-
nalefi zijn die in de s(>oorw« gen ge-
komen , welke no{j grooler zijn geweest; 
zoo zijn ne{jen-en-derli(v v<iornafne 
spoorweglinien in Kffgeland op 
millioen frank begroot geworden en 
hebben de bovenmatige som van 1,404 
millioen gekost (3). 

Wanneer men de eersle uitgave voor 
hel oniwerp en den voor de uilvoering 
benoodigden lijd zal hebl>en berekend, 
zal men de jaarlijksche kosten van on-
derhoud en van beheer begrootejj. Al 
deze kapitalen en bunnen interest op 
inleresl, te rekenen van den dag waarop 
zij er in zijn gestoken , in aanmerking 

(1) Z-ie liei eitnle der label K. 
(2) «Annales dfs l'onls et Chaussées», Ie 

ha If jaar Mz. HO. 
(5) '/.ie tie tabel I ' , aan hel f-inde dezer ver-

handeling. 

nemende, zal men bel geheel der kosten 
van de werken en van hunne diensten 
gedurende een gegeven tijdvak ver-
krijgen. 

Indien de werken van dien aard zijn 
dat zij binnen een kort lijdsverloo|> 
moeten herbouwd worden, zal men op 
die omstandigheid nmeten letten, niet 
voor altijd, maar binnen die redelijke 
grenzen , welke men aan de toekomst 
van liet werk zal vermeenen te moeten 
stellen. 

Ocer den voet van interest. — De voet 
van interest der kapitalen verdient eene 
bijzondere overwegin(f. 

In vergelijking met de gewone leenin-
gen van den handel schijnt het dat <le 
interest der gelden, die voor de opeïibare 
werken worden besleed, lager moet 
zijn dan die der kapilalen, die nnn den 
bandelaar of den bankier worden ge-
leend, alzoo de leener in de toekom-
stige werken , die onroerende goederen 
zijn . meer waarborgen vindt dan in de 
handelsomlernemingen. Evenwel moet 
men iu het oog houden, dat de werken 
nog niet bestaan waimeei'de leener i'eeds 
zijne kapilalen heeft geleverd. 

Vau een anderen kant moet deze 
inleresl hooger zijn dan die voor de 
plaatsing van geld met hypolheek op 
[jrondeigendom : 1«. omdal , zooals wij 
zeiden, op bel oogenblik waarop de 
leening is vcdbragt, de werken nog 
niet bestaan; 2**. omdal hunne toe-
komstige waarde onzeker is; 3°. omdat 
het veel moeijelijker is, o|)enbare wer-
ken Ie verknopen dan gronilen. 

Indien men om ten aanzien van den 
voet van dezen mierest tol klaarheid te 
geraken , op de voornaamste leeningen 
let, die in den laatsten lijd voor de 
uitvoering van openbare werken zijn 
gesloten , ontwaart men groote af-
wisselingen. 

In jS21 heeft de fransche regering 
tegen G ten honderd bijna 30 millioen 
opgenomen om bruggen en kanalen te 
maken , en, in 1822, VS millioen legen 

lol 5^5 len Imtnlerd om andere 
kanalen te graven of te voltooijen. 

In 1835 heeft <le engelsche regering 
aan de maatschappij van den s[K)orweg 
van Newcastle en Carlisie 2,500,000 
frank tegen G en 1.500,000 frank te{jen 
5 len honderd geleend (1). 

In 1837 beeft de maatschappij van den 
spoorweg van Frederiksburg naar Rich-
mond, in de Vereenigde Staten, in 

( i ) ^yVhishaw. i l ïai lnays of Great nrifairi . 
bU. oT)?». 
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Kngeland eene leening gesloten van 
1,781.000 frank legen (> ten honderd ( l)-

1/1 1840 hebben tie maatschappijen 
der spoorwegen van Saint-Germain, 
van Orléans, van Kouaan van particu-
lieren bijna 25 millioen tegen 4 en 5 
ten honderd geleend. 

In betzefde jaar beeft de fransche 
regering aan den wejj van Kouaan 14 
millioen legen 3 ten honderd , en tegen 
hy|>olheek op den weg en liet mate-
rieel geleend, en in 1844 14 millioen 
aan de wegen van Ilouaan en Havre 
op tïclijke voorwaarden. 

Intlien men de ingenieurs raadpleej^t, 
vindt men insgelijks vei schil. Zoo be-
rekende in 17(U) en 1778 Smeaton den 
interest der in werken gesloken gelden 
op C} ten honderd en dien iler gewone 
belegp,ingen op 3 ten honderd , lïclijk 
men kan zien uit de verslagen over de 
kanalen van Hutle naar Calstock en vati 
Kingston en Ewel , eti bij de bereke-
ning der vermeerdering van het spaar-
fonds, dat hij onderstelt ingehouden te 
zijn voor hel onderhoud van het kanaal 
van Forth en Clyde (2) , ofschoon toen 
de engelsche geconsolideenlen op 85 
stonden, en derhalve meer dan 3^ ten 
honderd opbragien (3). 

In 1780 berekende (ianihey den in-
leresl der gelden, die men aan bet 
kanaal dn Centre zou besleden, op 5 
ten honilerd (4). 

Tegejiwoordig is het bij de engel-
sche , fransche en duilsche ingenieurs 
gebruikelijk om de.n inleresl tegen 5 
ten honderd te berekenen gedurende 
den {janschen lijd dat de uil voering der 
werken duurt. Zij schijnen dus niel te 
letten op de verandering van ilen in-
leresl OJ) verschillemle lijdslippen , en 
hetzij uit gewoonte , hel zij tol gemak 
in hel berekenen, hebben zij een 
vasten voet aangenomen , en luume 
vooruitberekeningen leveren dil zon-
deiling verschijnsel op, dal wenig de 
aandacht heeft gel rokken , namtdijk : 
dat de algemeen aangenomen grondslag 
huinier bertïkeningen van atïossing, 
bijna allijd door de leeningen is gelo-
genstraft geworden , wanneer men f;e-
noodzaakl is geweest er ile toevlugl toe 
te nemen. 

I$cgroo(ing der inkomsten of opbreng-
sten, — ^a de begiooling dei- kosten 

( t l Michel Chevalier «Voies de eonjmunicalion 
aux Ktats-Lnis», loni. I I . fi. 4l."î. 

«Oeuvres «le Sniealon», luuj. Il ji. 00, G! , 
tir» , , '220, ïî-20—:ir>l. 

•'tableaux de Layloii Gooke » , Tabl. II. 
t'î) «Oeuvres de Gaïu'heri", Ton» lit . p. t î lO—i lT 

zal men zich bezig houd(m met die der 
opbrengsten. ]Men zal , zoo mogelijk , in 
geld hel mit moeien schallen van het 
werk, en dit. gelijk wij gezegil hebben, 
met de kosten moeien vergelijken. 

liet is moeijelijk al de diensten te 
voorzien, welke de nieuwe werken 
zullen bewijzen. Deze diensten zijn ge-
deellelijk die, welke reeds op eene an-
dere wijze wei den bewezen , en die 
men verbeteren w i l , en getleeltelijk 
die welke tiaar waarschijnlijk bij zullen 
komen ten gevolge van die verbetering. 
De statistieke opgaven kunnen dienen 
om de eersten te bepalen; wat de ande-
ren betreft zal het voorziglig zijn er 
slechls weinig op te rekenen en alleen 
als op eene gtinsiige kans. 

Over het toltarief. — Indien hel ge-
bruik van het werk lot het hellen van 
een tol aanleiding zal geven, zal de 
bepaling van hel tarief een punt van 
aanbela/ïg zijn. 

Indien htïl verbruik bepaahl was, zou 
de oplossing van bel vraagstuk beslaan 
in bet berekenen van de luwe bespa-
ring , tlic bel nieuwe werk zal ver-
schaffen, en die te verdeelen in twee 
gedeelten , waarvan hel eene de winst 
van hel algemeen , en het andere, aan 
den lol toegewezen, de inkomst der 
onderneming zou zijn; men zou die 
verdeeling regelen naarmate hel goed 
zou zijn hel eene of het andere dier 
beide belangen te begunslitjen. 

Verband tusschen het tarief en de 
opbrengst. — iMaar hel toekomslig ver-
biuik is niel bekentl en hangt zelfvan 
de hoogte van den tol af ; h vermindert 
wanneer de lol regten stijgen , liet ver-
meerdert lol eene zekere gtens als zij 
dalen ; zoodal cr een lussehen-larief is, 
dal t!e grootste o\»brengst aan de lollen 
verzekert. 

Ziehier eenige voorbeelden uit den 
jongeren lijtl van dil verlKind tusschen 
tarief en opbrengst. 

Op den spooi weg van Dublin naar 
Kingston waren sedert vier jaren het ver-
keer en deontvangslen aan het toenemen 
geweest en zij bedroegen gedurende het 
jaar, tiat (»p den 28*̂ " Februarij 1839 
'eindigde , 1,32G.851 reizigers en 881,010 
frank, toen het tarief <ler plaalsefi van 
de Uveede klasse sitchls van 0.82 fr. 
lol 0.92 fr. werd verhoogd, en het 
verkeer en de ontvangsten in het vol-
gende jaar lot 1,280.703 reizigers en 
854,370 frank daalden ( l ) . Integendeel 
toen ifi 1841 eene vierde klasse van 

( t ) . Wbishaw. t. a bl. 71. 
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reizigers was ingesleUï legen hel vijfde 
gedeeUe van den prijs der derde, had 
er in 1842 eene vermeerdering van 
478,000 reizigers hoven iiel gelal van 
1840 en eene aanzienlijke vermeerde-
ring in de onlvangslen plaals ( I ) . 

Dergelijke afwisselingen heeft men o]» 
den spoorweg van Lonilen naar lilack-
wall opgemerkt. De tarieven werden in 
1841 om de helft verhoogd en daarna 
verminderde het aantal leizigeis met 
een twee vijfde en de onlvan{jst met een 
zegde gedeelle. Men keerde tot dc 
vroegere prijzen terug, en slelde ein-
delijk aanmerkelijk lagere prijzen vasl, 
waarna in slechts veertien dagen het 
aanlal reizigers met meer da/i de helft 
en de ontvangst met een vijfde ver-
meerderde (2;. 

Op den spoorweg van Glasgow naar 
Greenock, na de invoering van eene 
vierde klasse van rijtuigen voor een 
prijs . die slechts een derde bedroeg 
van dien der derde klasse , vermeerderde 
bet verkeer binnen ecfiige weken met 
de helft en verdrievoudigde in twee 
maanden. De ontvangst nam met een 
tiende toe (3). 

Van den spoorweg van Paisley en 
llenfrew hadden in 1838 143,uüt) rei-
zigers gebruik gemaakt; loen beltarief 
een derde was verhoogd geworden, 
reisden er in 1830 niet meer dan 
125,000 (4). 

In 1830, toen de maatschappij van 
den spoorweg van Sainl-Germain haar 
tarief met een vierde had verlaagd, be-
droeg hel verkeer in de beide eersle 
maanden van tlal jaar 130,880 r eizigers 
en de ontvangst 104,713 frank, terwijl 
in die zelfde maanden van het jaar 
1838 men slechls 01,(»14 reizij;ers en 
ecnc ontvangst vai» 00,7v 8 frank had 
gehati (5). 

Op de belgische spotu vvegen , welker 
tarieven zoo veel vcrandermtfcn hebben 
ondergaan, zijn decijfers der onlvangslen 
bijna allijd in de omgekeerde verhouding 
geweest van die der tarieven. Zoo b.v., 
loen de prijs der plaalsen in de waggons 
in April 1841 van 4 lot 3 cenlime was 
verlaagd en in Augustus lol 3J cenlime 
verhoogd , steeg hel gelal der reizigers 
van de tusschenstalions lol een drie-
voudig bedrag bij de verlaging en daalde 

( n «iVüihvav reform» ifransclie vertaling j». 
7-i, rru) 

Ah\. h\. LS, U>, W. 

CS) AM. hl. -ri. 
^ i» Whishaw , i . a. pL M*. 

liappori in »le algemeene verg-idcring van 1 
blaart tSrri, M. '.». 

toen het tarief werd verhoogd (1). 
INlen ziet dat het vraagstuk der la-

rieven niet gemakkelijk a priori is op 
te lossen, en hel is niet te verwon-
deren , dat er zoo veel verschil en zoo 
veel onregelmaligheid beslaat in de be-
paling der bestaande lollen. 

Orer dc vordeeUnfj der verkregen 
voordeelcn lusschen den maker en den 
verbruiker. — Wanneer men eene pont 
vervangt door eene brut; eenen tol, 
blijven de kostea van overtogt ongeveer 
dezelfde voor het publiek , welks eigen-
lijke winst gelegen is in de besparing 
van lijd , het gemak en de veiligheid. 

Wanneer men eenen weg door een 
kanaal vervangt wisselen de lolregten 
af lusschen ' ' ^ besparing 
die OJ) hel vervoer verkregen is ; voor 
een spoorweg heloopen zij de helft en 
meer. 

Smeaton , van bel kleine kanaal van 
Ivitigslon naar Ewell sprekende, zegt 
dat, om aan het kanaal de voorkeur le 
verzekeren en den hamlel le vermeer-
deren , hel noodig is, dat het publiek, 
na de lolregten le hebben betaald, eene 
winst geniete gelijk aan het vijftle ge-
deelte van de geheele besparing , die op 
het vervoer verkregen is (2). Dezelfde 
ingenieur verdeelt in het ontwerp van 
het kanaal van Hude naar Calslock cn 
Cornwallis, de besparing in twee gelijke 
deelen tusschen den vcrbiuiker en de 
kanaalmaatschappij (3). 

Philipps stelt, Ier gelegenheid van de 
ontwer|>en der kanalen van Leeds naar 
Liverpool en van Grand-Trunk , lol-
regten voor, die aan het publiek het 

getleelle der besparing op hel eerste 
kanaal en het I van die op het tweede 
zouden overlaten (4). 

Op hel kanaal van Givors heefl de 
handel de helft der besparing gewonnen, 
en op dal van Sainl-(^)inMitin hel 7/8ge-
deelle , OJ) den spoorweg van Andre-
zieux naar Sainl-Klicnne de helft , en 
op dien van Livetpool naar Manchesier 
het derde tyedeelle voor de koopwaren 
en de helft votn* de reizigers. 

Over hel tarief der belgische spoor-
wegen. — Daar de belgische si»oorwegen 
van staatswege uil{fevoerd en geëx-
ploiteerd werden, zoo was men in dc 
gelegenheid daarop dc meest matige 
tariefsprijzen tc bepalen , en inderdaail 
zijn die prijzen aldaar de laagste van 

<f) IVrrot « «des Chemins de fer l)clj;e5», p. 77. 
«2/ •Oeuvres de Sm*'aton >, T. i l , p 251. 
<,">» Aid. p. volïf;. 
«1' Philipp.. Verlalinp van (^orüier, p. 151 en 175 
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geheel Luropa, als men enkele duit-
sche spoorwegen uitzondert. 

De voordeden van de s|>oorwegen in 
r>elgie ter vervanging van de gewone 
wegen zijn: 

Besparing van bet geld vier rei-
zigers. 

2". Besparing van hunnen lijd. 
3". De zuivere opl>rengst voor den 

slaat. 
4°. Besparing op het omlerhoud der 

andere wegen , die minder w orden ver-
sleten. 

Vóór de opening der spoorwegen 
wertl hel vervoer van een reiziger met 
tle gewone tliligences bilaaltl met 10 
cenlime de 1000 el (1), met inbegrip tier 
tollen. Door het spot)rvve{fen-net is tlie 
prijs gemiildeld tol 5 centime gedaaltl(2), 
de reizigers hebben derhalve 5 cenlime 
gewonnen. 

Wat den bespaarden lijtl betreft, zoo 
kan rnen aannemen, dat elke rnijl ,op 
den spoorweg tloorloopen, vier minuten 
doet winnen op den lijtl , tlien men 
zou noodig hebben gehad om denzelf-
den afstand op gewone wegen af le 
leggen ; en imiien men de gemitldelde 
waar de van eenen tlag voor de reizigers 
gers op 5 frank stelt , zullen die 4 mi-
nuten 3 cenlime waarti zijn. 

De exploilalie-koslen varr het jaar 
1847 heloopen 0,318,800 fr. (3). De 
reizigers-lreinen hebben slechts tg^ van 
den afsland doorloopen . w elken al tle 
treinen zamengenormMr hebben afgch^gd. 
IVemen wij aan tlat tle exploilatie-kosleir 
evenredig zijn aan tien tloor tle treinen 
doorloopen afslantl, d.an znllru tlie vt)or 
de reizigers-lreinen 4,280,708 fr. bedra-
gen, en vermits er in dal jaar 132,010,000 
reizitftirs eene mijl ver zijn vervoerd (4), 
zoo lieeft hel vervoer van één reizi-
ger over eenen mijl ifekost-rtyyr^Sö^ = 
0,032 fr. behalve tien inlerest tier kapi-
talen van aanleg van tien sijoorwet^ en 
van die van het materieel. Wi j htïhbtMi 
ge/ien dal tle ruwe opbrengst 0,050 fr. 
is ireweesl; tle slaal heefl deriialve 
zuivt»r 0,018 fr. onlvangen. 

Imiien tle spoorweg-reizigers vroi tle 
gewone we^jen hathlen gehruik ge-
maakt , zouden tleze meer zijn versleten, 
en hel t^mlerhtuid zou kosll>aartler ge-
W(H\st zijn. Maar de tollen bij tle slag-
boomen zouden meer» hebben t>pge-

( t ) Mi-nmiie van de luvren Simons ende lli»hler 
omtrent ilen Anl\%erpen-l\« uh'ner kpoorwe^x. hl/.. 7S. 

Veihlatr \ve>rens de exploilntie il»;r hrlt;isehc 
spoorvsofieu . in 1Si7, hU. V, X.\l cn X M l l . 

(r>) Aid. hVi. !S. 
( \) Ahl. b i l . X M l l . 

bragt, en daar de opbrengst van tlitï 
lollen in Belgie nagenoeg aan de koslen 
van t)nderhouil (fclijk is ( I ) , is de ver-
meertlering van kosten , tlie het hier 
geldt, begrepen in de 10 cenlime, die 
cle reizigers aan de diligences zouden 
hebben betaald. De besparing t»p de 
kt)sten van t>rîîlei houd tier wegen maakt 
tlan een deel uit van de door de rei 
zigers verkr egen winst, die w ij in re-
kening hebben gebragl. 

De jaarlijksche lasten, waaraan tle 
s])oorwegen in Belgie zijn ontlerworpcn, 
zijn : 

|o. De exploilalie-koslen. 
2"*. De inlerest der kapitalen van 

aanleg. 
\\ ij hehhen reeds gezien , tlat tle 

exploilalie-koslen wai'en 0.032 fr. voor 
eiken reiziger ; tle leeningen voor den 
aardeg der sp')orwegen , betlroegen op 
thïu 31*'" December 1847 de som van 
107,314,594 fr. (2). waarvan tle inlerest, 
op tien voel van len horrdeid, die 
de t;emidthdtle voor t!e leeningen is, 
8,198,410 fr. bedraagt. W i j hebben on-
dersteld dat tle exploilalie-koslen voor 
de reizigers in de algemeene som van 
uilgaven evenretlig berekeiul wierden 
met den afslantl, door tle treinen, 
die hen hebben vervoerd, tloorloopen ; 
wanneer men den interest in dezelfde 
verhtuithnjj verdeelt , zal men bevimlen, 
tlat het gedeelle van den inlert^bl , dat 
len lasle koml van tle reizigers, X 
8,198,410 = 3,771,264 fr. bedraagt, 
en voor ééir reiziger t)p de mij^rj JJfàô^^ 
= 0,028 fr. 

De rekening van winst en lasl voor 
de belgische spt)orwegen, t>pgeinaakl 
voor één reiziger o\) ééne mij l , wt>rdl 
tlus door de volgende cijfers uitgedrukt: tr. 

i Winst van den reiti^cer in peld . O.O.'iO 1 
W inü i . . . . . . l i j d . .00 .-0^0 .098 

f /.uiver«'ophrenpst der vrachten O (MS ^ 
. 1'xploïtatie-koï.t» 0.0r»-2 J 

Laht Interest der k;ii«iialen van aan- O.OllO 
( l e g 0.()2S 

Der halve tr ekt hel reizentl pubhek een 
vijf zt̂ sde gedeelle der winsi , lerwijl 
's rijks schalkist naauwelijks 3 len 
hondtM'tl Irekl vnn tle kapitalen, die zij 
legen 5 len honderd het^fl geleend. Hel 
tarief zou tlus niepïoo(; genoeg zijn. De 
ver tleeling van tle besparing, die opt 
hel per.s(men-vervoer- is verkregen, schijnt 
le jïunslig te ziju voor hel publiek dat 
dikwijs reist, len nadeele van dal het-

i l ) PeiTi»! , âMênjoIre sur les ihemins de fer 

helles» 
Veril.iïT wrjrens «le cxploiUlio der Velg\s«he 

spoorwepen V>\. W X i V . 
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welk weiijig reist, en (och ook in du 
belasting deell. 

Er blijft over Ie onderzoeken of , als 
bet tarief verhoogd wierd, de i uwe ont-
vangst niet meer zou verminderen , daji 
de exploilatie-kosten , in welk geval zij 
nog minder toereikend zou zijn om den 
interest der leeningen te dekken ; waar-
uit deze opmerkelijke gevolgtrekking 
zou voortvloeijcn , dat de rijks-spoor-
wegen met derigtingen die men daaraan 
beeft gegeven, en uit het oogpunt der 
reizigers, niet eene onderneming uitma-
ken van zoodanig algemeen nut, als men 
zou meenen, omdat men elk jaar twee 
of drie millioen aan belasting moet 
heffen , ten eimle een zeker gedeelte der 
natie, dat voor zijne zaken of voor zijn 
genoegen reist, goedkooper te vervoe-
ren , d. t. nemen van den een om aan 
den ander te geven. 

Men zal welligt opmerken, dat zulks 
ook het geval was met de wegen, welker 
tollen den interest van bel kapilaal van 
aanleg niet dekten. iNlaar het verkeer 
op de wegen is voor de voetgangers, 
voor den mest, den oogst, de groenten 
en bet voeder in de riabijheid van mar kl-
plaatsen enz. enz. vrij, en bij dat aan-
zienlijke verkeer heeft eerr ieder voor-
deel. 

Men zou door berekeningen . soort-
gelijk aan de voorg'aande, bevinden, 
dat het vervoer der koopwaren , liij de 
beslaande tarieverr, rnel verlies (daats 
beeft; maar bet gevolg daarvan is niet 
hetzelfde als voor' de reizigers , orndiil 
de kooplieden niet de eenige zijrr, 
ilie bij dit vervoer legen te lagen 
prijs wirnren ; want hel ver br uik der 
koopwareir, die goedkooper kurujen 
worden verkocht, br eidt zich uit onder 
alle klassen, err de geheele natie deelt 
derhalve in het voor-deel dat door- »Ie 
verlaging «Ier prijzen wordt verkregen. 

//et bcUjisck tarief is op zich zelf üe-
schotiwd te laatj. — Warmeer men de 
exploitatie van de belgische spo(M'we^;en 
in baar- geln el nagaat , dan blijkt uit 
de versla;;rn aan de Kamers van de 
laatste jaren, dal de or)tvar»gst slechts 
een interest van ten hoiuleril kan 
dekken vair de kapitalen , die tegen 5 
len honderd zijn jjeleerul, waar uit men 
kan alleiden , dal het tarief te laag is 
of dal er op zekere gedeelten der spoor-
wegen gebi-ek aan verkeer is, alzoo 
In'l niet hewezen is ilal bij bel stellen 
van den spoorweg in de plaats van het 
vervoer door* geworre rijtuigerr err door 
vaartuigen de belgisehe natie jaarlijks 
veel rnvcr >\int darr de vijf millioen, 

dre zij uitgeeft ten behoeve van den 
interest der leenin];en, 

//et tarief is voordedig door zijnen 
vivtoed op alle middelen van (jenieen-
schap, — Zoodanig zou het besluit zijn, 
waar-toe men zou worderr geleid bij de 
beschouwirrg van het lage tarief , dat 
voor dc belgische spoorwegen is aan-
genomen, ware het (ïiet, dat, gelijk wij 
vr oeger hebben doen opmerken (1), een 
der eersle uitwerkselen van zijnen in-
vloed op de arrdere middelen van ge-
meenschap eene algerneene daling in de 
vr-achtprijzen is geweest, welk voordeel 
tegen hel nadeelige van bet lage tarief 
opweegt en zeer ten gunste daarvan 
pleit. 

De aangehaalde voorfïcelden doen zien 
dal nrefï verre is van eene standvastige 
verhorrding aan te nemen hij de ver-
deeling der bespar-ing'en , in de open-
bare werken verkregen, tussche/i hen 
die er de kosten van betalen , en hen 
die er gebruik van maken. Het is waar-
schijrdijk , dat men bij de verdeeling 
door- middel varr het tarief voorrjarne-
lljk geleid is geweest doorbel passejule 
orn in zekere gevallen dit of dat ver-
bruik, en in andere de tot-slandbr enging 
varj o|)enb:ire werken te begunstigen. 

//ooge tarieven, — W anneer een plan 
door eene maatschappij oïilworperr en 
uitgevoerd is, kan, naar hel voorkomt, 
aan haar een groot aandeel in de winst 
wordet] toegestaan, omdat zij het gevolg 
is van bare nijverheid, mits evenwel 
ook hel publiek een belangrijk voordeel 
erlarrge. vrees, aanbiedingen van te 
dure dierrsten te zien afwijzen , zal de 
vorderingen der maatschappijen van zelf 
matigen. 

Zij noorden door de maatschappijen 
zelf verlaagd. — Cil de omhM vinding 
is gebleken, dat de maatschaj>j>ijen vari 
zelf de toegestane tarieven verlagen , 
in de ïroop van daardoor de opbr engsten 
te verrneerder-etr, witl wetende dal, tot 
zekere ,grenzen, van eene dienst iles te 
meer gebruik wordt gemaakt, naarmate 
zij tot lageren prijs te bekomen is. Zoo 
heeft de maatsclrappij van den spoorweg 
van Saini-I'Uienne rruar de Eoire baar-
tarief bijna de helft ver-la rgd; zoo heeft 
de eoncessiorniar is van het kanaal van 
Saint (Juetilin van de terngkeeremie vaar--
tuigen slechts een regt geheven, even-
redig mei de wer kelijke lading, ofscboofï 
hij gemagtigd was hel als van dévoile 
lading te heffen ; zoo beeft de maat-
schappij van den spotn weg van Saint-

<15 Ülz. IGt) vu 
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Germain , gelijk reeds vrotrger is ver-
meld , haar tarief in 18'VJ met een 
vierde verlaagd ; zt)0 beeft de maat-
schappij van het kanaal du Midi baar 
wettig tarief voor tiet hout, de steenen 
en de metalen de helft lager gesteld. 

Het is evenwel duidelijk dat de maat-
schappijen hare tarieven slechts dan 
verminderen als er uilzigt bestaat, dal 
zulks de opbrerrgst zal tloen toenemen, 
en in weerwil der verlaging kunnen 
zij t]Og aarizierïlijke winsten trekken , 
buiten alle verhouding tol de gemaakte 
kosten. 

Hoewel men zich niet kan beklajjen 
over eene geoorloofde winst , die de 
vergoeding is voor de gevaarlijke kansen 
waaraan de kapitalen iir ondernemingen, 
die allijd on/.eker zijn, zijn blootgesteld, 
zoo is het nicUemin te bejanïrneren , 
dal men de mogelijke winsten niet beeft 
kunnen voorzien en bitnren redelijke 
grenzen beperken, omdal de maatschappij 
niet alle voordeelen geniet, diezijniogt 
verwachten. 

Het is waar dat men soms de her-
ziening van het tarief heeft bedorijjen 
ingeval de winst zeker bedr-ag te boveri 
mogl gaan. De aden van ver-gunning 
in Engeland leveren daarvan eenige 
voorbeelilen op. Zoo houdt die vuor* den 
spoorweg van Kilmarriock van 1808 
de bepaling in , dat: a indien bel jaar-
lijksch ilividend 20 len honderd van de 
voor drie jaren uitgegeven som le boven 
gaat, de regten op last van twee vriï-
(ieregters lager kucrnen woi-den geslehl: 
en indien het divideriil voor de beide 
volgende jaren hel cijfer varr 2(> ten 
honderd van de nilgegevene sorn niet 
bereikt, kunnen ile r egten wedei* ver-
hoogd worvlen ( l ) . De eersle acte van 
ver-gunning voor den spoorweg van 
Liverpool naar Manchesier-, die in 182G 
werd verleend, houdt zulk eene bepa-
ling in (2), maar, zoo ver ik weet , 
zijn bepalingen van dien aard nooit 
ten uitvoer gele[ïd. Ongetwijfeld is het 
voor de maatschappijerr gemakkelijk die 
te ontduiken, {jelijk het voor de r ĵge-
ring moeijelijk is har e verriglingen na 
te gaan. 

Eene dergelijke bepaling omtrent ta-
riefs-verlaging, ingeval het dividend 10 
len honder-d overtreft, is in de eeisle , 
later ingelrokkene. ver gurming voor 
den spoorweg van Parijs naar Orléans 
te vinden (ï^). 

( I ) Priesllfv, l . a . j I. h h . Z99. 
["2) alil. blz- i 

OnloniKiiK-e «h» 7 Jiiilhü ISöH . arl. i- van 
'3.' jjinexcfi. 

Gevallen, waarin men hot tarief niet 
regelen kan, — De inoeijelijkheid , orn 
de loekomstijje winst eener onderne-
ming te schallen, heeft vooral plaats, 
als bij die onderneming ongeworre prak-
tijken worden in toepassing gebr agl ; 
vatïdaar ontstaat de inoeijelijkheid eenei-
raliomrele regeling van bel tarief. 

Voorbeelden onder de eerste engelschc 
spoorwegen, — Dit was het geval bij dc 
verginnnr)g der engelsche spoorwegen, 
waarvan de tarieven aanleidin^j hebben 
gegeven tot zeer opmerkelijke feiten , 
welke des Ie belangr ijker zijn , dewijl 
het hier eene der ruimste toej)assingen 
geldt van de heffing van regten, die de 
geschiedenis der openbare werken in 
Europa oplevert, alzoo er eene ruwe 
ontvangst van meer dan 200 millioen 
fi-ank mede gemoeid is. 

Zoo lang de spoorwegeir slechts een-
voudige spoor'groeven of wel trani-roads 
war en , ijelijk men ze noeimle, die met 
paarden wenlen ber eden. verschililen 
zij weinig van de gewone vervoermid-
delen , en de tarieven konden {gemak-
kelijk, naar aanleiding der vroegere, 
worden geregeld. Maar zoodra zij ver-
hevene sporen of railwags werden ̂  
gelijk men ze toen heette, en toen het 
verkeer daarop met locomotieven be-
werkstelligd w erd, vor-rnderr zij een ge-
heel nieuw middel van vervoer, en 
bel bepalen van de tollen werd in be-
ginsel een onoplosbaar vraagstuk. 

Wei engelsche parlement , o)) belwelk 
die verpligting r ustte, geene genoegzame 
gegevens liebbende (1 ) , en vreezende de 
ontwikkeling van eene ontdekking , 
welker verdienste ile al{;emerne verba-
zin{j en bewcnider injï gaande maakte, 
in bar e gebo(n-te te smoren, achtte het 
voor-zigtig aan de tarieverr eer' te ruime 
dan Ie errg'e goenzen te stellen. 

Cwewigtiij nadeel, daaruit voortge-
sproten, — Het gelnuik en de volma-
king der spoor wegen deden de tarieven 
als te hoog kennen; lej;elijkertijd plaalste 
de voorkeur, die men algemeen aan de 
ijzeren wegen gaf , ze boven alle me-
declinpjng; tiet publiek moest dus spoedig 
al de gevolgen van het monopolie der 
maalschapïiijen (»nilervimlen. 

/)oor de mededinging ontweken, — 
Melleoïin, en drl was een geluk voor 
den binneidandschen handel van Gr-oot-
Urillannie, daar de spoorweg-maat-

(1) Ver^^lag aan liet onprefsi'li« jiarlemenl . over 

de verbiuJingr van k:in;»!e» en spuurw<*p«tn, in «Ie 

« Kludes sur les voies <lo commuiiiculion , • van 

'Icissert-nc , MA. 
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schtJ|i|>ij(>ri op (le koopwaren de aan-
zieidijke winst konden overbrengen, 
die zij van de reizigers trokken (1), en 
daar zij de kanalen geheel en al wilden 
herooven van hel vervoer, dat zij zoo 
lang hadden hewerkslelligd . verlaagden 
zij aanmerkelijk hare tarieven ; van 
hnm!en kant deden de kanalen, in hun 
bestaan bedreigil, hetzelfde, en getroost-
ten zich de grootste opofferingen. Jienc 
worfleling op leven en dood ontstond 
tusschen de mededingende partijen tot 
baar eigen groot nadeel en tot groot 
voordeel van tiet algemeen. 

De uitkomsten van dezen strijd waren 
verschillend. Verscheide«i spoorwegen 
dwongen de kanalen tot een verdrag; 
andere, die le veel bij het voortzetten 
van den strijd verloren , deden zelf den 
eersten stap daartoe; nog andere koch-
len de kanalen geheel of voor een ge-
deelte, om ze. te exploitei en of ze geheel 
te vervangen. Jlet naluurlijk gevolg 
van deze schikkingen was, of zou ge-
weest z i jn , de voor het alge/neen zoo 
nadeelige verhooging der tarieven. 

De storing, door de spoorwegen in 
alle middelen van vervoer gebragt, had 
de algemeene aandacht getrokken; de 
nijverheid, de handel, de drukpers, 
het parlement waren er vol van. Het 
vraagstuk der tarieven was van alle 
kanten onderzocht. IMen erkende, dat 
het nieuwe vervoermiddel onschatbare 
diensten bewees; maar clal, wanneer 
men het voor altijd aan de maatschappijen 
overliet, met veel le hooge tarieven en 
uilsluitende reglcn bij de exploitatie, 
men zich in hare majjt stelde en verre 
w as van de spoorw egen al de voordeden 
te trekken, die zij konden verschaffen. 

En ten slotte door maatregelen van 
de regering. — De onlsleltenis w'erd al-
{jemeen toen men de verzoening der 
kanalen en spoorwegvu zag , want het 
was duidelijk dat hunne zamenspanning 
alle mededinging vei nietigde en dus een 
noodloltigen slag zou toebrejigen aan 
bet vervoer van allerlei aard. Maar 
alzoo de vereeniging der ijzercfï wegen 
en der kanalen niet wettig kou j)laats 
vinden zonder de tusschen komst der 
regering , heeft deze op eene zeer ge-
schikte wijze partij gelrokken van de 
aanvragen tot vereeniging, die haar 
werden gedaan, om gToole verlajjing der 
tarieven op de medetlingende wegen le 
eischen. Daardooj* heeft zij de nadeelige 
gevolgen van hel ujonopolie van vei -

(!» Al.l. biz. : hk . 

scheidenc maatschappijen kunnen ma-
ligen. 

Diffcrentiele tarieven. — Gedurende 
bijna twee ecuwen zijn de tarieven 
evenredig gebleven met de menigte der 
koopwaren en den afgelegden afstand, 
tn den laalslen lijd heeft men, even 
als bij de o/idernemingen van vervoer 
per as, en van diligences {maisons de 
roidages el de messageries) in toepassing 
gebragt wat men differentiete tarieven 
noemt. Daarbij verminderen de prij/en , 
naar gelang de hoeveelheden koopwaren 
van een zelfden afzender vermeerderen , 
of dc afstand, dien zij moeten doorloopen, 
grooler is. 

Op den eersten aanblik zou men dit 
stelsel kuimen beschuldigen van onregt-
vaardigheid len gunste der groote han-
delaars ; maar wanneer men de werking 
der exploitatie aandachtig nagaat, ziet 
men dal er koslen zijn , <lie evem-edig 
geringer zijn voor de groote afzendingen 
dan voor de kleinere; men ziet ook , 
dat , op een spoorweg , b. v, , het tarief 
kan worden beschouwd als te zijn za-
mengesleld uit 1». den eigeidijken tol , 
die naluurlijk evenredig is met de hoe-
veelheid en den afstand ; 2°. al de ver-
schillende koslen die de uilgaven voor 
hel vervoer vormen , die in hel alge-
meen minder zijn, de verhouding in aan-
merking genomen, voor een grooten 
afstand , dan voor een klei/ïen , waaruit 
men besluit, dat h i j , die belast is met 
het vervoer, een lageren prijs over eene 
mijl kan vragen v\ainieer de afstand 
grooler is , dat w il zeggen dat liij , 
zonder gimstbeloon , verschilhiide ta-
rieven voor verschillende afstanden kan 
vaststellen. 

llun invloed op den openharen rijk-
dom. — De differenlicle tarieven doen 
den prijs der koopwaren dalen, en dien-
tengevolge den opejibare rijkdon) of het 
welzijn <ler verbinikers toenemen. 

Vermindering van de zuivere opbrengst 
der regtcn. — Wanneer de tarievefi on-
veranderlijk bij de wet zijfi beperkt, 
kan de opbrengst der regten niet stijgen 
met den prijs van alle andere zaken. 
Indien men aanneemt dat de/e met den 
lijd toeneemt, zullen de uitgaven voor 
onderhoud, herbouw en beheer stijgen, 
terwijl , als al Ina overige gelijk staal, 
de opbrengst der reglen standvastig zal 
blijven. Hel zou welligt wenschelijk zijn, 
dat n)en deze overweging in aanmerkin{j 
nam bij vergunningen van langen dinn-, 
omdat volgens haar <le zuivei c opbrengst 
meer en meer vermindert. IMaar van 
een anderen kanl kan men onderstellen, 
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dat dil nadeel zal worden oj)gewogen 
door de vermeerdering van bedrijvigheid 
die met die bevolking gelijken tred 
houdt. 

Afschaffing der tarieven. — Wanneer 
de werken van staatswege zij/j betaald, 
kan men des noods de regten ophetren, 
gelijk tegenwoordig cnet de we(jen in 
Frankrijk het geval is. Echter komt het 

ons meer in overeenstemming met de 
reglvaardigheid in hel verdeelen voor , 
dal zij die zich onmiddellijk van een 
werk bedienen er de koslen van dragen, 
zoo al niet geheel, len ininste in die 
verhouding, welke de loestan<l des han-
dels veroorlooft, en iri allen gevalle 
moeten zij er het onderhoud van be-
talen. 

T A B E L B (blz. 1 6 4 ) . Waarde der cngelsche kanalen bij hun ontstaan cn in 1 8 3 1 . 

De oorspronkelijke waarde is getrokken uit de werken van Philipps, Dulens, 
Huerne de i^ommeuse t'U vooral uit het Historical account of the navigable rivers, 
canals^ enz. van Priestley. De waarde in 1831 is gelrokken uil de dagbladen, die 
de koersen van de londensche beuis mededeelen. 

CI , • Waarde van Waarde van het 
; "ïs ' Si * c <!J het aandeel kanaal. if CO 
Cj 

i ^ g < to 3 'Z) U) 1 ^ rs — 
t-, 
o 
O 

1 c S ÎÎ " Naam van hct kanaal. 
cz T3 n 
CJ 

1 O 
a 

• —1 n « 

cz T3 n 
CJ !/J — 

in oorspron- in 11 O u, Z) 
' " S O 

{.4 ^ 
O -a: 
o 1831. kt'lijk. 1831. 

> « 
Q '3 

N: 

p.St. pd.sl. pd.st. pd.sl. p.St. pd.st 
796'Aberdeenshire 221 )) 82000 5500 

p.St. 
» 

'1791 Aslihv dc la Zouch . . . M82 100 80 200000 118600 4 5900 
it792 /Vshton en Oldliam , , . .] i 1700 110 100 210000 17G000 5 8800 
<79.:̂  Barnslcy 720 100 220 97000 ' 158400 10 7200 
1778 r>asin};sloke 1260 101) 5 180000 1 1 6300 
1768 1)1 rnnnjiham 2000 35 1 251 115000 502500,13 26000 
1826iliiriirnigliain en Liverpool. 4000 100 Ma 500000 1 (><1000 i 
1 l ^ r « ' cknock en Abcrgar . . 1000 150 105 150000 105000 6 6000 
1758 hridjiewater M n 220000 2640000 28600 
1811 Hridjjcwater cn Taulon . 600 100 36(« 570000 21000 ; 
18ty Carlisle » » » 120000 120000 r, 3600 
1766 (ilit'liner en lilackwater . 400 100 103 60000 41200 5 2000 
1771 Chester Î) » » 80000 80000 
1771 G h es 1er lie Id 1500 100 120^0 160000 1800i)0 7 10500 
176:-̂  500 100 795 120000 397500 50 25000 
1781) O o i n fort 460 100 300 6()000 138000 17 7800 
m\ ') ! ^ \50000 9ono i 

1793 Crinan 1851 50 j 230000 3700 
i7y:i Dearn en Dove » » )) 100000 100000 
1793 Derby 600 100 120 90000 72000 ' 6 3(i00 
1776 D lui ley 20n0 10O . 51 239luO i 105000 3 6100 
1772 Ellesmere en Chester . . 3575 133 

I 
570000 i 257400 4 14300 

1777 Krrewash 1 231 100 700 23100 1 173700 54Ca 12500, 
1768 Vorlh cn Clvde 1297 100 576(« 520000 1 747100 27 25000' 
1790 Olaniorjianshirc (CardilV). 600 100 290* 1iK)U00 1 171000 14 8100, 
18o2 Glenkcfiis » )) )) 15000 45000 i j 
1806 Glasjjow en Ardrossan . . )) )) a 253000 253000 

\ 
1 < 

179/1 GloucesliT en IWrklcv . . I960 i 100 \Ua 4600Ü0 27100 
1 1 

1 

1783|Grand-.liinclion 11 6U0 1 loo 246 1405000 2853600 13 I J690l> 
1801 Graiid-Siirrev 1520 

t 
i 100 37 300000 5G200 3 4500 

Over Ic brengen . . ] 
1 " 

74t)1200 97271 i)0 

1 

352700 
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• 

Waarde van Waa rde van het 
T 

zè. 
. 

£ ŝ  O .5 O ^ 5 1 
het aandeel kanaal . 

1/5 

s 

-a P 

ZJ ' 
^ i - . 1 — ^ o 

o 

ZJ iU 
^ tfc 
c ï C5 > Naam van hc l kanaal. 

c 
n 
f3 

1 
~ y 

"c. 
O 

— 5 " > ec t/i — 
in oorspron- in 

.•2 5 
t 3 

a c 
i- ^ 
c 
o 1831. kel i jk. 1831. 

C rs; 

p sl. pd.st. pd.st. pd.sl. p.St. pfl.sl ! 
Van de voiige zijde . )) » 7401200 1 9727100 352700 

1810 Grand-Union ! 2829 100 2:i 225650 66400 1 i 2800' 
170t> Grand-Western . . . . 3096 79 77 330100 2383001 

1 ! , ( 
( j ran lham 719 120 195 124000 146<;oo 10 7400' 
Ilerefort eii (iloucesler . » » ( n 55000 55000 i 

7400' 

lluddersficld 6238 58 15 300000 96600 ' 1 1 6200 
Ketujcl en Avon ; 25328 40 25 1000000 64500 1 25300^ 

tiS'2 1 !Kensii){;ton 100 100, 10 45000C«/ 1000 
t7yt Kin;:ton en I.eomluster .1 " i 

f 
i » » 370000 ; 370000 

t7y2 Lancaster 11700 I 17 19 611000 22V3U0 1 11700 
t7i)0lLeeds en Liverpool . . . 2880 i 100 400 1200000 ! 1152000 20 57t>00, 
I7y i Leicester , , . 515 1 u o 217 81000 118000 17 9200^ 
1793 Leister en Northauii iton-

1 

shire 1897 100 73 300000 158100 1 7500 
182(> Maccleslield 3000 100 65(« 400000 195000 

' 1 

1710 Mersey en I rwe l ' 500 100 1250 50000 625000 13 6500 
1792 iMorimouthshire 21U9 100 225 275300 512000 12 28900 
<791 Montj^omeryshire I 700 100 85 92000(<< 59500 4 2800 
<791 Neath 217 107 330 35000 81500 13 4400 
4792 500 ! ! 150 2 10 75U00(^' , 120000 12 6000 
1793 Oakani . . . 522 1 130 39 20100 2 1000 
1786 Oxford 1786 i 1 loOf 510 330000 910800 32 57100 
1791 Peake Voresl 2100 78 71 187200 17700 , 3 7200 
1815 Pock 11 nj: ton » J) 32000 32000 
1817 Portsmouth tMi Arundel 2520 50 35 216000(6 88200 
1812 Itejient 2M18 33 16 706700 353300 ! 1 21400 
1791 Iloctiedalc 50t)9 85 73 477300 416600 ' 4 22600 
1809 Severn en W y e 3762 35 20 131600 77100 ; 1 37U0 
1815 Slietlifhl ' 100000 100000 
I793!si irewshury 5U0 ! 125 250 70000 125000 11 5500 
1788;Sliropshirc 500 ! 125 it;o 47000(rt 80000 8 4000 
1798;Sloniforl en Keadhy . . . 

t 
n i. 1 1 » 71000 71000 i 

1791 Süiïirilt'rsel coat 800 150 170 185000;a 136000 11 8800 
17(36.81 atlbrd en Worcester . . i 700 i 100 710 100000 497000 38 26600 
'l776lSlourt)ridj:e 30(t ' 135 220 375U0 6()000 12 3000 
1793 Stratford on Avon . . . . 3<.i7 ] 80 35 335000 127600 1 3600 
1776 Stroin lwater 200 1 100 490 30000 98000 2.i i 4600 
1791 Swansea ' 523 1 100 205 90000 109200 15 , 7900. 
18U3 Tavistock 350 1 100 40 500t>0(« 14000, 2 1 
1800 Thames en INledsvay . . . •1805 j 30 15 200000(r/ 72000 
1783 Thames en Severn . . . . 1 2150 , l o o 29 255000 7090U 1 2 4900 
17(;6 Trent en IMersey ' 2600 ! 100 630 40(»000 1638000 38 98800 
1793 j Warsvick en Hirniingtiani 2(100 57 i 250 1 180000 500000 12 i 24000 
1791 Wa rw i c k en Naplon . . . 980 100 ' 215 130000 210700 12 { 11700 
1813 , Wey en Arms 905 110 22 iooooo;<i 19900 1 900 
1795 W i l t s en Berks 20U00 17 5 411900 ! 100000 1/5 ! 4000 
1791 W ishack ' 126 105 45 20000,rt 57 IK)' ( j 

1791 Worcester en IVirnunghain ' 6U00 100 8t) 600000 516000 i 18000' 
1792 Wyr l cy en E>sii»{;loij . . 800 125 115 160000 92000' 4800, 

i 

18738450 20607301 

1 
> 
1 

j874400 

I 
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TABEL C (MZ. 160). Engelschp kanalen evenwijdig met de spoornegen of 
verbindende dezelfde uilerste punten* 

De wanrtle der nnodeelcn io IMnart 1847 is getrokken uil het Journal des che^ 
mins de fer van 3 April 1847, 231. 

1 1 
— - - - -

Waarde van hel es . 
Ï 3 C 

• 0 1 
•9 t i 1 > r * - 1 

s l i 

c 

top 

aandeel • 

« S3 

• 0 1 
•9 t i 1 > r * - 1 

s l i 

rt 
es 
c c c 

i 
top 

j ë ! 
ca ^ « = 1 

-aC f 5 v j ; - S ' i 
I 
1 ' c 

l y 

^ . 1 
> • C O 

C I ^ 

! Naam van hel kanaal. C l , 
O 

• c t c 
a Zt 

^ =1. 5 i ZJ 

C3 

La 
1 

1 i 

2 1 
c . i 
im 1 

^ u , 
Si ® 
^ 0 1 

A . 
t , 

c : 

oc 

b . 
n 
ea 
ïZ 

0 

1 ^ rt 0 

^ 1 

! 
tl ^ ' 

S 2 

fc. rt 

-3 <— 
C3 
eo 

® c 

^ 1 

! 
tl ^ ' 

1 ° i 
' O f > 1 c 

p sl.l p.st. pd St. pd.st. ' pd.st. 1 pd.st . 'pd.st . 

» 1 98 136 70 210000 239300' 123200 1760 
1799 160 314 160 97000 22()00o 115200 720 
1772! 79 215 88 115000 -J3t;000 176000 i 2000 
1790 l oo 670 120000 335000; 250000 500 
1791 100 138 43 90(j00 828000' 258000 600 

Ellesiner en Chester . . 1804 133 82' 41 57(KI00 293100' 146500 3575 
Errewasti 1777 100 800 64o;« 2300J 184800 147800 231 
Grand-Junct ion, Paddin«:- i 

ton, enz 1800 100 235 / / 1405000 2726000 893000 11600 
!Grand-lInion . . . . . . . 181 I : 100 23 25(/> 22500O 65000 70700 2829 

1798 ! 58 32 2{)(b 30000tJ I99(i00, 101700 6238 
Kennel en Avon . . . . . 1801 ^ 40 10 5 1000000 253200' 126600 25328 

1799 26 614000 301200 514800 11700 
Leicester 179:5 140 141 55 84000 76800, 29900 545 

Leeds en Liverpool . . .j 
f177l 
M8 I6 

100 6501 520 1200000 1872000'1497600 2880 

Lonjiboroiij^h 1780 1421 11375 430 1 (JOOO 9()200 30100 70 
Oxford ;1790! 100 540, 200 330000 961400' 257200 1786 
Peak-l'oresl 1800 78 40' 40 187000 96000; 9(i000 2100 
lU)Chedale 1804 85 58 54 477000 328800 30GI00 5669 
War\\ich en l i irrningham 1799 1 l oo 160 66 180000 320000 1 131)0(^0 2000 
Wa rw i ch en iSaplojj . . 1799 100 . 119 46 130000 116^00 450<i0 ! 980 
AVills en P>erks 1801 100 1 n 9 412000 220000 ; I80OOO ,20000 
Worcester en liirrnintjhani 1797 100 54 i 40 ' « ! 600000 324000 ! 2400<0 GOOO 
liegen t 
i 

; i820 33 18 19 7O6000 385500 406900 21418 

! Geheelen van de kanalen. 9085000 10884500 6151300 

(a Drze waarden onlhraken cn zi jn naar het dividend tcjrcn 5 ten honderd berekend, 
Deze waarden zi jn m i j verstrekt door den heer Talabot voor 18U>. 

a) lYijs van f8:>2. If) Trijs van 1822. 
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T A B E L H , (HLZ . 1 0 9 ) . Eufjelxche spoorwegeny evcmcijdig met de kanalen ver-
meld in Tabel C , of verbindende dezelfde uiterste punten. 

'Haf^^teekening 

Namen der Spoorwegen, j der 

1 opening. 

Waarde 
van een aandeel 

Waarde 
van hel kapitaal 

Uirmin;;ham cn Derby . . 
Hirnnnjjham cn Glouceslcr. 
Grand-Jnnclion 
Great-Western 
lâverpool en ÏManchesler . 
Konden en l»ïrniin;;ham. . 
Londen en Soulli - Western. 
Manchester en Holtofi. , . 
Manchester en Leeds , . 
Midland 
North-Midland 

Aup. 
Junij 
Dcc. 
Jnnij 
Sept. 
Sept. 
Mei 
Mel 
Juli j 
Oct. 
Junij 

1839. 
1840. 
1837. 
1810. 
1830. 
1838. 
1810. 
1838. 
1810. 
18-10. 
UMU, 

Geheelen, 

in IMïiart' van 
1 

in !Maart ! 
1817. aanleg. 1847, j 

1 
pd. st. pd. S t . pd. s t . 

89 1173000 1 (»43900 i 
123 1470000 1808100 1 
180 2739000 4930200 
I M 6051000 8920200 
180 1578000 2810100 
1«o 5953000 10715400 1 
()4 2589000 4360400 

175 778000 1463900 
10(> 3125000 4732100 
H 8 1725000 2035500 
104 3344000 3477700 1 

1 31125000 '46327800'' 

De waarde der aandeden zijn getrokken uit het llerapatJis Journal en het 
Railway'Magazine van 13 Maart 1847. INIen heeft ondersteld, dat de vermeer-
dering van het kapitaal van aanleg evenredig was geweest met die der aandeden. 

Sedert Januarij 1847 zijn de aandeden der engelsche spoorwegen algemeen in 
waarde gedaald; de daling bedroeg in October 1848 de hdft . Later zijn zij een 
weinig geslegen; in Junij 1849 stonden zij zeer weinig boven pari. Daar dc 
daling het gevolg was van de konnis van feiten die in het beheer en het onder-
houd (Ier spoorwegen waren aan het licht gekomen , kan men onderstellen dat 
de aandeden tegenw oordig eene meer ralionnde en moer vaste waarde aanwijzen. 

TABEL E , (blz. 240), VergelijJdng der geraamde en werkelijke kosten van 
onderscheidene spoorwegen. 

Aanwijzing der Spoorwefïcn. 

In P»F.i.GiK {IMcdioirc dc Per rot , p. 31, 3v5.) 
Nüordcr-linie . 
Weslcr-linie 
Oosler-linie 
Zuider-linie 

In Pnuissr.N. 
P)elgïsche Kijn-spoorwej: 
ylnnah s das Ponts et Chaussiias , INovember en 

December 1815. — Memoire van lîaunigarlen. 
Kcrlijn naar Stettin (blz. 323) 
lierlijn naar lîerjîedorf (blz. 329 en 330) . . . 
Herlijn naar Coethen (bU. 33G) 
Maajidenburg naar Leipzig (bl/,. 3l7) 
Düsseldorf naar Elberfeld (blz. 348) 

I n SAKSEN . 

Leipzig ^^^^^ Dresden (blz. 386, 387) 

I n OOSTENRIJK. 

Wecnen naar Gloggnilz (blz. 277) 

KOSTEN. 

geraamde. werke l i jke . 

f rank . 
4984000 

15902000 
15525000 
18995000 

f rank . 
12108000 
28203000 
52158000 
34O23000 

551OG0O0 120492000 

frank. 

15000000 

f rank . 

32200000 ( a ) 
i 

9000000 
28600Ôi>0 
12950000 

8510000 
3017000 

15000000 ( ö ) 
35000000 
17930000 
14800000 (rt) 
7900000 

77ti77000 1 122830000 

frank. 

( IOOOOOO 

f rank . 

22000000 (rt) 

13120000 24(300000 {a) 

1 

(«) Voljjens inlichtingen van rlen heer Sapp» l , adspiranl-infienienr der liruggen en 
Wegtii, in /ending naar ï)nilseb!and in 1819. 
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TABEL F (blz» 240). Vergelijking der geraamde en werkelijke kosten van 
onderscheidene engelsche spoorwegen. 

Namen der Spoorwegen. 

VA'̂ adetjridjje 

Kingslown. 

Arbroath en Forfar . . 
Aylesbury 
Hirnnnghatn en Derby 
Hirniingham en Glocester 
Hod min en 
Holton en Leigli 
Canterbury en Wilslable. 
Ctieslcr en Pdrkenhead . . 
Dublin en 
Dnrha m-Jnnction 
Durham en Sunderland. 
Dundee en Arbroath. . . 
Dnndec en Newtyle. . . 
Ldiiifburg en Glasgow . 
Eastern Counties . . . . 
Garnkirk en Glasgow. . 
(ilascow en Ayr 
Gl:isj;ow , Painley cn Greeno 
Grand-Junction 
Great-Western 
Hull en Selby 
I.aneastre en Preston . . . 
Leicester en Swannington. 
ïaverpool en Manctiester . 
Londen en lUackwall, . . 
Londen en Hirnnngham. . 
Londen en 1>righton. . , . 
Londen en Croydon . , . . 
T . o n d e n en Greenwich . . 
Londen en Southampton . 
Manchester en Holton . . 
Manchester en Leeds , , . 
Midland-Counties 
Newcastle en Carlisle . . 
Neweastle cn Norlhshields 
Nonl-Midland 
North-Union 
Sonlh-liastern 
York en Nord-Midland . . 

Kosten in ponden sterl.; 

roooo 
500UO 

G30000 
950000 
22500 
25000 
19000 

250000 
200000 
114000 
102000 
10000(» 
30000 

900000 
I G O O O O O 

28197 
(325000 
400000 

1010000 
2500000 

' 100000 
250000 
90000 

.̂ 10000 
( IOOOOO 

2500000 
1120000 

M O O O O 

400000 
LOOOOOO 

201000 
1300000 
910000 
300000 
120000 

1250000 
320000 

1244000 
29ï000 

22G34997 

i Zie b i j 
W hisha w j 

sverkdijke.i 
blz. 

1 

1GOOOO G ! 
59000 12 en 13 

1173000CC 18 
I470000:c 20 

35198 37 en 38 
1G0t»00 :i8 

80000 50 
538000(c 52 
340000,6- G3 
210000 73 cn 74 
25(3000 74 

147000(6 79 
170000 83 

1.570000(rt 103 

2737000(c 88 

175000(c 110 
1029000:<z 114 

730000(c 120 
2739000 125 

GG5tO00Crt 142 
GGG800(6 1(33 
435000(c 1G8 
32700O(c 18G 

1578000(« 187 
1289000(c 257 

5953000('j/ 219 
2(334000;« ! 274 
G72000CC 1 27G en 283 

102(3000 (c 284 en 291 
2589000C« 292 

778000(c 307 en 312 
3125000 a 314 
I725000(c ! 325 en 333 

10(37000'̂ / 333 
240000 359 

3344000(c 379 
Gt5000(c 80 

253GOOO 411 
(i73000(c 444 

51705298 

48, 49. f̂i i'irrrui , .fieinnire sur tes cncniins ae jcr , iha. -m, i»/. 
(b Vivien , Ihipport sur le chcniin de fer de Marseille^ in do zilting van 1813. 
(c Hailway lii\fbrni ^ fransctic vcrtaliog , Tabel 5 en (i, bU. 06. 



•2.Vi OVKU rSlRUWK FOP.MÜKKN TKR Ol'KOSSlNr. VAN VR AAGSTÜKRKX 

2-V. OVi:n MKLnVF ronMT'LKN TKR OPLOSSING YAN' VHAAfiSTrKKEN BETREIC-

KKIJJIv Ift: STi;OuMKM)I-: WAlKItEX, XAAi; rii:T riVANSCll VAN IU-: SAINT 

VKNANT, DOOU G. G. VAN DICU llOl^VKN, LUIT -INGKNIEUH. L . 7v. ƒ . 

(Comptes Hcndus hcbdomadaircs des séances dc l'Académie des sciences.) 

Z i U i n j ; v a n ' 2 6 A u { ; u s t u s 1 8 5 0 . X X X P d e e l ; t c ( ? l : 1 8 5 0 ) b l z . 2 8 3 e n v o l f j f ï » 

l i l ( I e z e e r v e r s c h i l l e n d e p r a k l i s c h e b e h a l v e c o n s t r u c t i e , d : i e w i j z e n v a n 
l o e p a s s i n i j e n , d i e m e n m a k e n m o e t v a n h e n a d e r e n l o e / j e p a s t o m t o l d e v e r -
d e d o o i - P r o n y ( [ e ( f e v e n v ( f r f j e ! i j k i n { f h e l e r i n ^ ^ d e r a f w i j k i n ^ j e n I e [ ; e r a k e n ; 
v o o r d e h e \ v e ( ; i i i { f v a n w a l e r . i n o p e n v o o r e e r s t d e t w e e d e w i j z e v a n L a p l a c e 
k a n a l e n af h u i z e n , n a m e l i j k : o o k d o o r P r o n y e n E y t e l w e i n K e l ) r n i k l 

^^^ d i e d e r k l e i n s t e v i e r k a n l e f i v a n I . e f » e n d r e 
J. J o f B J = a U ^ e n e i n d e l i j k d i e v a n C a u c h y w e l k e i n d i t 
^ l ï e v a l e r o p n e e r k o m t , o m d e p u n t e n 

( w a a r i n J h e t e e k e n t h e t v e r h a n / j o p i n t w e e { { r o e p e n t e v e r d e e l e n d o o r e e n e 
< l e s t r e k k e n d e c l , ü d c m i d d e l b a r e l i j n , e v e n w ! j « l i { ; a a n d e a s d e r a b s c i s s c n 
s n e l h e i d e n R h e t f p i o t i l ' n l d e r d w a r s - d o o r h e l ( j e m e e n s e h a p p e n j k z w a a r t e p u n t 
d o o ï s n e d e tv d o o r d e n n a t t e n o t n t r e k / . ) , [ g a a n d e , en d a n d e l i j n , d i e d e z w a a r t e -
o n d e i v i n d t m e n s o i n s z w a r i f f - p u n t e n d e r h e i i h ; ( p o i ' p c M i v e r e e n i { ; t , a l s 
h e d e n , w i j l h e t t w e e d e l i d , d a l e m p i - d e { V < ' v r a a { j d e a a n t e n e m e n , 
r i s c h v o o r s t e l t d e n z a m e n h a n i ; o p e l k e ï ^ o o r a l d u s d e v e r s c h i l l e n t u s s c h c n d e 
v i e r k a n t e e e n h e i d v a n d e n n a t t e n o m t r e k , w a a r d e n v a n l o ^ ; . K J u i t d e v e r o e l i j k i n / ; 
i n { j e w i i j t s - e e n h e d e n d e r v l o e i s t o f u i l - e n d i e u i l d e p r o e v e n v e r k r c f ^ e n t e v e r -
g e d r u k t . uit twee termen bestaat. m i n d e r e n , e n l e ^ j e n e l k a n d e r Ie d o e n 

A V a n n e e r m e n d n s i n s o m m i j j e i n j y e - o p w e { ; e n , v e r b e t e r t m e n d a a r d ( » o r d e 
w i k k e l d e v r a a f ; s { u k k c n d e f o r m u l e n i e t e v e n r e d i j j e v e r s c h i l l e n o p K J z e l v e ; 
k a n o n t w i j k e n , d o o r f j e h r u i k t e m a k e n h e t w e l k m e n v o l j ^ e n s a l l e s c h r i j v e r s m o e t 
v a n t a f e l s v o o r d e w a a r d e n v a n U e n t r a c h t e n t e v e r k r i j g e n , e n d a t d o o r d e 
l U , d a n w o n l t v e e l a l | j e b e z i | ; d e e n e b e h a n d e l i n i i s w i j z e v a n K y t d w e i n s l e c h t s 
f o r m u l e v a n d e n v o r m o n v o l k o m e n h e w e r k s t e l l i ; f d w o r d t . 

l i J = 6 V ^ , d r i e w i j z e n v a n b e h a n d e l e n t o e -
h o e w e l d e z e f o r m u l e n i e t o v e r e e n s t e m t f f e p a s i o p p r o e v e n o p d e k a n a l e n , 
m e i h e t f ^ e e n d e o n d e r v i n d i u f ; f ; e l e e r d h e b b e n v o o r m { { e ^ i e v e n d e w a a r d e n : 
h e e f t , e n l e e d s d o o r Ü u t U i a l i s o p f ^ e - 1 . 8 9 9 0 , 1 . 8 8 1 2 , K 9 I 5 0 , 
m e r k t : d a t d e w e d e r s t a n d e n i n m i n d e r e d i e m e n z o u k u n n e n a a n n e m e n n a a r 
r e d e n d a n d i e d e r v i e r k a n t e n v a n d e v a n h e l g e k o z e n s t e l s e l v a n v e r -
s n e l h e d e n t o e n e m e n . b e l e r i n [ ; e n , a l s c r i j e e n a n d e r e m i s s l a / ; e n 

i M e n k a n e e n é é n l e d i f r e n v o r m v o o r d a n i n d e w a a r i h ^ n v o o r l U w a r e i ) . 
d e n w e d e r s t a n d v i j r k r i j f j e n , z o n / I e r d u s l ' V ) w a a m f M u e n d e r s n e l h e d e f i U 
, v a n d e f e i t e n a f I e w i j k e n , d o o r de h e b ! > e n e c h t e r o o k o n n a a u w k e i n i j j h e d e n 
snelheid U een gebroken exponent te p l a a t s . S c h r i j v e n w i j K i a n s d e v e r f j e -
geven , begrepen tusschcn l en 2 , e n t e l i j k i n ^ j o n d e r d e n v o r m : 
s t e l l e n : x i x i ^ 

1 \ J = . r c U - , 13 = ( L)i ( K J ) . 
w a a r i n m e e n w e i n i j ; m i n d e r d a n 2 i s . \ c/m 

D i t b l i j k t , a l s m e n d e l o ^ j a r i t h m e n e n n e m e n w i j h i e r v a n d e l o / j a r i l ? i m e n , 
d e z e r u i l d r u k k i n ^ y n e e m l : d a t i { j e v c n d e d r i e h e h a n d e l i n ( { s w i j z e n 

L o f f ( I l J ) =Ia){; c m L o { j ü , v o o r m d e w a a r d e n : 
e n m e n t w e e r e e k s e n v a n p u n t e n c o n - 1 . 9 0 5 7 , l . 9 I 4 ( > , I 9 4 G 0 , 
s l r u i i e r t , w a a r v a n d e a b s c i s s e n d e w a a r - d i e m e n z o u k i m n e n a a n n e m e n i n h e t 
d e n v a n L o [ ; U , e n d e o r d i n a t e n d e a a n e l k p a s s e n d s t e l s e l , a l s e r s l e c h t s 
o v e i e c n k o m s t i g e w a a r d e n v a n l o ^ j C Ï ' ^-^ ) m i s s l a ^ j e n i n d e w a a r d e n v a n U b e s t o n d e n 
v o o r s t e l l e n , i ^ e n o m e n u i l d e p r o e v e n b i j e n d i e v a n K J e r v a n w a r e n b e v r i j d , 
k a n a l e f ï e n b i j b u i z e n ; w a n t m e n z a l D e r i a a u w k e n r i ( { s t e w a a r d e v a n m 
o n t w a r e n , d a t e l k e d e r h e i d e r e e k s e n m o e t t u s s c h c n l ) e i d e [ v e i e { ; e n z i j n . O m 
e e n e r e | ; t e l i j n v o o r s t e l t , b e h o u d e n s d e h a a r o p e e n e e e n v o u i l i t j e w i j z e t e v e r -
a f w i j k i n { ; e n i l i e a a n o n v c d k o m e n w a a r - k r i j g e n , h e e f t m e n e e n e s l a n d v a s t i j ^ e 
n e m i n g e n t o e t e s c h r i j v e n z i j n . b e l r e k k i n j ; — r a a n { ; e n o m e n , t u s s c h e n 

O m d e m e e s t g e s c h i k t e w a a r d e n v o o r d e e v e n r e d i g e o n n a a u w k e u r i g h e r i e n v a n 
m e n l o g . c I e v e r k r i j g e n , b e e f t n j e n , K J e n d i e v a n U ( o f w e l t u s s c h e n d e 

r:VTl\ÊKKKLlJk DE STROOMENDE WATEREN, DOOR G. G. VAN DER HOEVEN, 25;'̂ » 

v o l s t r e k t e o n n a a u w k e u r i g h e d e n v a n D e c e n l e d i g c f o r m u l e v o o r d e b u i z e n 
h u n n e l o g a r i t h m e n ) e n m e n b e e f t d e i s , a l .< ; w i j v o o r P i s t e l l e n ( I ) h e t k w a r t 
b e h a n d e l i n g . s w i j z e t o e g e p a s t o p d e r e - v a r i d e m i d t l e l l i j n D , e n w i j l n o e m e n 
s u U e r e n d e f o u t e n , z i j n d e d e a f . s t a m l e n h e t d e n k b e e l d i g v t ; r h a n g , o f v e r m i n -
l u s s c h e n d e p t m t c f i e n d e r e j j t t ! l i j n , « l e r i n g d e r v \ a l e r m a s s a o\) e l k < j s l r e k -
g e m e t e n d o o r l i j n e n , n i e t m e e r e v e n w i j - k e n d e e l , u i t d e w r i j v i n g o n t s t a a n d e : 
d i ( j a a n t i e a s s e n d e r o r d i n a t e n o f a a n D J n / D J ) / y 
d i e d e r a b s c i s s e n , m a a r m e t d e z e l a a t s t e ~ = 0 , 0 0 0 2 9 5 G Ü , U = 1 1 4 , 4 9 - ^ y 
e e u e n h o e k m a k e n d e , w a a r v a n d e t a n g e n s y . . , . , , 
i s - r . D e t w e e d e b e h a n d e l i n g s w i j z e w a a r n e m m g e n b e t e r v o o r , 
r e e f t a l d u s - ^^^ f o r m u l e v a n L y t e l w e i n , w i j l d e 
^ ' I i i c ^ i n a ^ I c r p u n t e n , g e c o n s t r u e e r d n i e l 

mz=zm' a b s c i s s e n U e n o r d i n a t e n — e e n e z e e r 
1 —j 4U 

« « m c r k l ) a r e k r o m m i n g a a i m e e m t . D c f o r -
w a a r i n m ' e n w r d e w a a r d e n z i j n d i e ^ ' ^ n P r o n y , v o o r b u i z e n b e h e l s t 
m e n v e r k r e g e n h e e f t , d o o r a c l i t e r v o l - f o u t , e n k a n e v e n m i n v o o r l a n g e 
g e u s t e v e i w a a r l o ( » z e n d e m i s s l a g e n o p ^ ^ ^ k o i t e b u i z e » w o r d e n g e b r u i k t , 
l o g . U e n d a n o p l o g . h l , h e t w e l k v o o r t s p r u i t u i l d e v e r l i a r i g e u J , 

A i s w i j d e z e l f d e b e t r e k k i n g g e b r u i k e n z a m e n s t e l l i n g g e b e z i g d , e n d i e 
l > i j d e g e m i d d e l d e u i t k o m s t d e r d r i e w i j z e n b e r e k e n d z i j n , z o n d e r d a a r v a n a f t ( i 
v a n b e h a n d e l e n e n d a a r b i j d e m i s s l a g e n t r e k k e n d c d r u k h o o g t e n , t o t h e t v o o r t 
l ) i j P i l b e l a n g r i j k e r d a n ( d j U r e k e n e n , b r e n g e n d e r s n e l h e i d i n d e b u i z e n v e r -
d u n v i n d e n w i j i n g e h e e l è g e t a l l e n : e i s c h t , h e t g e e n e c h t e r r e e d s d o o r Dn 

m = t f v o o r k a n a l e n ; e n l ' H ^ l ^ v a s g e s c h i e d ; e e n g e d e e l t e , d a t 
7 /1 = v o o r b u i z e n . i n e l v e r w a a r l o o s d m a g w o r d e n , e n d a t 

H e e f t m e n e e n s d e w a a r d e v a n m ^ ^ ^ | ) r o e f n c m i n g e n z e s t i g t e n h o n d e r d 
a a n g e n o m e n , z o o w o r d t d i e v o o r l o g . b e d r o e g v a n h e l g r e n e r n a d e h e r l e i d i n g 
c g e m a k k e l i j k g e v o n d e n . o v e r b l e e f , e n a l l e e n i n r e k e n i n g m o e t 

D e f o r m u l e v o o r k a n a l e n i s b i j g e v o l g w o r d e n g e b r a g t , 

n i ^ Q 0 0 0 4 0 1 0 ' > I J — n o i n n n ^ ï r ^ ^ ^ n i e u w e e e n l c d i g e f o r m u l e v o o r d e 
I ^ - n a k k e l i j k d e w a a r -

v o o A a l s d e t w e e l e d i g e f o n n u l e m e t d è . ' ' ' 
c o ü f f i c i t i n t e n v a n { : y l e w e i n , e n b e t e r 
d ^ d e co.mciLten van Prony ( 1 ) . ^ ^ ' ^ r s ! : ! 

( I ) A l g e m e e n N v o n l t d o I w e c l e d i f r « u i l . l r u k k i n ^ > ^ ^ » " ^ ^ ^ r m o c i t C d c g e s c h i k t s t e a f -
a ü V h t ' a m e i d c c o i i i u i r n i c n v u a K y i c i w e i i i i i u i m e t i n g e n k a ï i k i c z e u . D i c v o o r d e b u i z c u 
m e e s t p r e b r u i k l . l i o N v a a r d o d i e r u i l d r u k k i n t ; w o r d t l o s t O p C e U C c e u v o u d i g e m a n i e r h e t 
voor verscliillpmle snelhedon van 0^1,0! tol orl,00 VraarsUlk der \vali'r-li'ibii:7Pn m^ 
o,>i?cgeven arhier do ilvdrodvnamlca d.-r K. M. »̂•- '̂bSlUK UCl Waitl UJDU.Zen Oj . 
Akademie van de« Juit. k o J . i n V e n i e u r Dclprat. CCrsle gee f t CVeU CCnvoud lg al.S 

T e n einde te doen zien, in Wvorre de nieuwe de heer D u p u i l , i u de Onders te l l i ng m — 2 , 
formule met die algemeen gebruikt wordende tafel heeft ve rk regen , doc l l l i a a u w k e u r i r e r ' 
üvcreensieml , hcM)cn ^^ij voor cenige verschillende C O f J v e n » c r e n d e rccksen on f - i f i » ! « v n n . ! 
snelheden volgen? die fornmlcn drn wederstand l.e- Y / / I • , , 
r a k e n d . H i e r u i t b l i j k t , d a t h e i d e f o r m u l e n i n h e t OpstUWlUg dOOr d a m m e n CUZ., zelfs 
a l g e m e e n v r i j w e l m e t e l k a n d e r o v e r e e n k o m e n , d o c h dc gCValleU , VVaariu u ieu u ic t m a g 
d a t d e e e n l e d i g e n i e e s t a l o e r i i g z i n s g e r i n g e r e u i l - VCrwaarlOOZCU , Z O O als d v L d O O r Dupuil 
k o m s t e n g ' ; e r t . l i i j z e e r k l e i n e s n e l h e d e n i s h e t i e i r e d a a n d o v i I h n n T i p i ^ l J n c - r . ! 
v e r s c h i l c r h t e r v a n m e e r b e t o e k e n i s , z o o a l s n i i d e ; i' ? ' i ^^ J«^ / 'C Snel-
o n d e r s i a a n d e o j g a v c n k a n b l i j k e n . b e hoo r c ndc , ten a an z i c u der h a l v e 

^ wa te rd i ep t e . 

• u " 'aU + IUJ^ ^0^00040102 u H K e n e é é i d c d i g e f o r m u l e v o o r d e n w e -
' ~ V . . ^ u u - i i i i u - L J d c r s t a n d d e r z j j w a n d e n i s , m e e r d a n 

e l e e n e t w e e l e d i g e , g e s c h i k t v o i u - d e b e r e -
0 . 0 2 O . O O O O O O O 0 . 0 0 0 0 0 0 2 2 1 l - ï ^ n i n g e n , v v a a r b i j d i e w e d e i s t a n d w o r d t 
0 , 1 2 0 . 0 0 0 0 0 8 2 O . t ) 0 0 0 o ; i ) ü I n i l i ; e d ! u k t i n e e n e f u n c t i e v a n d e a f z o n -
0 , 2 0 l 0 . 0 0 ( 3 0 1 9 5 O . t U / O O I s r » j d e r l i j k e s n i l h e d ( > n v a n d e a a n e c f i s l u i t e n d e 

( ) . 0 0 0 3 S ü 8 ( > . 0 O ( n a i ( ) w a t e r d r a d e n . D e z e l a a t s t e s o o r t e n v a n 
j / ^ O i 0 . 0 0 0 5 5 5 5 0 . 0 0 0 5 ( i 7 i J i 
- , 0 0 0 . 0 0 1 5 1 0 7 , 0 . 0 0 I 5 0 ( ) ' (») Voor de eirkelvormige huizen is 
-.20j 0.001822(i ,0.001801) w ^ J i - d ^ _ , , 

^00! 0.003:5(>27 1 o.oo;v2(ir, ^ 7 ~ 

" (V. n. n . ) 

}S 
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l>erckoniii{jcn knnncii briiikl)nre uit-
Ivomsleu oplovorcn, als mcu Ic dicii 
i'iiiilc wnarucmiiïgcu zal hebben ijcdaau 
vooral tloor de snelheid te melen op 
verschillende punten der dwarsdoorsnede 
van cirkelvormige huizen , (van boven 
van eene insnijding vor?ien), en men 
zoodoende de wet cn de coëHicicnt van 
de onderlinge wrijving der waterdra-
den zal hebl)en doen kennen, welke 

coefiiciOnt veranderlijk schijnt tc zijn 
met de afmetingen der dwarssucden ; 
len minsle als men de tot heden bekende 
feilen tracht le verklaren , en men in 
het oog houdt, dal de neeren en andere 
schuine en oiu'egelmati{;e bewegingen , 
die haren invloed op den loop himien 
in het waler moeten uitoefenen , zich 
vooral bij groole dwarsdoorsneden vor-
men cn uitbreiden. 

BERIGT OVEÏl EENE MEMOR IE VAN DEN HEER PORRO , ENZ. 255 

X.VI. i;KKir.T OVKll KESE SIKMORIK VAN DEN Iircrïl rOURO , CI'ITIÎELD : 
IlKSCllUl.lVlNG VAN KKN NIICL'WKN TOESTKL TOT IIKT T̂ Û TEN VAN 

KKNK OODEî ISClll!: DAZIS , NAAR HET FUANSCII DOOR 
0. G. VAN OER HüKVEN, Ltti/, lilfjcmcur, L. A'. L 

(Comptes rendus hebdomadaires des séances de VAcadémie des sciences,) 

Zitting vnu dcn 10 Augustus 1850, XXXI« deel; (2« deel, 1850) blz. 232 cu volgg. 

Als men de gedaante der narde wil be-
palen dom- bet nuUen van ecu boog van 
ren middag-cirkel of van een parallel-cir-
kel, of wel als men eenig groot land 
geodcsisch wil opmeten, vorml men met 
docllrcnend gekozen standpunten een nel 
van driehoeken in ieder van welke de 
drie hoeken nu^l de meeste zorg worden 
opgemelen , en berekent vervolg,ens de 
biuglen der zijden dier driehoeken uit 
de lengte van eene eerste zijde,die men 
bazis n()eml. INlen begriji»t gemakkelijk 
van hoe {p oot belang hel juist opmeten 
dezer eerste zijde is, w ijl ieilere misslag, 
als er een is. aangroeit in leden van de 
uilgebreidheiil van bet nel der driehoeks-
meting en men bier geene vcrelfenin-
{fcn der fouten onderling mag verwach-
ten , gelijk men cr aantreft bij vcrschil-
leiule toepassingen der wetenschappen. 
Om den graad van naauwkcurijfheid 
van bol geheele werk te bepalen, meet 
men gew oonlijk cénc of meer verificatie-
bazissen . wier Icngicn , door dailelijke 
meling gevonden , mcl de berekening 
moeten ovcreenslemmcn, zoo al niet 
volmaakt naauwkeurig, len minsle 
zeer nabij. 

Dc memorie van den beer Porro 
behelsl dc besclu'ijving van een nieuwen 
tocslel tot het meten van hazissen. Om 
dezen toestel beter te doen kennen, 
zullen wij eerst iets zeggen va!» de ver-
schilhHide werkluigcn, die lot hetzclftlc 
einde tot heden zijn gebruikt , en tol wel-
ker zamenslelling bekwanu' kimslenaars 
on uilslekendc geleerden hebben mede-

gewerkt. 
Toen de generaaal-majoor Roy de 

bazis van Hownslow-llealh mat, maakte 
bij aanvankelijk gebruik vau drie grec-
nen bouten meelslaven, elke lang 20 voet 
(0«>,00()), doch verving ze weldra door 
drie glazen buizen van diezelfde lengte. 
Deze greenen of glazen meelslaven , 
welker lengten naauwkeurig waren bc-
ï)aald, werden rakelings aan elkander In 
de lijn gelegil. I^ater gebruikte de gene-
raal i'ioy een ketting van staal, 100 voet 
(30*',48) lang, door Uamsden gemaakt, 
waarbij uïerkteckenen, gevoi md door 
eene lijn op eene metalen plaat aan bet 
eind van den ketting, het begin en bet 
einde der maat aanwezen. INlet dien 
zelfden ketting werd de bazis van Rom-
ney-INIarsh door den generaal Roy, cn, 
door d(;n kapitein Mudge, de hazissen 
van Salisbury-PIain en die van llouns-
low llcalh voor de tweede maal geme-
ten. 

Dclambre cn Mechain maten bij dc ge-
denkwaardige vcrrigling, welke aan het 
miiirieke slelsel len gi ondslag beeft gc-
sliekl, dc twee hazissen van Melun 
eu Per]>ignan en gebruikten daarbij vier 
nieclslaven van platina ieder lang onge-
veer Iwee loisc (3<=',808), door Lenoir 
gemaakl. De meelslaven werden in de 
lijn doch niel in aanraking mei elkander 
gelegd; men liet lusschen elke twee 
opvolgende meelslaven ccnc kleine ruimte 
open , die gemeten wenl door eene he-
weegt>ai e long, beval iu elk uiteinde 
van iedere staaf, llcl was eene geluk-

kige verbetering, de mectstaven elkan-
der niet tedoen aanraken, cn die handel-
wijze is sedert immer gevolgd door 
allen, die zich met groole geodesische 
nu'lingen hebben bezig gebonden. Aan 
cén der uileinden van elke uieclslaaf vau 
platina was ccn kopeicn liniaal be-
vestigd; het verschil vau uitzetting der 
twee metalen wees dc temperatuur aan, 
die op het oogenhlik der waarneming 
plaals bad , en diende om de kleine 
verhelering te berekenen , die van de 
wisseling van temperatuur afhangt. 

Vou Zacli en Plana hehhen ieder eene 
bazis gemeten , waarbij zij gebruik 
maakten van greenenhouten meetlatten. 
Von Zach liel lusschen de twee meet-
slaven^eene ruimie open van een tot twee 
duim (27 lol .54 slreep), die bij mat 
met een koperen liniaal met verdeelin-
gen, waarvan elke 0,840 slreep bedroeg. 

Plana handelde anders: iedere meet-
staaf was op b'jt einde voorzien van 
een ijzeren raam, waarin ccn zijden 
draad gespannen was, welken men lelood 
stelde; vervolgens deed men de candere 
nieetstaaf naderen, lot dat eene zwarte 
stip, gegraveerd in den kop van een in 
de slaaf geslagen spijker, midden door 
gedeeld weitl door den zijden draad. 
De beer Plana ontweek aldus de allijd 
gevaarlijke aanraking der beide meel-
slaven en was levens oiUbevcn van het 
melen van den afsland van twee op 
elkander volgende latten. 

Schumachtr geeft in een brief aan 
Olbers een vei slag van de meting 
der bazis van Rraack, en beschrijft de 
daarbij gebruikle werktuigen. Hel zijn 
drie slaven van gesmeed ijzer, 12 voet 
lang, door Repsold gemaakt. Als die 
staven iu hetzelfde waterpasse vlak 
geplaatst waren, werd de tusschen haar 
gelalen afstand met eene glazen wig 
gemeten ; maar als dc helling van bet 
terrein de plaatsing der slaven op ver-
schillende boogleu noodzakelijk maakle, 
werd een zeer zuiver gecalibrecrde cilin -
der, van genoegzame lengle, naauw-
keurig te lood lusschen beide geplaatst. 
De afstand tusschen dc slaven wnsdan 
gelijk aan de middellijn van d<'n cilin . 
der, opgeteld bij de afstanden van elke 
slaaf tot den cilinder; deze afstanden 
weïden met de glazen wig gemeten. 
De veranderingen van lemperaluur wer-
dtn aangewezen door twee Ihermome-
lers , die aan elke metalen slaaf gehecht 
waren. 

Ook Struve beeft gebruik ge-
maakl van ijzeren slaven van 2 loisc 
(3'^^898) lengte tol het njcten van eene 

bazis van 2314 toise (4512 el). Twee 
thermometers wezen de temperatuur aan 
van elke slaaf, welker helling met een 
waleri>as werd gemeten. Om den af-
sland van twee op elkander volgende 
slaven le meten, werd gebruik gemaakt 
van ecu gebroken hefboom, die aan het 
uileinde van eene der slaven bevestigd 
was, en waarvan de kleine arm bet 
vrije eind der andere staaf aanraakte, ler-
wijl de lange arm op eene verdeelde 
w ijzerplaal den afsland aanwees , be-
grepen tusschen het vaste cn bel losse 
eind der meelslaven. 

Dc toestel, waarvan Dcssel zich beeft 
bediend lot bet meten van eene bazis 
van 035 toise (1812«^,35) in Oost-
Pruisseu , bestond uil metalen slaven, 
aan de einden fluilsgewijze afgesne-
den ; de ribben dezer twee schuine 
vlakken waren, de eene waterpas, de 
andere te lood {^plaatst; men bragt 
zc niet tot aanraking met elkander en 
mat den lusschenbeide gelaten kleinen 
afsl.md door middel van eene glazen 
w ig, met verdeelde zijvlakken. Ten aan-
zien van de uitzettingen had Rcssel het 
fransche slelsel aangenomen. Zijne 
meelslaven bestonden uit eene plaat van 
ijzer en eene plaat van zink , die op elk-
ander gelegd en alleen aan cén uit-
einde zamen verbonden wareiu Dc bel-
ling der n.eelslaven weid met bet 
waterpas gemeten. 

Om bet eind van bet werk van den 
dag en het begin voor den volgenden 
dag aan le wijzen, gebruikle Slrnvi; 
eene Ihéodolict, oi) 25 pas van de lijn 
geplaatst, cn projecteerde hij het uileinde 
der laatsle staaf op den kop van eenen 
daaitoc geplaatsten piketpaal. liessel gc-
bi nikte tot hetzelfde einde een schielood* 
zijne bazis wenl tweemaal gemeten en 
de uilkomsten verschilden onderling 
2,101 lijn (tW,005204). 

De bier medegedeelde bijzonderhe-
den doen zien, dal de verscbillende toe-
stellen, welke sederl IMcchain en Delani-
brc tol bel melen van hazissen gebruikt 
zijn, zeer veel op elkander gelijken; zij 
beslaan alle hoofdzakelijk uit drie nu'ct-
stavcn, in elkanders verlengde geplaatst, 
welker afstanden met meer of minder 
vernuftige hulpmiddelen worden ge-
melen. Als men bij dezelfde denk-
beelden gebleven was, zou hel moeije-
lijk en willigt onmogelijk geweest zijn, 
de naauwkeurigheid dermelingswijze vau 
Ressel en Struve le vermeerderen. Dit 
beeft dc heer P. , die volkomen op dc 
boogie is van alle geodesische werk-
zaamheden, zeci' wel begrepen, en dc 
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iloor Ijcm voorgcslngon loeslel isd.ii) ook 
L^elieel vcrscIiilltMul va» al do loe.slcllcn, 
wclkfi men lol liierloe heefl gehrnikl, 
en die len aanzien van Inm gewigl , 
nilgehreiilheid, pi ijs , vervoerhairheid 
en nioeijelijke heh »ndeliog lol melen in 
den heperklen lijd , gebreken hadden , 
waarvan hel wensehelijk was, dal men 
bevrijd wierd. Ue heer beefl zich 
dns voorgesleld, een eenvondigen en 
min koslharen loeslel le vervaardigen , 
welke, zelfs in landen waar goeile ge-
meenschapswegen oijlbreken, gemak-
kelijk vervoerd kan worden. 

Hij heefl zonder iels van de naamv-
kenrijjheid , die hoofdzaak der nieuwere 
wclcnschap, opleoffeicn, {ïcwild, dal 
de spoed en het gemak der uil le voeren 
werkzaamheden eene herhaalde meling 
der bazis toelielen. Dit is hoogst wen-
schelijk ; want hoe volmaakt dc in-
strumenten en hoe bekwaam zij, die 
er zich van bedienen, ook wezen mogen , 
altijd is de proef eener tweede cn derde 
nïcling eene nulligc zaak om zich le 
verzekeren van den graad van naauw-
keurigheid waarvoor zulk eene meling 
vatbaar is. Wi j zullen thans onderzoe-
ken op welke wijze dc heer V. dit 
oogmerk bereikt heefl. 

In j)laals van de tol hiertoe gebezigde 
drie mcclslaven van i)larma en koper, 
ijzer en zink, of greenen hout, ge-
1)1 nikt hij eene enkele meetstaaf, inge-
rigt als hierna is beschreven. Het eersle 
gedeelte is eene holle koperen buis, ter 
lengte van omlrenl 3 el, in drie punlen 
door twee houten schragen ondersteund, 
te welen aan het eéne einde door eene 
stalen i)unl, die even in hel hout 
der eeisle schraag is ingedrukl, ter-
wijl, aan hel ander einde, de beide pun-
len, die op de tweede schraag ruslen, 
op den omlrek zijn van twee koperen 
cirkel'Secloren,die,door eenedwars-stang 
vereenigd , op de Imis kuntu^n draaijen. 
Door deze inrtglitig kutiueti de toevallige 
uilzellirrgeti plaals liehhen, zonder schok-
ken of noemenswaardige wrijvingen over 
de schraag. 

In het midden der buis is eene lucht-
bel-buis welke dienl om de hellingen le 
nrelen. Degedaanie der koperen buiszelve 
is nageiïocf,'' cilindrisch ; intlerdaad is ze 
zóó gemaakt, ilal, in de ondeislelling 
«lal ze volkomen onbuigbaar is. als 
men ze na bar e plaatsing door een lood-
regt vlak gaande door de as gesneilen 
denkt, de df)orsnede van hel opjx'rvlak 
niel zal zijn Uvee regie evenwijdige 
lijnen, als bij den cilirrder, maar twee 
zeer weinig van de regie lijn afwijkende 

kromme lijnen, met hare bolle zijde 
naar boven g'ekeerd. Door het gewigt 
vn dc buigbaarheid der slof, waaruit 
hel inslrument beslaat, worden de beide 
kromme lijnen re/;l. In hel inwendige 
«Ier buis zijn kurkejj schollen geplaalsl, 
waarvan de midilenpunlen naauwkeurig 
in de regie lijn liggen; hetgeen 
men gemakkelijk kan nagaan , door 
le vizeren in de buis, die hol cn aan 
beide einden open is. Op de schollen 
rust eene geoliede en verniste lat van 
jvreenen bout, dik één duim cn lang 

Aan elk einde en in de as der 
greenen lat is ingelaten eene i)laat, 
vervaardigd uit een mengsel van koper-
en nikkel, lang 50 slreej), en verdeeld 
in 500 deelen, zoodanig dat de O van 
elke schaal van binnen op de plaat ge-
steld is. 

IMen bepaalt voorls door ecnc zeer 
naauwkeurige meting den afstand tus-
schen de beide nullen der melaleti pla-
ten. l'^indclijk is de koi)ercn huis, die 
de greenen lat omvat, aan beide ein-
den voorzien van eene opening met 
beweeg'bare sluiting, waardoor men de 
verdeelingen op de platen kan allezen. 

Ten einde hel ver-voeren van de ko-
lderen buis gemakkelijkei' zij , is die in 
drie deelen verdeelbaar gemaakt, welke 
men vereenigt en vaslmaakl, door middel 
van schr oeven met koi)j)cn ; de gi ecnen 
lal wordt ook in drie deelen verdeeld , 
cn, als men die zamenvoegt, wijzen 
merkleekenen op de verschillende sluk-
ken de juiste aansluilingen aan. 

Op deze wijze is de meetstaaf, door 
den heer V. uitgedacht, zamengesteld ; 
wij zullen aanslonds opgeven, hoe bi] 
ze gebruikt. 

De slukken, waarvan wij thans moeten 
spreken zijn dr ie achromatische mikros-
kopen, die omtrent 40 maal vergroolen , 
en op de volgende wijze zijn zamen-
gesleld : Op het midden van een sluk 
met drie armen en drie stelschroeven, 
is eene holle metalen kolom geplaalsl, 
die aan haar boveneind van een bol-
vormig waterpas voorzien is, waardoor 
zij le lood kan worden gesteld. 

Deze kolom is o() twee verschillende 
hoojglen doorboord door evenwijdige 
waterpasse arrnerr , die , bnilenwaarls 
verleng'^d, de buis van het mikroskooj) 
dragen , en haar in den lootlr eglen stand 
houden. Om dien sland naauwkeurig tc 
doen zijn, heeft men aan de buis van 
hel mikroskoop een bolvormig waler-
pas vastgemaakt, dat met haar roml-
d raait. 

Ilel mikroskoop kan, door middel van 
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een rondseltje, langs eene gelande slaaf 
op en neer worden bewoiycn , om het 
brandpunt op het te beschouwen voor-
werp te kunrnm brengen. 

landelijk is het mikroskoop van eenen 
mikrometer voorzien, bestaamie uil vijf 
evetiwijdige draden , met een zesden 
draad, welke die vijf onder regte hoeken 
kruist. Op den top van de middel-kolom 
van hel mikr oskoop is een voorwer|»-glas 
gesteld, van 3 el brandpunls-afsland 
en ()0 streep opening, zóó geplaatst, 
dat een vlak , gaande door het nridden 
van dil voorwerp-glas en loodregt op 
zijne optische as, de as van het mikros-
koop bevat. Dil voorwerj)-glas wordt 
door den heer 1*. rigl-glas (ohjeclif-
direcleur) genoemd. De afsland lusschen 
het midden van dit riglglas, en de as 
van hel mikroskoop bedraagt 8 tluim. 

Eene ivoren schaal, op beide zijvlak-
keti in strepen verdeeld, bedekt do 
waterpasse middellijn van het riglglas. 
Zij kan ter regier- of linker-zijdc 
hiervan worden geplaalsl, cn een 
weinig evenwijdig aan zich zelve oi) 
en neder worden geschoven, hetwelk hij 
hellende lerreinen noodig is; eindelijk 
kan zij , dooi- haar om ecu harer uit-
einden le doen draaijen, builen werkinj; 
worden gesteld. De nul der ver deeling 
van deze schaal komt met dc optische 
as varr hel miki'oskoop overcerr. 

De drie volmaakl gelijke mikroskopen 
ruslen op den grond rnel drie houlen 
voetstukken, waar aarr, mei eene schroef, 
kleine lafels vast gemaakt zijn. Deze 
voetstukken kunnen, om weinig^ r uimte 
in tc nemen , worden toegeslagen , en 
zijn van eene zeer doellrell'endc zamcn-
slellirrg. 

Thans kunnen wij verklaren, oj> welke 
wijze de opmeting verrigt wordt van 
eene bazis, die daarloe oj) de gewone 
wijze is afgebakend. 

Op elk uiteinde der bazis wordl een 
sleenen paal in den grond bevestigd, 
op wiens kop ingelaten is eene metalen 
plaat, van een kegelvormig gaatje voor-
zien. IMen plaatst hoven den paal , van 
waar men de meling wil aanvarigen , 
een mikroskoop, zoodanig dat de rigling 
der metalen armen, die de buis van 
het mikroskoop dragen , ongeveer lood-
regt op de rigtinj; der bazis is. De 
optische as van het riglglas is dan 
ten naastenbij evenwijdig aan dc rigting 
der bazis. üovcndieu wordt het eerste 
mikroskoop zóó geplaatst, dat de optische 
as omtrent loodregt is, en ongeveer in 
de loodlijn , door het kegelvormig gaatje 
jaandc, ligt Dewijl men in iederen 

drager eene opening heeft gemaakt , 
kan men door een schietlood deze over-
eenkomst gemakkelijk verkrijgen. IMen 
meel vervolgens zeer naauwkeurig dc 
afwijkinjj van de as van hel mikroskoop 
vóór of achler de loodlijn die door het 
kegelvormig p,at gaat. 

Om die afwijking te meOm, maakt 
de heer D. gehruik van een middel, 
dat wij (hans zullen beschrijven. Ilij 
bren{;t aan het beneden-einde van het 
mikroskoop eerr ko(»ereri r ing aan , 
waaraarr eene cilindervorrnig'tï stalen 
slift is vastgemaakt, onder welke eene 
achronjalisehc biconcaaf-lins kan draai-
jen cn op- en neder'-schuiven. 

Deze loeslel is zóó ingerigt, dal de 
as der concaaf-voorwerp-lins met de 
as van het mikroskoop kan worden 
overcengebragt. 

Eene ivtnen schaal van eene palm 
lengte, in halve strepen verdeeld, is in 
bet midden van eene stalen pen voor-
zien, die men in het kegelvormit; gat 
in de metalen \)l;»al oi» den paal inbrengt. 
Die schaal wordl in de rilîtintî van de 
bazis gelegd, en de concaaf-voorwerp-
lins op- of neder-bewogen, lol dat men 
de verdeelingen van de schaal duidelijk 
ontwaart. In dien sland leest men de 
aanwijzingen der vijf draden van den 
mikrometer af , laat vervolj;ens débuts 
van het mikroskoop eene halve omwen-
teling doen, en leest dc vijf draden van 
derr mikrometer nogmaals af. 

Vcrvo!(j-{.'ns laat rnen ook aarr de 
ivoren schaal eene halve ornwerrleling 
doen, en leesl weder tweemaal af , in 
twee legenovergeslelde slamlerr van dc 
buis van hel mikroskoop. Ilel gemid-
delde van al deze lezingen doel den w a-
lcr|)assen afstand kennen, lusschen het 
begin der bazis en de as van hel eerste 
mikroskoop. Vermits nu de biconcaaf-
voorwerp-lins bij de volgende werkzaam-
heden niet meer moet dienen, wordt zij 
builen den loeslel gebragl, door ze voor-
ziglig te doen draaijen om de stalen 
slift. die haar draagt. 

Wanneer aldns hel eersle mikroskoop 
geplaatst, en zijn afsland lot het uit-
einde der bazis bekend is, bevcsli(;t 
men len naastenbij in dc rigting van 
die bazis , en oi> omtrent drie el afslands, 
een tweede mikroskoop op zijnen hou-
len voel, zoo<îani(Ç dat de r igling der 
metalen armen omtient loodregt is op 
de rigting der bazis; ecnc voorzort; die 
bij hel slellen van elk mikroskoop wor ilt 
gcm)men. Drie el verder \)laatst men 
i»p dezelfde wijze een derde mikroskoop. 

^'adat dc beide eerste mtkroskoi»eü 



258 BEIUGT OVER EENE BI»SCI in i JVlNG VAN EEW N I E U W E N TOESTEL 

fTcplaalsl zijn, en terwijl iemand zich 
met het plaatsen van het denle bezig 
Iiondl, slellen twee waarnemers het 
liniaal met zijne uiteinden onder de 
mikroskopen, en lezen op de verdeelde 
scljalen de vijf draden van den mi-
krometer af. Ieder waarnemer laat 
vervolgens eene halve omwenteling aan 
zijn mikroskoop ondergaan, en leest 
weder de vijf draden af. 

liet gemiddelde der tien lezingen, 
door iederen waarnemer gedaan . geeft 
met eene groole naanwkenrigheid den 
afstand Insscheci dc assen tier beide 
eersle mikroskopen. l-lene volmaakt ge-
lijke vcrrigting zal den afstand tusschen 
de assen van het Iwectle en het derde. 
tusschen die van het derde cn het vierde 
mikroskoop doen kennen , en zoo ver-
volgens tot het einde toe. (Dewijl er 
sleciils drie mikroskopen zi jn, wordt 
het eersle het vierde , hel tweede het 
vijfde enz.) 

Dij het meten van eene bazis moet 
altijd eene voorzorg, die van groot aan-
belang is, genomen worden, namelijk, 
het juist in de rigting plaatsen der op 
elkander volgeiïde linialen. Dij het stelsel 
van den heer P. moeten de assen der 
mikroskopen in het loodregte vlak lig-
gen , dat door de lijn gaat, die de uil-
einden der bazis verecnigl. Om op het 
terrein tijd te winnen, bindt zich de 
heer P. niet streng aan deze voor-
waarde , maar hij tneet telkens de af-
wijking der lijn , die de assen van de 
twee Oj) elkander volgende mikrosko[)eti 
vcreenigt. Te dien eijide is een schiet-
lood opgehangen, 200 tot 300 el van den 
waarnemer, op 8 duim buiten de bazis 
(men zal zich herinneren, dat dit de 
afstand is van het middenpunt van het 
riglglas lol de as van hel mikroskoop). 
Als nu de schaal van hel tweede mi-
kroskoop waterpas is gesleld , plaatst 
zich de waarticmer een weinig achter 
het eerste mikroskoop > en vi/.eert naar 
den draad van het schietlood door een 
kleinen kijker, welke zóó geplaatsl is, 
dat dc helft van zijn objectief door hel 
rigtglas van hel eerste mikroskooj) wordt 
gedekt, llcl gedeelte van het objectief 
van den kijker, dat onbedekt is ge-
bleven , laat dc geziglslralen van het 
schietlood door, terwijl hel overdekte 
gedeelle de stralen opvangt van de 
ivoren schaal, nadat die dom* het rigt-
glas gegaan zijn, en het eveuvvijdii; ver-
laten hebben, wijl die schaal iu tiet 
brandpunt van het rigtglas is gejdaatst. 
Op deze wijze ziet de waarnemer den 
draad van bet scliictlood op dc verdec-

lingen der ivoren schaal, Ier plaatse 
waar die schaal gekruist wordt door 
de lijn , die van dien draad naar bel 
middenpunt van het riglglas gaat; bij 
kan dus bepalen, hoever dc lijïi , die 
de assen der mikroskopen vcreenigt, 
van de rigting der bazis afwijkt. Die 
afwijking geeft aanleiding tol eene ver-
betering (correctie), welke allijd uiterst 
gering en zeer gemakkelijk te bereke-
nen is. 

De meling van eene bazis duurt altijd 
verscheiden dagen; buitendien kan 
men in den loop van een dag door 
verschillende omstandigheden genood-
zaakt worden, de werkzaamheden 
te staken; hel is dus van veel belang 
voor zulke gevallen zekere en on-
veranderlijke nierkleekenen te bezitten, 
van waar het werk weder kan worden 
opgevat. Om hierin le voorzien, laat de 
heer P. een paal vast ifi den grond 
slaan, len naastenbij in het verlengde 
van de as van hel laalsle mikroskoop: er 
wordt op zijn bovenvlak eene schroef 
met platten kop ingelaten, en In dezen 
kop een klein kegelvormig gal gemaakt; 
daarna wordt, even als bij het begin der 
meling, de afstand bepaald tusschen 
dit gat cn de verticale projectie van de 
as van fiet laatste mikroskoop. 

De heer P. onderstelt, dat de greencn 
la t , waarmede hij de opvolgende af-
standen der mikroskopen meet, volstrekt 
niet verandert door de wisselingen van 
de temperatuur en dc vochligheid der 
lucht. De kommissie uit de fransche 
akademie heeft geene proeven kumien 
nemen tot bet omlerzoeken van deze 
bewering. Hoewel nu de generaal lloy 
bevonden heeft, dat het grceneidiout 
onderworpen is aan den invloed van 
den dampkring, en hierbij onregelmatig 
uilzet, moet men echter in het oog 
houden, dal zijne linialen niel waren 
als die van den heer P., geolied en met 
ecu vernis bedekt, bet welk ze voor 
roesten door dc vochtigheid kon be-
veiligen. 

Deze voorzorg is echter zeer nuttig. 
Von Zacb en Plana hebben daardoor 
greenen latten kunnen gebruiken, eri 
voldoende uitkomsten verkregen. (Jm te 
bewijzen, dat behoorlijk toebereide lat-
ten onder de wisseling van den damp-
kring niel in lengte veranderden, verhaalt 
Von Zacb tlal bij in 1807 twee tijdmeters 
van geoliede en i;eveniiste slinjjers deed 
V(»orzien. Een dezer uurwerken werd 
gedurende ecu winter geplaatst naast 
eene uitmuntende klok van Lcrdinami 
lïerthoud, welke vin eenen compcnsatie-

T O r MET METEN VAN EENE GEOOESlSCUE LAZ iS . 250 

slinger was voorzien , en het was be-
zwaarlijk Ic zeggen , welk van deze 
uurwerken het best ging. Dc tweede 
tijdmeter werd vier jaren lang in een 
houten observatorium geplaatsl, cn bleef 
steeds een regelmaligen gang behouden. 
Voor 't overige zullen wij doen opn^er-
ken , dat bij den toestel van den heer 
P. het liniaal niet noodzakelijk op deze 
of gene wijze behoeft te worden ver-
vaardigd, De heer P. gebruikt greenen-
bout, wijl hij het bij geringe afmetin-
gen gemakkelijk gelijkslachtig en regt-
dradig kan bekomen, en omdat hij 
meent dat het voor den invloed van den 
dampkring beveiligd kan worden, door 
het eenige malen te overdekken met 
opdroogende oliün cn vernissen ; of nog 
beier door twee roeden van verschil-
lende metalen op elkander gelegd, volgens 
de vernuftige handelwijze van 13orda. 

Men zou kunnen vreezen, dat de 
wind den stand der dragers van de 
mikroskopen ecnigzins zou kunnen slo-
ren ; als dit plaats had , zou men er 
van verwittigd worden door hel water-
pas met bolvormige luchtbel-buis , dal op 
bet bovenvlak der kolom van elk \ni-
kroskoop is geplaatst, liet zou echter 
zeer gemakkelijk z i jn , zich legeji de 
werking van den wind te beveiligen , 
door het plaatsen van een windscherm 
van behoorlijke afmetingen. Hel schijnt 
ook noodzakelijk , dal de koperen buis, 
waarin de greenen lat besloten is, door 
een scherm tegen de dadelijke uil wer-
king der zonnestralen beveiligd worde, 
om buigende cn wringende bewegingen 
tc voorkomen. 

AVannccr echter een rukwind, toeval-
lige schük of andere oorzaak een der 

mikroskopen gedurende den aibeid ver-
zette , zou men dc meting vari eenige 
slagen moeten herbalen; weshalve men 
dc voorzorg moet nemen, op niet zeer 
verwijderde afstanden nierkleekenen in 
den grond le plaatsen, welker stand len 
opzigtc van de bazis mei naauwkeurig-
heid is bepaald. 

Alvorens eene bepaalde meening om-
trent dc toestellen van den heer P. te 
uiten , heeft de kommissie uit dc fran-
sche akademie verlangd partij le trekken 
van de keimis van den kolonel Coraboeuf 
die bij de akademie gunslig bekend is 
door zijne schoone geodesische en astro-
nomische werkzaamheden in Ualiü cii 
in Frankrijk , alwaar bij de bazis van 
Gourbera bij Da\ beeft gemeten. Dat 
oordeel is met het hierboveti {jestelde 
volkomen in overeenstemming en kan 
in de volgende woorden worden tezamen 
gevat. 

De toestellen van den heer P. lot het 
meten van bazissen zijn eenvoudig, ver-
nuftig uit{;edacht, {;eniakkelijk le {je-
bruiken , i;oedkooi», en overal gemak-
kelijk le vervoeren. Zij verscballen het 
groole voordcel . zonder aanzienlijke, 
kosten en in korten l i jd , dezelfde bazis 
twee of drie malen te kunnen melen. 
De memorie van den heer P. over die 
toestellen zal met voordeel worden ge-
raadpleegd «loor een ieder die eene geo-
desische ba/is moet meten. 

Dc fransche akademie van weten-
schappen heeft aan deze tocslellen hare 
hoogste g()edkeuring geschonken, door 
de opname der verhandeling des beeren 
P . in haar Uecucil des ménioircsr des sa-
vans lhvan(jers , tc bevelen. 

r-VII . OYKU DEN T00KU1TG.\NG DEV\ STEnUEKL'NDE. 

(Vcrgadcring van bet r.rit.sch genoolschap tot bevordering dcr Wclcnschap, 
gehouden ic Kdinburg in Augustus 1850.) 

Openings-rcde van den Voorzitter , Sir David Trcwstcr. 

(mchanics Magazine, Augustus 1850. Decl L U l , biz. 104 cn volgg.) 

Dc beoefening der sterrekunde beeft 
door de bescherming van dil genoot-
schap groole vorderingen gemaakt; zij 
is meer dan cenig ander ondcrweip 
nantrekkend cn meer dan cenig ander 
innig verbonden met de hoogste be-
langen der menscbhcid. Op eene plancel 
leven, ademen wij . Haar oppervlak Is 

het veld onzer geschillen, van ons lief 
en van ons leed. Om nicester te worden 
van een gedeelte van hare alluvial»» 
korst, geeft de mensch zijne beste jaren 
prijs, daarvoor olTert bij zijne verstan-
delijke vermogens op, en stelt bij zijn 
geluk in de waagschaal; bet is boven 
of onder bare groenende oppervlakte. 
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ilnt zljno n.ïclï vmslrnoïd of zijti gc-
beeiile u'onli. Van he( irmrieoste 
lier aartl(i. van haar inwendig leven is 
hel ook dal de niensch de middelen lol 
zijne heschavin^r hek l , kolen, ijzer en 
gond. Kn veel diejier, gelijk de ^geologen 
i)ewijzen, vindl men in den school dei-
aarde, in de blokken van marmer de 
geschiedenis tier alonde lij<len geschre-
ven ; tti(ï van vele werelden van hel 
leven , dal onlslaan is en dal vergaan 
is. W i j vinden daar in leekenschrifl, 
duidelijk als dal , belwelk de majoor 
ilawlinson o;> de zarken van Niniveh 
ontcijferde , de overblijfselen van wou-
den, die weelderig golfden over de 
vlaklen der aarde; hel gebeente zelf van 
ofilzagchelijk groote kuipers, die onder 
het !)lad van het gebooinle schuiblen ; 
van rensaclilige viervoetige dieren , die 
i;i weelderiger! overvloed over die vlak-
ten zwierven , — de wetgeveis en de 
scherpreglers van de wornierlijke ge-
meente, die de wereld iri !iare kindscli-
heid bewoonde, .^laar ofschoon de mensch 
slechts een zeor jonge bezitter is dezer 
aarde, is evenwel zijn belang in liet 
jjaradijs, dat ze hem aanbiedt, daarom 
niet minder groot en Irelfend. IJij is 
de hoogsle vorm des levens; he/n blijft het 
inzonderheid vooibehonden hare woji-
deren te onderzoeken , en van de les-
sen die zij geeft voordeel Ie trekken. 
INIaar terwijl onze belangen alzoo innig 
verbonden zijn aan het oppervlak cn 
aan de binnenkorst d̂ r̂ aarde, slaan de 
hoogsle dier belan{;en ook in een naauw 
verband tot de aanschouwing van de 
aarde als gedeelte van het zonnestelsel, 
waartoe wij behooren. liet doel der 
geologie is om de geschiedenis te ont-
wikkelen en de structuur te verklaren 
van eene planeet, en deze geschiedenis 
en deze slrucluur zijn waarschijidijk 
binnen zekere grenzen dezelfde ais die 
van alle andere i)lane(en van bet lieelal. Oe 
wetten der slof moeten de/elfde zijn , 
waar ook de slof aaiiwezig zij. De hitte, 
die onze aarde verwarint, straalt uit op 
<le verst verwijderde idanelen , en het 
licht, dat tlikkert in de verste star, 
is gewis, in zijne pliysische en onge-
twijfeld ook in zijne che.'nisclie eigen-
schappen, hetzelfde licht, dat ons stel-
sel vervrolijkt en vej-levemligl; en zij 
die dal vertrouwen hebben, hel welk 
de wetenscliap kan schenken, Z{dl(»n, in 
de planelen rojidon» hen, looneelen van 
levensverschijnselen zien, alstlie, welke 
wij loer onlwaien. l>c ge«»h>;;iL' der-
halve is de inleiding tol de stenekunde. 
Z ; j bC jCUr i j t i d.'.r ^ ' j d c c K i j Van L . t 

zonnestelsel, hetwelk ons het naast ̂  
het liefst is : — het kosmisch observa-
torium , als men dit zoo noemen mag , 
vanwaar de sterrekundige moet gade-
slaan dat starren-heer, waarin omloo-
pende weretilen enslelsels van werelden 
hem uitfioodigen om te ontlerzoeken en 
Ie bewonderen. Uaar ook verkrijgt Iiij 
die groote bazis, den straal (leraarde, 
len einde daarmede de afstanden en 
grootleij der sterren te melen, en zoo, 
door de krac!)l zijner rede, in die on-
metelijk ver afgelegen slreke/i door te 
dringen, waar de loutere verbeelding 
hem niet volijen kan. Maar de sterren-
leer , ofschoon dus aan de aarde ont-
sproten , vindl , gelijk Astrea , een meer 
geschikt veld daarboven. Wat ook de 
aarde vervrolijkt en verlevendigt, komt 
van de werelden om haar. Zonder liet 
lichl en de warmte der zon, zonderde 
regelmatige bewegingen van dit stelsel, 
zouden er op de aarde noch luchlge-
stelteu , noch jaargetijden zijn. Al wat 
leeft zou door de duislernis blind wor-
den , van honger vergaan. Zonder in-
vloeden van lïoven zouden onze schepen 
op den oceaan, een speelbal van wind 
en golven , drijven , en veel minder 
zeker zijn hcnme (»estemming te berei-
ken, dan de luchtbollen, die in den 
dami)kring sUnnloos zweven. Doch tei-
w ijl de sterrenleer van het meest wezen-
lijke belang is voor het bestaan van 
het maatschappelijk leven, is haar 
zedelijke invloed van den meest ver-
bevenen aard. De studie der aarde leert, 
dat hare korst gescheurd is en opgeligt 
is geworden door onlzagchelijk groote 
krachten; hier toch zakt zij langzaani 
{gedurende lallen van eeuwen tot de 
diepste diepten des oceaans; ginds rijst 
zij weder even stil en statig tot de 
meest verbazende hoogten. Op dit oogen-
blik zelfs melen dc geologen de rijzing 
en daling van hare veerkrachtige korst; 
en bel gebeurt dikwerf, dal de man-
nen , die niet vermogen aan de weten-
schap Ie gelooven , de waarheid te 
hininen koste leeren kennen, als zij het 
vloeibaar vuur van de wanden des 
vulkaans zien strooinen, of als zij op 
den rand staan van de gapende scheur, 
waarin de aarbeving dreigt hen lever-
pletteren of te verzwelgen. Wie zal aan 
zulke krachten grenzen stellen? 

Dijinen de grenzen van ons stelsel , 
in de nabijheid dor aaiile, tusschen dc 
lo<»pkringen van Mais en JujMter, is er 
ei.'oe wij<le kloof, waarin , v<dgens de 
wet der afstanden van de planeten, eene 
i'Uucct z^u :iiO;;teii zijfi. I-Leider vour-

spelde dat dââr eene planeet zou worden 
gevonden ; en , welk wonder , slerre-
kundigen van onzen tijd ontdekten in 
het begin dezer eeuw vier kleine planelen 
Ceres, Pallas, Juno en Vesta, die juist 
de plaats innemen waar de voorspelde 
planeet zou hebben moeten worden ge-
vonden. Ceres werd het eerslonldekl in 
1801 , door Piazzi Ie Palermo ; Pallas 
tlaarna door Olbers van Breinen, in 181)2; 
Juno vervolgens door llardiiig, in 1804, 
en eindelijk Vesta, ile vierde, weder door 
Olbers, in 1807. Na de ontdekkiiii; van de 
derde, opperde l)r. Olbers het denkbeelil, 
dat die kleine ligchamen lirokstukken 
zijn van eene gebarsten planeet ; en be-
denkende daarnaar, dat zij alle van een 
punt der eerste baan moesten zijn ge-
weken en naar het tegenovergestelde 
punt dier baan moesten wederkeeren , 
onderzocht hij welk pimt dit kon zijn, 
en ontdekte zoo de planeet Vesta. Doch 
ofschoon de sterrekundigen van toen af 
dat beginsel kenden , verliepen er meer 
dan 40 jaren eer een ander sink der 
oude j)laneet wenl onldekl. Kindelijk 
in 1845 onldekte de heer llencke, van 
Driesscn in Pruissen , het stuk genaamd 
Aslraea en in 1847 een ander genaamd 
liehe. In datzelfde jaar onldekte onze 
landgenoot de heer llind er nog twee 
Tris en Flora. In 1848 ontdekte de beer 
( iraham, een lersch sterrekundige een 
negende sink. Melis genaamd. In 184!) 
ontdekte de heer Oasparis van Napels 
een ander stuk , hetwelk bij Ilygeia 
noemt, en binnen de laatste twee 
maanden heeft dezelfde sterrekundi^ge 
hel elfde brokstuk ontdekt , waaraan hij 
den naam Parthenope heeft gegeven. 
Indien deze elf kleine planelen werkelijk 
de overblijfselen zijn van eene, moet 
de grootte van de oor spronkelijke planeet 
aanmerkelijk zijn geweest. l)eo[dossing 
van het vraagstuk, hoe groot die planeet 
geweest zij, zon kunnen schijnen, buiten 
hot hereik te liggen onzer rede. I'^chler 
heeft het inenschelijk genie over grootere 
moeijelijkbeden mogen zegevieren. De 
planeet Neptnnus werd ontih'kl alvorens 
een enkele straal van zijn licht imnnjr in 
het inenschelijk o<»g gekomen was ; en 
door eene zeer onlangs onldidvte wel van 
bet zonnefilelsol, kunnen wij thans de oor-
s\)ronkelijke groolle der gei)roken planeet 
bepalen, en wij zouden die grootte zelfs 
bei>ben kunnen schatten, onmiddellijk 
ïiadal de ontdekking van het eerste brok-
stuk van haar beslaan had doen blijken.De 
keiMiii, van de/e wet hebben wij te danken 
'Hm Daniel l\irkwo')d van INdtsville, 
tienen amerikaun, ilie, gelijk weleer de 

beroemde Kepler, er naar streefde om 
in degetallen-verhoudifigen der elemen-
ten van de planelen iets nieuws op te 
sporen. Tusschen elke twee naburige 
planelen is een punt waar bare aan-
trekkingen gelijk zijn. Indien wij den 
afstand van dit punt tot de zon noemen 
de straal van den aanli ekkingskring 
der planeet, dan is de wel van Kirk-
wood deze: voor de planelen verandert 
de tweede magl der lengle van baai-
jaar , in dagen geleUl, als de derde 
magl van baren straal van aantrekking. 
Deze wel is door meer dan één ameri-
kaanscben sterrekunilige bewezen ge-
worden , en er kan geen twijfel beslaan 
dat , gelijk een hunner zich uitdrukt : 
«zij ten minste een pliysisch feit is in 
de bewerktuiging van (ms slelsel.» Nu 
vordert deztj wet het bestaan van eene 
planeet tusschen IVlars en Jupiter, en 
uil ha??!- volgt dat de gebroken planeet 
moet geweest zijn een weinig grooter 
dan Al ars, of omstreeks 5000 mijl 
(8045 neJ. mijl) in middellijn , en dat 
de lengle van baren dag ongeveer 57^ 
uur moet hebben bedragen. De ameri-
kaansche slerrckundigei} beschouwen 
deze wel als gelijkslaamle mei een be-
loog van dc nevellheorie van Laplace; 
maar wij durven verzekeren dat dit 
gevoelen niet zal worden gedeeld door 
de astronomen van Kngelaiul. 

Onder de jongste onldekkingen binnen 
de grenzen van ons stelsel mag ik niet 
verzuimen die van onzen uilsiekenden 
landgenoot, den heer l̂ assel van Liverpool, 
te vermelden. INlcl een' voorlreffelijken , 
door hem zeiven vervaardigden, 20 voels 
spiegelkijker, onldekte bij een wachler 
van Neplunus en later nog eeu' achtsten 
wachter van Satm nus; eene onUlekkinj; 
die juist oi» denzelfden dag geilaan weril 
door den lieer l»ond , bestuurder van de 
sterrewaeht te (.^aml)ridge in de Ver-
eenigde Slaten. Nog later nam de beer 
Lassel , bij eenen zeer gunstigen staat 
des dami»krings, de kleine doch zeer 
zwarte schaduw des rifigs van Salurnus 
op de oppei-vlakle der planeet waar. Hij 
zag dal de .schaduwlijn als het ware 
getand, en bijna in eene aaneenscha-
keling van slippen afgebroken was , 
wal ongelijkh(;den op het vlak van den 
ring zou aanduiden ; ongelijkheden die 
men mag gissen dal onlslaan zijn door 
soortgelijke wei kingen, als die welke 
de beigen o]> de aanle hebben iloen ver-
rijzen. Wanneer wi j van ons slelsel naar 
de grens van <le sterrenwereld gaan , 
overschrijden wij eene kloof van ont-
zagcheiijke groolle. Indien wij den straal 
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ücs sleîscls of der baan van Neplu-
nus (welke ongeveer 2900 millioen 
mijlen (4606 millioen ned. mrjl) be-
draagt) voorstellen door eene lijn lang 
twee mijl (3.2 ned. mijl), dan is de 
afstand van ilat slelsel of van den loop-
kring van ycptunus lot de naaste vaste 
sier . langer dan de omtrek der aarde, 
of bij is gelijk aan eene lengte van 
27(500 mijl (44408 ned, mijl). Onder-
stelt men de parallax van de naaste vaste 
sier te zijn eene seknnde, dan zal baar 
afstand tot de zon nagenoeg 412370 
maal de straal van den loopkring der 
aarde bedragen of 13747 maal die des 
loopkrings van Neplimus, die dertig maal 
zoo ver als de aarde van de zon ver-
wijde/'d is. Kn ecliter op dien grooten 
afstand beeft ile menseli de wonderen 
van bet heelal gadegeslagen en die 
bronnen van physisch en verstandelijk 
leven, de warmte en het licht van 
zonnen, opgesi)oord. Het is door middel 
van den reusachtigen spiegelkijker van 
lord Rosse, dat wij bekend zijn ge-
worden met den vorm cn de zamen-
stelling van die groole sterrenhoopen, 
welke de wereldruimte vullen. In de 
vorige vergadering van het genootschap 
werden door den heer ilobinson teeke-
ningen en beschrijvingen medegedeeld 
van de merkwaardigste dezer wereldvlak-
ken, zoo als zij (h)or dit uitstekend werk-
tuig worden opgelost, en het strekt mij 
lot een bijzonder genoegen , hier mel-
ding le mogen maken van de veelvuldige 
onldekkitigen , welke door lord Kossc en 
zijnen helper tien heer Slonoy gcilurcnde 
bet afjjeloopen jaar zijn gemaakt. In 
vele dier nevelvlekken zijn de bijzon-
derheden van zamen voeging (structure) 
zeer merkwaardig , en schijnen, gelijk 
lord Mosse het oi>merkt, «te wijzen naar 
dynamische wellen, bijna binnen ons 
bereik. Van de s[)iraalvormige schik-
king welke in sommige dier nevel-
vlekken zoo volkomen ontwikkeld is , 
zijn in zeer vele meer of minder dui-
delijke sporen ; doch talrijker nog, zegt 
bij , zijn dc toenaderingen lot eene soort 
van onregelmatige , af{;ebroken , ring-
vormige schikkiijg der liclitende slof, 
dan tot die regelmaat, welke men in 
andere opmerkt. Maar lord lïosse is van 
gevoelen, dal die nevelvlekken soort-
gelijke stelsels zijn, welke meer of 
minder volmaakt gezien , en verschillend 
{jeplaalst zijn met betrekking lot dc 
gezijjlslijn. liij hel weder onderzoeken 
van de nterkwaardigsle dezer voor-
werpen , is bij van voornemen ze tc 
bezigtigcn met het volle licht van zijn 

6 voets (l«^83) spiegel. onverminderd 
door de (tweede) terugkaatsing van den 
kleinen sjjiegel. Door alzoo bij zijne 
waarnemingen aan te nemen wat men 
het fronizigt (de fronlview) noemt, zal 
Iiij zonder twijfel vele nieuwe trekken 
in die belangwekkende voorwerpen 
oj)si»oren. Het is aan den invloed van 
het voorbeeld van lord Rosse , dat wij 
den reeds door mij vermelden schoonen 
spiegelkijker van den heer Lassel te 
danken hebben; cn het is ook daaraan 
toe le schrijven , dat wij eenen anderen 
teleskoop bezitten, welke, ofschoon tot 
dusverre aan de wetenschappelijke 
wereld onbekend, h ier wel eene bij-
zondere vermelding verdient, ik bedoel 
den spiegelkijker , welke onlangs door 
den heer James Nasmylh , van deze stad 
geboortig, en die reeds zoo gunstig 
bekend staat door zijne werktuigkundige 
uitvindingen, is gemaakt; van dit 
werktuig is de groote spiegel van 20 voet 
(()*^0ü) brandpunts afstand en 20 duim 
(•jr O-^^öl) in middellijn ; maar het ver-
schilt van alle andere teleskopen , door 
het gemak waarmede men het gebrui-
ken kan. Zijne buis beweegt in het 
loodregte vlak op holle lappen, door 
een van welke de astronoom, gezeten 
in een klein observatorium, door slechts 
ééne waterpasse beweging door eene 
dwarsschijf waarop de verrekijker be-
vestigd is, alle deelen des hemels op 
zijn gemak kan bezigligen. Tot dusver 
is de sterrenwaarnemer verpligt geweest 
te gaan zitten aan het boveneinde van 
zijn' newtoniaanschen teleskoop; en — 
is er geen ander waarnemer , die hel on-
gemak en de onzekerheid van die stelling 
erkennen wil, ik kari toch zelf voor het 
gevaarlijke ervan instaan, daar ik geval-
len ben van den uilersten top van den 20 
voets spiegelkijker van den heer Ramage, 
toen het werktuig gerigt was op een 
niet ver van het zenilh verwijderd punt. 

Ofschoon het onderwerp slechls van 
verre met de slerrekunde in betrekking 
staat, mag ik niet nalaten uwe aan-
dacht te vestigen op de groole verbe-
teringen, ze mogen wel ontdekkingen 
heeten, welke onlangs in de pkologra-
p/iie gemaakt zijn. Het is u beke/ul dat 
de kunst om pholograjihische negatieve 
beelden op papier over te nemen , dc 
uilvinding is van den heer Fox Talbot, 
een uitstekend lid van dit genootscha(). 
De meerderheid van de lalboltype boven 
dc daguerreotype is wereldkundig. In 
deze zijn de beelden omgekeerd, terwijl 
er iti de talbottype geene omkeering 
plaats heeft, eii een enkel ncfjatief 
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duizend kopijen verschaft, zoodat thans 
boeken kunnen worden opgehelderd met 
platen, geteekend door de zon. De 
moeijelijkheid om goed paj)jer voor bet 
negatief le bekomen is zoo groot , dat 
men ijverig naar eene meer geschikte 
slof gezocht heeft, eti de heer IVie(ïce 
de Sl. Victor, een uitstekend officier 
van het fransche leger, heeft met het 
beste gevolg het papier vervangen door 
een vlies van albumine of het wit van 
een ei, verspreid op ijlas. Deze nieuwe 
bewerking is door de heeren Ross en 
Tliomson, van deze stad. lol een' zoo-
danigen graad van volkomenheid gebragt 
dat talbollypen, welke zij genomen heb-
ben en welke zeer oidangs door mij 
aan !iet fransche instituut en aan den 
beer Niepce werden vertoond, algemeen 
gehouden werden voor de fraaiste die 
tot dus ver zijn uitgevoerd. Kene andere 
bewerking. waarl)ij gelatina in stede 
van eiwitslülïe gebruikt wordt , is uil-
gevonden en wordt met geluk toegepast 
door den heer Poitevin, een fransch 
{;enie-ofiicier ; en door eene zeer ver-
nuftige methode, welke naauwkeurig 
beschreven is in de wekelijksche ver-
slagen van de bandelinj^en van het 
fransche instituut, is hel deji heer Kd-
mond Recquerel gelukt om het prisma-
beeld, met al zijne heldere kleuren, over 
te brengen op eene daguerre<»lype-plaat, 
cn ins/fclijks, hoewel in mindr're mate, 
de kleuren van een landschaj). Deze 
kleuren echter zijn uiterst vlnjftij;; even-
wel , hoe/eer geen midd(ïl om ze te ves-
tigen, tol dus ver, is uitgevunden, mogen 
wij er niel aan twijfelen, dal die moeije-
lijkheid zal worden overwonnen, en dat 
wij eenmaal al de kleuren van ile na-
tuurlijke wereld zullen zien overbrengen 
door middel van hare eigene stralen, 
op oppervlakken , heizij van papier, 
hetzij van metaal. 

Maar het belangrijkste fifit in de 
photographie, waarvan ik nn moei ge-
wagen , is ilc nngenieen versnelde hé-
Werking die dc heer ]Viepc(ï ontdekt 
beefl , en welke hem in slaat sielt het 
beeld van een landschap, verlicht door 
verslro(M'd (diffusai) licht, in eene en-
kele sekjindcof hoogstens iri tw<'e sekun-
deii le nemen. Door deze bewerking; 
^erki'e«'{i bij een ln'eld v;m d<; zon op 
alhumiiitj, Z(»j> nogeiddikkelijk dal het 
feit <le if»erkvvaardijjc onidekking he-
vebtigde , wrik*', de heer Aragó vroeger 
'Hel eene zilveren plaat had gemaakt, 
nanielijk dat de lichlslralen, die van het 
"ijjiden der zonneschijf uitgaan , eene 
slerkere ]djülogeuischc werking hebben, 

dan die van haren omtrek. Deze be-
langrijke ontdekking behoort lot eene 
reeks van proeven over dit onderwerj), 
welke die berooïnde geleerde thans door 
den druk bekend maakt. Redreigd met 
een onheil, hetwelk de geheele be-
schaafde w^ereld zal betreuren , — het 
verlies van dat gezigt, hetwelk zoo 
vele gewigtige verschijnselen heeft op-
ges[)oord, en zoo diep doorgedrongen is 
hl de geheimen der stoffelijke wereld , — 
voltooit hij nu, met behulp van andere 
oogen dan de zijne, die schitterende 
nasporingen, welke zijnen naam on-
sterfelijk makcfï, en den roem zijfis 
vailerlands vermeerderen zullen. 

Het is sedert lang bekend, en door 
theorie en door praktijk, dat de onvol-
maakte doorschijnendheid van de;i damp-
kring der aarde en de ongelijke slaal-
buiging door verschillen van lempera-
tuur, zamen werken om eene grens te 
stellen aan liet gebruik van een aan-
merkelijk vergroolvermogen bij teles-
kopen. Tot dus ver, buitendien, was 
de aanwending van zulk een groot 
vermogen beperkt geweest door de on-
volmaaktheid der waarnemings-werk-
tuigen zelf, cn het is eerst sedert de 
vervaardiging van den s[>legelkijker van 
lord Rosse, dat astroimmen (»ndervon-
den hebben, dal in onze vochtige lucht-
gestellen , slechts gedurende eenige wei-
nige dagen in het jaar , het volle ver-
gi'ootvermogen van zulke werktuigen 
kan worden aangewend. — Zelfs als 
er ĝ eene wolken aan de lucht zi jn, 
als de sterren aa;i den hemel helder 
nikkeren, worden de pogingen van 
den slerrenwaarnemer verijdeld door 
zigtbare invloeden, en lerwijl nieuwe 
planeten en nieuwe wachters ontdekt 
worden met betrekkelijk kleine instru-
menten, blijft dc reuzenkijker, geblind 
door t/mrmisc/ie stroomen, sluimeren. 
Daar nu de sten ekui)dige niet bij magie 
is, een orkaan le doen opsteken oui 
zijnen (iampkring schoon le vegen, 
rmcli eene onweersbui te doen los-
breken om de lucht le zuiveren, 
blijft hem niets anders le doen over, 
dan zijnen kijker tc verplaatsen naar 
eenig zuidelijk gewest , alwaar door 
geene wolken de hehh.'rlieid des hemels 
veiduislei'tl en door g<;ene afwi.sseling<.'ii 
van temperatuur ile uitstraling dei* sler-
ri'fi verward wordt. (Jnlangs is er ,'ïe-
wa;; gemaakt van een feit ilatonsg'e-
ïcgtigtvan zoodanigen maatregel de be-
langrijkste gev<dgen tc verwachten. De 
markgraaf' van Ormondc zou van den 
Elna, met ongewapend oog, een der 
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wadUcrs van Jupilcr hebben gezien. 
Is dil waar , wal mogen wij dan ver-
waelilen van eenen groolen spiegel-
kijker in werking l)oven de grovere 
lagen <les dainpkrings? Oeze groolsche 
proeve, hel zenden van een* groolen 
si)iegelkijker naar hel zuiden, is in de 

ijansche geschiedenis der weienschap, 
sleclUs eenmaal (fcnomen geworden. 
Sir Jolui Herschel vervt)erde zijne leles-
kopen efi zijn ge/in naar Zuid-Afrika , 
en daar, iu eene vrijwillige balling-

schap van vier jaren , vcrrijkle hij de 
slerrekunde met vele en schillerende 
oiUdekkingen. Hel is echler niet waar-
schijnlijk dat zulk een offer nogmaals 
aan de wetenschap zal w orden ijebragl, 
en wij moeien derhalve de hulp der 
regering inroepen lot de verwezenlijking 
van dal denkbeeld, welke door alle be-
schaafde volkeren zal worden toege-
juicht . en die door de veroveringen 
der weienschap le vermeerderen, den 
roem van ons vaderland verhoogen zal. 

2 .V I I I . VERBETERINGEN IN HET S.AIEDEN VAN IJZER , DOOR JAMES NASMVTH^ 

(Vergadering van bel Uritsche Genootschap als boven.) 

(«Cm7 Engineer and ArchitccCs JournaLu Seplember 1850, deel X l l f , blz. 202 en 203.) 

(Plaat X V I I I , fig. 1—5.) 

De beer Nasmylh vesligde de aandacht 
op de belangrijkheid van elke verbele-
ring die mogl strekken om de voort-
brenging van g'czonde en volmaakl vasle 
geslagen slukken van smeed-ijzer meer 
te verzekeren , inzonderheid die groole 
strukken, welke noodig zijn voor de as-
sen der raderen van sloomboolen, sloom-
bootluigen, kruk-assen cn regie assen 
van locomotieven, ankers en dergelijke, 
van welker stevigheid bet leven en de 
eigendom van velen in groote male 
kunnen afhangen. 

IV. haalde voorbeelden aan van het 
bezwijken van de rader-assen van zce-
stoomschepcn , hoezeer zij aanvankelijk 
uilwendig volkomen vast en gezond 
schenen , lerwijl zij op de breuk bet 
oorspronkelijk gebrek verraadden, daar 
zij invvemlig slechls eene massa ver-
loonden van losse staven ijzer, welke 
nooit vaslgcweld waren geweesl, maar 
alleen in hel builen-oi)pcrvlak verbonden 
waren geworden, waar alleen het 
wellen in zoo verre vrij goed geslaagd 
was. 

N . lichllc door eene schels, als figl, 
de uil werking loe, in hel midden ge-
deelle van een cilindervormigsmeedsel, 
veroorzaakt door den .slag van eenen 
vlakken hamer op een vlak aambeeld. 

Men ziet dadelijk dat de w*erking, le 
weeg gebragl op het midden van hel 
nielaal eener zware as of van eenige 
slaaf van ci/i/ulriekcn vorm door de 
slagen van eenen vlakken hamer op 
ccn vink aambeeld, gelijk A cn P, is, 

dat de slof uitwijkt in de rigtingen ED 
en EC, als aangeduid door de dubbele 
I)ijl, en dat men moet Irachlen den 
nuulen vorm le herslellen door de as 
bij herhaling op het aambeeld onder 
den hamer om le draaijen, zoodat elke 
volgende slag de uitbreiding . welke 
door den voorgaamlen is veroorzaakt, 
kunne verbelcïcn. Het gevolg van die 
bewerking is eene wrijving en schuring 
in bet midden van het melaal der as , 
waardoor eene afscheiding onlstaat-door 
het geheele middengedeelle der as , 
ongeveer zoo als in tig 2 is aangeduid, 
dikwerf in zood-iïiigen graad, dal lucht 
en waler mei gemak in de len(fle, door 
assen, welke op die wijze gesmeed zijn, 
gedreven kunnen worilen. 

Dit gebr ek dr ingt bijna allijd vroeger 
of laler lot hel oppervlak door , en 
eindijft dan dikwerf mei eene, in hare 
gevolg'en meer of mimler gevaarlijke , 
breuk. 

N. beschreef vervolgens zijn verbeler-
den vorm van aambeeld , waarmede al 
zulke gebreken vermeden worden» De 
uilkomslen met aambeelden van dien 
vorm zijn zoo zeer voordeelig geweesl, 
dal deze bijna algemeen in gebruik zijn 
gekomen en daardoor is de voortbren-
ging van volstrekt vasle volle assen van 
smeed-ijzer van elke grootte even ge-
makkelijk als zeker {yernaakt. 

A, tig 3 stelt den vor rn voor van het 
bovenvlak van hel verbeterde aambeeld 
van den heer N . , hetw elk hij een V-
aambecld noemt. Dc tc sraedcu staaf 
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wordt lusschen de wangen (relegd, zoo 
als dit in de liguur is aangeduid. 

INleu ziel dal iedere slag van den 
hamer op het ijzer ccc. in slede van 
gelijk in het geval, voorgesteld door 
lig. I . eene afwijking van de slof uit 
het midden te weeg te brengen, in-
tegendeel eene zamendrukking veroor-
zaakt , volgens de drie pijlljes. liet 
melaal wordl vasler, in slede van los, 
door den slag . waartoe de wigvormig-
heid vau de boven-oppervlakte van bet 
aambeeld veel bijdraagt ; zware cilin-
drieke slaven kunnen dan met hel groolsle 
gemak en zeer ras worden voorlgebragl. 
De smeden loch kunnen met dit V-aam-
beeld in eenen logt evenveel uil werken, 
als dat helwelk drie loglen op het vlakke 
aambeeld zou vei eischen. Daarbij komt 
nog het groote gemak, hetwelk dit aam-
beeld verschaft, om het werk, gedu-
rende dat het omgedraaid wordl om 
den slag le ontvangen, onder het mid-
den van den hamer le houden, iels dat 
bij slukken van de groolsle siiort anders 
geen geringe moeile kost; een ander 
voordeel is (ïclegen in de vrije ruimie, 
die len allen lijde van onderen oi)en 
blijft, en door welke dc schalen en on-
zuiverheden ontsnappen , die van het 
ijzer lossen , gedurende hel hamereu. 
Die schalen vallen in den top der V bij 
D en loopen dan van zelf uit het 
aambeeld. Daardoor is eene oorzaak 
weg genomen van ruw heid en gebrekiïii, 
welke bij het vltik aambeeld beslaat, 
waarop de schalen blijven liggen en 
dus in het ijzer ingeslagen worden. 

Gelijk uit de figuur blijkt is een 
enkel V-aambeeeld geschikt lot het 
smeden van stukken van zeer verscbil-
lende dikten. 

De voordeeligste hoek der zijden van 
de V is , volgens de ondervinding van 
den heer ongeveer 80°. De kanten 
moesten zorijvuldig afgerond zijn , en 
de oppervlakte van dc V-zijden moest, 
in de rigling der as van het werk bol 
gebogen zijn lol een bedrag van ^^ . 
zoodanig dal ze in hel midden vol (proud) 
zijn , len einde bet uitdijen van het 
ijzer in de rigling van dc as le bevor-
deren. De eenvoudigludd en dc goede 
uilkomslen . die ilit aambeeld in het 
gebruik heeft opgelever d , hebben veel 
bijgedragen orn het algemeen le doen 
aannemen. De voorlbrenging van vol-
digl gesmeed ijzer is daarmede zeker 
en gemakkelijk. 

Daarna beschreef N. dc andere door 
bcm uilgedachie verbeteringen in hel 
smeden van ijzer, welke beslaan in 

zekere en gemakkelijk aan le wenden 
middelen lol het verkrijgen van deug-
delijke kelelplalen. De gewone oorzaken 
van gebreken in gesmeeil ijzer zijn ge-
lejfen in de onvolkomen uiidrijving van 
hel ijzer-oxytle, cn in de sintels of 
slakken, gelijk men ze noemt, welke 
allijd blijven kleven aan hel opj)ervlak 
van de gloeijende slukken, die men door 
w ellen w il verbinden , en welke , indien 
ze tusschen de le wellen oppervlakken 
blijven, zeker een gebrek , gr(»oler of 
kleiner naarmale van de plaals die zc 
beslaan, zullen ver oorzaken. ^^ hield len 
slerksle vol, dal het lusschenhlijven van 
zulke onzuiverheden de meest vermogende 
oorzaak is van bet bezwijken van werk 
van gesmeed ijzer, waardoor maar al 
te vaak de grootste onheilen ontstaan , 
als bij voor lieeld: die van het breken 
van kellingen en ankers en de koslbare 
en bedroevende gevolgen vau gebreken 
(blazen) in ketel-platen. 

Ten aanzien van de schalmen van 
kettingen vermeldde N. als de uil komst 
van eene uitgebreide reeks vau proeven 
over de sterkte van kelling-kahels, 
waarmede hij als lid der «kommissie 
voor de metalen» door de admiralileit 
was belast , dal van elke lien gevallen 
van breuk, achl hel gevolg waren van 
gebreken in hel w ellen , hetwelk zigl-
baar was aan de oppervlakte der breuk 
die aan hel g^eocfende oog onmiskenbare 
verschijnselen verloonl, welke allijd de 
oppervlakken kenmerken van i\v schijn-
baar aan elkander gewelde slukken van 
hel metaal, lusschen welke het oxyde 
of de slak nicl behoorlijk uitgeperst ge-
worden is. 

Hij beschreef voorts de voorwaarden 
van volmaakl wellen, namelijk niel 
alleen dat de oppervlakken, die aan-
eengehechl moeten worden, van de ver-
eischle w elhitte zijn , maar ook dat , 
als zij in aanraking wonlen gebragl , 
geen deel der schalen, w elke onver-
mijdelijk aan het hcete melaal kleven, 
tusschen de le vercenigen vlakken ge-
laten worde. Indien zulke vreemde 
sloffen er tusschen blijven, kan men 
zeker wezen dat er gebreken in bet 
uudaal zullen zijn. 

Um deze verbeteringen duidelijk te 
maken, ver toonde N. eene geklem de lee-
kening, vooi sl ellende den gewonen vorm 
en de inrigiing van een slajiel (pilc)van 
blokken Cslabs) ijzer, hoedanig er gebe-
zigd worden, om, nadat zij zamengeweld 
z i jn , de massa's le vormen, waaruit 
ketel-platen of w el staven worden gerohl, 
Fig. 4 slelt zulk ccn' stapel vooi vau 
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stukken, welke, ccVijk doorgaans bet ge-
val is, voortgebragl geworden zijn onder 
de werking van eenen banier en aam-
l)eebi , met plade of eenigzins bolle 
oppervlakken; bierdoor komen er bol-
ligheden of een hol rond {{cdeelle in het 
oppervlak der stukken , zoodal als ze, 
gelijk iu fig. 4 is afgebeeld , op elkander 
wonlen gestai)eld, hel bijna zeker is, 
dal er hollen tusschen zijn. De hollen 
rijn voorgesteld door de donkere on-
regelmatig dikke lijnen , lussclien de 
blokken. 

In fig. 4 , stellen A , B , G , D een 
stapel voor van 4 blokken , welke wel-
lieet op het aambeeld gelegd z i jn ; 
wegens de holronde ojijiervlakken zullcïi 
waarschijnlijk de buitenkanten der blok-
ken het eerst met elkander in aanrakmg 
komen. De slag van den hamer doet 
eerst die deelen aan een hechten, welke 
met elkander in aanraking zijn ; endoor 
de volgende slagen worden dan de lus-
schengelegene slakken of sintels meer of 
minder volkomen uitgedreven naar ge-
lang van de sterkte der slagen en van 
de diepten der holten tusschen de blok-
ken. Zoo lang er een uitweg v«or de 
schalen bestaat, is het w el; maar het 
gebeurt meestal dat gedeelten der schalen 
of schilfers nog in bel metaal blijven 
schuilen, nadat alle kans van ontwijken 
benomen is door bet zamen wellen. 
Daaruit volgt een gebrek, grooler of 
kleiner, naarmate van de oppervlakte, 
welke de oprjesloton .schalen beslaan; 
zoodra zulke schilfers eenmaal ingesloten 
z i j n , zal men ze nimmer door bamc! en, 
hoeveel men bet ook doe, kunnen uit-
drijven ; inlegcndeel , bet hameren zal 
slechts strekken om bet gebrek over 
een grooter oppervlak te doen uitdijen. 

Jlet middel om dit groote gebrek. 

dat vooral bij ketelplalen van aanbelang 
is, weg te nemen, is zeer eenvoudig en 
gewigtig in zijne gevoljjcn. Dc verbe-
terinij, die N, te dien aanzien voorstelt, 
bestaat in hul zuotianiij vormen van üc 
oppervlakken der stukken, die zamen-

tjeii eld moeten worden , dat cr tot op 
het laatste oogenhlik een uitwcfj open 
hlijve voor de uitwijking van oxyde of 
van de sintels, tot dat dc geheel te wellen 
oppervlakten der deelen volkomen ver-
eenigd zijn onder de werking van den 
hamer of van de rollen, naar omstan-
digheden. 

Daartoe vormt N. de oppervlakte van 
zijne blokken bolrond (zie fig. 5) , 
waardoor de verlangde vrije weg tot 
bet laatste oogenblik behouden blijft, 
daar de welling in bet midden w bij 
de aamaking begint, en tot de randen 
vooi tgaat door den slag van den hamer 
of bel nijpen van de rollen. Kene bij-
zondere vorming der oppervlakten die 
zamengeweld moeten worden is alzoo 
een zeker en eenvoudig middel ter ver-
Ivrijging van eene volmaakt vaste en ge-
zonde massa ijzer, welke, hoe ook later 
gehamerd of gerold , die goede eigen-
scliappeu zal !)ehouden. 

besloot zijne aanmerkingen door 
krachtig aan te dringe/i bij de leden 
der afdeeling voor werktuiijkunde, dat 
zij de narigten nopens dit onderzoek cn 
«indere <lergelijke onderwerpen , welke 
bet hem altijd hoogst aangenaam zou 
zijn mede tc deelen, aan de j>rakliscbe 
mannen van zijn vak , die deze uit-
komsten van een werkzaam leven 
gaarne moglen ontvangen , en aan het 
publiek, door alle te hunner beschik-
king staande middelen zouden trachten 
te verspreiden. 
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(Vci'gadering als boven.) 

{Civi'l Engincer and ArchitccCs Journal, September 1S50, blz. 200.) 

(Plaal X V l l l : fig. O cn 7.) 

Dit opstel heeft ten doel om aan te 
toonen, dat de uitrekking en ovei een-
komstige Irekkracbl van eene slaaf van 
[yegolen ijzer lol elkander slaati in ver-
houding nagenoeg als de ordinaten cn 

de abscissen eencr hypcil)ool. Dat de 
spanning en uilrekking niel aan elkan-
der evenredig z i jn , was reeds door 
Leibnitz, Jacob licrnouilli en anderen 
aangetoond geworden. 

Dc werkelijke wel der vccrkracbl van 
eenige slof kan alleen door regtstreck-
schc proeven worden gevonden en ver-
schilt zelfs in geringe mate voor Iweo 
.stukken van dezelfde stof. Derhalve, al 
wat men doen kan , ten einde de wet 
door eene formule uit te drukken , is , 
bel gemiddelde van verschillende proeven 
voor le stellen. De uitkomsten van eene 
reeks van proeven kiumen, zoo naauw-
kcm ig als men bet verkiest, voorge-
steld worden door eene formule, waarbij 
de last wordt uitjjedrukt in dc opklim-
mende geheele magten der uitrekking. 
Gewoonlijk bepaalt men zich lot den 
eersten term der reeks; do wijziging 
n u , die zich bet gemakkelijkst voor-
doet, is om den tweeden term daar 
bij te voegen ; zoodat als c voorstelt 
de uitrekking een er slaaf van ge-
lijke dwarsdoorsnede, rebel gewigt dat 
die uitrekking tc weeg brengt, cn A 
CU V> te bepalen standvasligen; 

w> = A c — IJC* ( a ) 

Uil de proeven vermeld in het be-
rigt (1849) van «de kommissie, inge-
steld om onderzoek te doen omtrent de 
aanwending van ijzer in den spoorweg-
bouw», is het klaar dat de in dat rap-
port aangenomen formule ( l ) onder-
hevig moet zijn aan onnaauwkeurig-
hcden; acht formulen worden opge-
geven voor de uilrekking van ver-
schillende soorten van ijzer; en het is 
opmerkelijk dat in ieder geval, zonder 
uitzondering, minstens de helft van al 
de uitkomsten van elk stel zamenkomcn 
in het midden der reeks met fouten in 
meerder, en voorafjjegaan en gevolgd 
worden door uitkomsten , waarbij de 
fouten in minder zijn. Hel kenmerk 
der fouten, dus, is dit, dat zij eerst 
negatief, dan positief zijn cn in hoegroot-
beid toenemen tot ecnigen term nabij 
bet midden der reeks. Dan vermindertMi 
zij totdat zij weder negatief worden. Alen 
kan door eene eenvoudige algebraïsche 
l)chandeVM)g aanloonen , dal de foul len 
naaslcnbij kan worden uilgedrukt in de 
1% 2« cn magten vai] den last, — cn 
deze uildrukkinjr gevoegd hij de oor-
spronkelijke formule gcett eene derde-

formule , welke naauwkcuriger 
is dan de tweede- of dan de vierde 
uiagls-fornuile als verkregen in bet 
bcrigl. 

Al deze formulon leiden in hare toe-
passing lot zeer ingewikkelde becijfe-

ringen. Die echter , welke hierna wordt 
vooigesteld, bezit bet voordeel van 
meerdere eenvoudigheid en eenen veel 
hoogeren graad van naauwkcmigheid 
dan de tweede-magts formule. 

Zij e (fi{ï. (i) dc verlenging eener staaf, 
tc weeggebragl door een rekkend gewigt 
w\ dan zal men bevinden, bij onder-
zoek van de proeven , dal dc betrekking 
tusschen e en w , zeer benaderd , kan 
worden uitgedrukt, als volgt: 

a c « w 
w = ^ ; of e = 

1 + a — ,3 W 

(i) Zin l»Ia<l/.ij.lo 1 cn volfrjr. voor lict rnpj-ort 
<*n ile, üj» iVit' 1'anuide l»etrckkclijkc aanleekoninK 
van Oon heer G. C». vanvler Hoeven, oj» l»!.»«V/.. 181. 

hetwelk de vergelijking is van eene rcgl-
boekige liyperbool , waarvan c de or-
dinaten en w de abscissen voorstellen. 

Laten (fig. 0) r> A en C B de asymp-
toten dezer hyperbool zijn ; dan zullen 
volgens de voormelde vergelijking e en 
w gemeten worden op de as.scn oe cn 
OW, waarbij o de oorsprong is. 

De formule van de kommissie tv = 
Ac — Ue^, is de vergelijking der pa-
rabool (fig. 7); oe en ow zijn dc assen 
voor e en ie; A B is de as der kromme 
lijn en A haar top. 

Dc nu voorgeslagen formule kan 
alzoo worden beschouwd als de voor-
stelling van de IIYI'ERÜOI.iscnE WET 
DER VEERKRACHT, CU de laatst vermcldc 
die van de PARABOLISCUE W E T , in over-
eenslemming met de benamingswijze 
aangenomen door Jacob Bernouilli in de 
Acta Lruditorum van Leii)zig (1094). 
In dc tafelen , welke bij dit stuk 
gevoegd waren', zijn dc beide for-
nuden, voor gevallen van uitrekking 
cn doorbuiging , met elkander verge-
leken; de uaauwkeurigheid van dc 
ecrsle is aangetoond steeds grooler le 
zijn dan die van de tweede; terwijl do 
fout van de parabolische fornude ge-
middeld drie tot vier maal zoo groot 
is als die van de hyperbolische. 

Als men dan voor dc uilrekking van 
ecnc slaaf die lang is als dc eenheid 
van lengte en die eenheid in bel vier-
kant zwaar is ; cn de overeenkomstige 
voor eene zamcndrukking {(l) door 

V d 
eenen last (zv) namelijk w i ] ^d 

aanneemt, vindt men dal de doorbui-
ging f van cenc regthoekige staaf lang 
2« , (lik in de rigting der doorbuiging 
2^/, en breed , t e w e e g gebragt door 
eene kracht 2l\ w e r k e n d e rcglhoekig 
op cn in het midden van de slaaf gelijk 
is aan : 

r»-
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!ielwclk dc liypcrboUsche formule voor 
dc doorbuiniug is. 

Hiervan wordt ccne uitdrukking af-
geleid voor dc uiterste doorl)\iiging van 
legihoekigc slaven , waarjiit v(dgl dat 
hare sterkte is in reden van hare hreedte 
en als de derde magt van hare dikte cn 
omgekeerd als hare lengte welke is de 
tot dusverre in de praktijk meestal 
aangenomen regel. Deze wet was wel 
Jiiet geschikt om jtust gevolgd te wor-
den hij de bovenvermelde piocven, 
waarbij de grootten der balken zeer 
veel onderling verschilden; maar de 
onregelmatigheid wordt verklaard in 
het rapport als voornamelijk loc te 
schrijven aan de grootere hardheid vau 
kleine gegoten stukken. 

Kindelijk, door in de bovenstaande 
fornude voor de doorbuiging waardcri 
le slellen voor a en /3 . afgeleid 
uit de proeven voor de uitrekking, 
vindt meu dc cotiflicitiuteu van de ft)r-
mule van zamendrukking. Deze wijze 
van behandelen scbijnl lot naauwkeu-
riger uilkomsten te moeien leiden , dan 
de in het rapport opgegeven proeven 

over rcgistrceksclie zamendrukking. 
Want die uilkomsten zijn uiterst on-
regelmatig; zij wer Jen nog meer ge-
brekkig door het opsluiten vau de za-
mengedrukte staven in reglhoekitvc 
kokers, waarvan de zijden door de 
slaven gedrukt werden , als zij door-
bogen , welke druk den weerstand der 
staven aan de zamendrukken/le krach-
ten aanmerkelijk vermeerderde. Dc 
getallen-waarden van deze cotfficienlen 
van zamendrukking in de hyperbool-
fornnde stemmen zeer naauwkeurig 
omlerling overeen , warniccr zij op de 
boven aangeduiilc wijzeafgeleid worden 
uit de proeven omtrent dc doorbuiging 
van verschillende slaven. 

Tot verbetering van de hyperbolische 
of eenige andere wet der veerkracht 
wordt vooral gevorderd eene naauw-
keurige kennis van den aard van den 
invloed der grootte van gegoten stukken 
op hunne sterkte, en bet is le hopen, 
dat de leemte, die daaromtrcnl in prak-
tische kennis bestaat, weldra zal worden 
aangevuld. 

2 . X I Ï . HET VFJUvOELKN VAN DKN DAIMPKRING VAN WOONVI':UTnKIs.KKN 

IN KEEUKIUNGLANDEN , DOOU ])KN JlOOGLEEIlAAIl C. TlAZZt 

S.MVTll , AAN DE STEUUEWACliT TE EDINDLTIG. 

(Vergadering als boven.) 

(Civil Engineer and A relateers Journal. September 1850, blz. 299.) 
(Plaat X V l l I , fig. 8.) 

Dc moeijelijkhcid om dit doel te bc-
reiken is zelfs in landen waar de lucht 
koeler is dan in de keei kringstreken, 
zoo groot, dal lerwijl bel vertrek van 
ecu zieke, gedurentle den winter, ge-
makkelijk door middel van een vuur 
{gebonden wordt op dc vereischle tem-
peraluur,daarenlegen, des zomers, indien 
de warmte van den dampkring voor 
eenige dafjen die temperatunr aanmer-
kelijk le boven gaat , ofschoon de zieke 
blijkbaar vau de hitte lijde, bet geval 
evenwel zoo hoiudoos is, dat de genees-
heer en zijne vricndcfi er zich veelal loc 
bepalen om de ongeschikte warmte van 
bet weder le lu^jammcrcjï of welligt, iu 
enkele gevallen, om eenige onderge-
schikte gevolgen van die schadelijke 
oorzaak tegen te gaan. 

Het o[> le lossen vraagsluk kan wor-
den gesleld nis volgt : 

Tn een land, Avaar dc Ibcrmcmietcr 
van Fahrenheit, dag tin nacht, winteren 
ztuuer, 80 graden of meer teekent, 
waar alzoo noch brornicn , wellen of 
rivieren, noch dc nachtlucht koelte kuti-
nen verschafTeu ; — en waar de damp-
kring zoodanig met vocht bezwangerd 
is, dat het uiet mogelijk is kouile door 
verdamping voort le brengen ; — in 
zulk een land de temperatuur iu kamers 
te verlagen, er een {festadigen stroom 
van verscbe luchtte ondeihouden , cn 
tle Incht welke verhit of anders voor 
het gtibruik bedorven is geraakt, weg 
te ruiuuMi. 

Om aan die vereiscblen tc voldoen, 
zijn de legenwoortlig iu Indic gebruike-
lijke verkoclingswijzcn It̂ rr ccnemalc 
onloereikcml; want tle punhah in zijne 
verscbillemle vormen dient slechls om 
tic lucht iu beweging te houden, cu 
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ycrkoelt noch zuivert zc in bet minste. 
De natte mallen, welke men in som-

mige oorden voor de vensters hangt , 
waardoor de lucht tlie er door komt, 
verkocltl wtirdl, zouden , in hel (fcval 
dat wijfui beschouwen, niet toepasselijk 
z i j n , vermits de Jucht wortll ontlcr-
sleld met vocht verzadigil te wezen; eu 
zelfs, als men tlie malten kan aanwenden, 
is er zwarigheid ze te gebruiken , wijl zij 
de vochtigheid eeiicr leeds le vochtige 
Uicht zoo zeer vermeerdercu ; men 
moet toch vooral in het oog houden, 
tlal, hoezeer de lucht in warujc lan-
den op het gevoel zeer droog kau 
schiinen, echter, naardien haar ver-
mogen om vocht op te nemen met tle 
w^armte toeneemt, er in deu dampkring 
eene veel grootere hoeveelheid waler-
dalJr^) aanwezig kan zijn tlan in eene 
scholschc (hullantlscbc ?) mist. 

/oo onvoldoende zijn thans de mitl-
delen , dic meu tot verligling van de 
lijdende menschheid iu tlat opzigt heeft 
voorgeslehl; tle plaag waarin voorzien 
moet worden is te hooge temperatuur 
van bet voeilsel der longen en \an het 
vel. liet gebruik van verkoeld vleescb 
cn van geijsde tiranken moet worden 
beschouwd als een ijtlel midtlel, eu 
buitendien als het gevolg eener misvat-
valling. 

Maar een volkomen hul|)middel wortlt, 
naar het schijnt, aangeboden in tle eigen-
schap tier luchl, waardoor zij (>ij zamen-
drukking wai mer, door uitzetting koeler 
wordt , en het is bevreemtiend tlat men 
dit feit voor zulke doeleintlen zoo gc-
Iieel over het hoofd heeft gezien, ver-
mits bijna elk boek over de hydraulica 
eene beschrijving bevat vau de lucht-
drukmachine te Schemnilz ( l ) , waarbij 
de lucht, ontsnappende van eeue zeer 
groote zamenpersing de c!ro\>pels waler, 
die er metle wortlen vcortgcdreveiï, 
doet bevriezen , en ieder werk over de 
natuurkunde de zuigerkokerljcs {sgrin-
ges) beschrijft, waarin men tondel door 
het jdotselingö zamcudrukken vau de 
lucht doet oidgloeijeu. 

Als men op dic wijze koude lucht 
wi l voortbrengen , is het klaar, dat 
daar <hï hoevtJclhcid warmle gestadig 
met eiken volgenden dampkring-druks 
afneemt, het wenschelijk is, bet werk-
tuig in te rigten om de grootst moge-
lijke hoeveelheid lucht slechls zoo veel 
zamen te persen als volstrekt noodig 
zal zijn tot voortbrenging vau tle vcr-
<ïischle temperatuur, — eer dan ecnchc-

0 ) Iu Uonparije. 

vige koude Ie w eegtc brengen , door het 
met geweld zamemirukken van eeue 
geringe hoevcelheitl lucht en tlie daik 
met dc gew tuu» lucht le vermengen. 

Na I ijp beraati , heeft men gemeend 
dat ecu druk vau :i dampkring in »Ie 
ujecste gevallen voldoende zou z i j n ; 
en tle navermelde w ei ktuigelijkc imig-
ting is aangenomen geworden voor 
eene krachl van een i»aard, met welke 
men mag verwachten 80 teerling voet 
(2.205 teerl. el) lucht, afgekoeltl 15 
tot 20« Fabr. beneden de temperatuur 
van den dampkring le kutnien ver-
schaffen. 

Dotu- middel van eene dnbbel-werkende 
bichtpomp van 9 duim (()'',228) middel-
lijn en 18 duim (0®i,457) slag, welke 
(H) dubbele slagen in de minuut maakt» 
en waarvan dc cilimler met eeu duii 
kleetl van kt)nd water omringd is , Ier 
v e r m i n d e r i n g van de waimte door de 
wrijving opgewekt, woidt de lucht ge-
tlreven in hetontlerciude van eeue slang-
vormige koperen buis, welke besloten is 
in een vat water van 3 vtiet (0«^914) 
middellijn en 5 voet (l«^524) hoogte, 
waar tle afkoeling bewerkt wordt. Aan 
hel boveneimle van de buis is eene 
veilighcids-khip, welke het ontsnappen 
van tle lucht, zoodra hare sprankracht 
meer hetlraagl dan 7 pond oj) den 
vierk. duim (0.49 mul. poiul op den 
vierk. ned. duimy in eene wijdere buis 
toelaat, welke deze lui afgekoelde lucht 
onmitldellijk geleitll naar de te verkoelen 
ver l rek ken. \V a a r e r aan houden tl ge werk t 
moet worden , behoort tle packing van 
tiezen zuiger van melaal te z i jn , cn 
moet men het w aler in bet koelvat ver-
nieuw en op dc wi jze, gebruikelijk iii 
branderijen. 

In tig, 8 is de A luchtpomp; V* het koel-
vat; O, de inlaat-klei); D, de uitlaat-klep; 
K, dcslangvt)rmige buis;F, de kamer voor 
de zameugepersle eu verkoelde lucht; 
(i , belaste klep tot regeling van deu 
druk; 11, buis voor de uitgezette lucht; 
.1, klep lot de regeling van de uitzetting; 
K, buis tot geleide vau de uitgezette 
lucht ïmar het vertrek. 

Dc kamer dic met koude lucht moet 
gevultl worden, zou moeten onningd 
zijn met eenen muur waarin , over eene 
hoogte vau minstens 4 voet (P=i,2l9), 
geeiu! venster of deur-openingen gespaartl 
mogen zijn ; of img heter, dc kauicr 
zou, tot op die dieple t>f nog dieper, in 
tlcji grontl ingezonken uioelen wezen. 
Tt)t bel uit lalen vau de warme lucbt 
zal het voldoende zijn ecu vensier van 
boven te openen. 

19 
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Ten aanzien van hel vermogen ver-
eiselil (nn (h; jmmp le doen werken, 
znn een klein sloomlnii;, ofsclmon ge-
makkelijk lol verhelping van eene hij-
komende mneijelijkheid, waarvan straks 
nader , in Imlie naauwelijks geschikt 
zijn dan alleen 0|) eenige weinige pim-
len. Een paar ossen is hel vermogen, 
waarover in dal land hel gemakkelijksl en 
tol een zeer lagen |)rljs zou kunnen 
worden heschikl. De maker hier zou 
derhalve met de pomp moeten uizenden 
een vervoerbaar paarden werk, dat is, 
een klein molentuig, ingerigt om cr 
paarden of ossen voor le spannen , 
en hetwelk door middel van wielen , 
rondsels of banden de vereischte snelheid 
van beweging voor de krukas der pomp 
zou tc weeg brengen. \\ aar een voor-
raad van waler beschikbaar is , moet men 
dien volstrekt niet verwaarloozen; en 
in de meesle gevallen zou men vermoe-
delijk ook van den wiml als beweegkracht 
gebruik kiunien maken. 

Zoo veel 'aantjaande hel vermogen , 
waardoor dc vcrkoel-toestel bewerkt 
wordt. iMaar, in de onderstelling dat 
dit vfddoet . kan men in vele gevallen 
eene bijkomemle zwarigheiil vcrwach-
len, namelijk dat de verkoelde luchl le 
vochtig zal zijn. Dit gebrek kan worden 
verholpen door midilel van de eigenschap 
derluclit om de daarin vcrvalle vochldec-
len af te zeilen op de metalen , die kouiler 
zijn dan zij zelf; en , tloor de buis , 
welke tic verkoehle luchl in de kamer 
moet leiden, le doen gaan tloor een vat 
van nog koutler watei', zal hel vocht 
wt)nhMï vertligl op de binnenzijde van 
bet metaal, vanwaar men hel tloor eene 
Ï^UP'jP lozen. Daar , waai* wtJrk-

luigelijke kracht goetlkoop is, kati 
dit waler op eene lage temperatuur 
wt)rden gehouden door lucht cr tloor (e 
drijven, welke nog veel meer zamcn-
gepersl is geweest dan dc luchl, welke 
door de buizen naar tlo kamers is gc-
gevoertl; of waar bramislof goetlkoop 
is, tloor tle vloeibaarmaking van zouten. 
Van deze soort heeft men in tien jong-
slen lijtl een grool aanlal vries-men{;sels 
voortgehragt, waarvan tle zamenslel-
lentle deelen tloor tle vervaai tligers ge-
heim gehtmden zijn; tloch is hel waar-
schijnlijk tlat t!r tjeene ;̂t\schikler verbin-
tling kan wtu-den aangewend tlan tlit^van 
saltieler en sal-ammoniak , welke heide 
in ïndie gemakkelijk te bekomen zi jn; 
en tiaar zij de onder dc zouten zehl-
zame eigenschap bezitlen van le krislal-
lizeren afzorulerlijk van tle veteenigde 
opltissiug, kunnen zij weder en nog 

eens onbepaaldelijk worden gebruikt, 
terwijl men tot de vertlamping der 
vloeistoef een vuur aanwemll , als an-
dere middelen onloereikeutl zijn. 

W i j zien dus dat er eene physische wet 
is, waarvan wij partij kunnen trekken 
orn lucht in willekeurige hoeveelheitl 
Ic verkoelen , tloor dc aanwemling van 
mcchariischc kracht; namelijk eenvou-
dig door tle lucht met eene perspomp 
zamen te tlrukken in een gesloten vat, 
heiwelk een goed geleider tier warmle 
zij » fielijk een spiraal van pijpen onder 
het water ; de lucht zal eerst rijzen in 
lemperaluur , naar male van de druk-
king , slel 50" E. boven hare vroegere 
lemperaluur, zoodat hel onverschillig is 
voor hel slagen dezei w ijzo van behan-
tleling of de tlampkring, waarin men is 
bt^gonnen le werken, in tle schaduw op 
00", 100», of 120« E. staal. — De zarnen-
tjepersle luchl, die tlan in het tweede 
(;eval in lemi)eraluur gerezen zou zijn, 
van 100» lol 150» E . , zou dus die 
meerdere warmle hebben afgestaan 
aan hel waler om het koelvat (het is 
slechls noodzakelijk eerre zekere hoe-
veelheid waler te hebben van eene lem-
peraluur niel hooger dan 100° E.) , 
en als tle lucht dan van den tlruk ont-
snapt irr den dampkring, zal hare tern-
l>eraluur weder dalen lot 50« bcnetlen tle 
lO:;'», of bevonden wor tlen te zijn 
50» F. 

Tndien men dc lucht onverwijld na 
de zarncnper sirrg hatl lalen ontsnappen, 
zou hare temperatuur len slotte geeire 
verantlering hebben orrdergaan; warrt 
dc zamerrpcrsing zou dc temperatuur 
hebben fjebragl op 150", en de iritzct-
ling zou ze hebben tloen tlalen lol 
100« E. — Indien echler dc lucht , 
terwijl zij nog zamerrgeperst is, do 
meerdere 50'» warmte door mededeeling 
en uitstraling verliest^ tlan is het klaar, 
tlat zij orrtwijken zal op de lagere tem-
peratuur van 50°, en als dan eene pomp 
van genoegzame gr-tmlle gebruikt wordl, 
en tic verkoeler van de zamengepersle 
lucht groot genoeg is, is het klaar dal 
niets tlan de koslen beletten kan, om 
aan het antlei'C einde van tien loeslel 
een aanhoudentlen luchlslroom van 
het vereischte vermogen, en die gc-
ntH»gzaam afgekoeld zal zi jn, le ver-
krijgen. 

Ilel is nu , meent S., de eersle keer 
dat zulk eene toepassing van tleze eigen-
schap tier lueht, is ter S|)rake g'^ebragt; 
maar het denkbeeltl dezer ioe[)assing 
kwam voor hel eerst bij hem op in 
Zuiil-Afriku in 1843. In I8i4 liel hij 

aan de Kaap een loeslel maken , 
orn de zaak le beproeven, en in 1847 
le Edinbirrg een grooler en, en daar-
door bevond hi j , dal dc rijzing in tem-
peratuirr, vt»or eem* gerint^e zarnenper--
sing, zoo groot was (t)ngeveer 30® E. 
voor i dampkring), dal hel niet twijfel-
achtig kon zijn, tlal als de werkluige-
lijkc'inrigling geschikt was, en de vei-
vaartliging op eene groote schaal jfe-
schiedde, de verkoelde lucht le verkrijgen 
zou zijn legen prijzen, die gemakkelijk 
daarvoor door de meesle onzer landge-
noolen in Indie en in andere heele luchl-
slrekerr, zouden kurmen worden betaald. 

S. vertrt>uwt dal hiertloor de volle-
dige oplossing geleverd is van het 
vraagstuk : hoe kan tle lucht in vertix'k-

ken in de kcerkringlanden worden 
ver koeld ? Deelt bet genootschap in dat 
gevoelen en zijn particulieren niet ge-
negen rrilgaven t<i doen voor een 
werkinig, dat nimmer werkdadig be-
proeftl is gewor tlen , dan hoopt hij toch 
dal men bij tle Oosl-Irrdische kompagnie 
of bij de regerirrg zal willen aandrin-
gen op het nut van het rremen eener 
prtief met dil stelsel, in eerrige der 
groole hospilalen . waar hel plan heler 
verwezenlijkt, en nagegaan kan wor-
den, dan in eene bijzorrdere inrigling , 
en waar zoo vele orrzer landgenooten 
op dit oogenhlik lijtien , en w elligt ook 
omkomen , enkel door te groole warmle 
vau den dampkrin^ïr. 

I . X I . OVEÏ\ »ET VERMOGEN VAN IIET GEZïGT IN HET KLEINE, 

DOOU DEN HEER W. I'ETIUE. 

(Vergadering als boven.) 

{Civil Engineer and Archilect\s^ Journal, Seplcmber 1850, blz. 203.) 

De heer P. maakte de uilkomsien van 
\>roeven bekend , welke genomen zijn 
1er bepaling van de besle sooit van 
seinen en van de fouten , waaraan het 
melen mcl tle o]>lische inslrumenten, 
waarvan de inrigling berust t̂ j» lt»rirg-
kaatsing, onderhevig is. De iiroeven 
weiden genomen in helth»r daglicht 
(niet in zonneschijn), welk licht het 
voordeeligsle is 1er onderscheitlirri; van 
zwai't op een willen grond. Men be-
oogde daarbij eer feiterr voor de ge-
wone praktijk , dan het volst rekte 
vermogen van het gezigt le be-
palen. 

V. deelde voorls mede de verschil-
lende afstanden , waart)p lijnen, cirkel-
vormige vlekken enz. wil t)p zwart , en 
zwart op wit , kunnnen worderr gezien, 
namelijk hunne verln)uilingeu lol tic 
breetlle der g^eziene voorwt^rpen. ICcnc 
schikking van lijnen werd beschreverr , 
door Avelkc eene verandering in haren 
onderlingen slarrd lot een bedrag van 
slechts een millioetrslc {jedeelte van haren 
afslarrd lot den waarruirner ziglhaar 
wordt, l'err gevolg van de inoeven was 
het bepalen vau dc verhoudinjjen der 
afmetingen vau de verschilleiule tleelen 
van letters, die op groole afstanden 
moesten wortlen tjelczen ; oen onder-
werp van veel praktisch belang, en 

vatbaar voor een strikt wetenschappe-
lijk slelsel, ofschoon de behandeling cr 
van gemeeidijk geheel over gelalen wor dt 
aan de willekeur van onbtwoi^gden. Van 
wille letters op een zwarten grond 
zouden dc zamenslellentle tleelen slechls 
half zoo breed moeten zijn als die van 
zwarle letters op een willen ,grond. 
De rigling van het oog, dal schijnbaar 
vasl slaail op eenig voorwerp , blijft , 
in werkelijkheid, gestadig, doch zeer 
ras zwerven tot o]i ccnen onmcrkbaren 
afsland aan alh» zijden van het bezient? 
voorwerp. Dat zwer ven is niet toevallig 
of eene t)nvolmaakiheitl van het orgaan, 
maar eerre noodzakelijke eigenschap van 
hel gezigt; want, wat bespeirrd wordt 
(dooi^ mitldel varr den geziglszenuw) is 
niet de voorltlurirrg van een' imlruk , 
maar zijn hegin en zijn eimle, o f , 
jinsler uilgetlrukl, zijn versterken en 
zijn verllaauwen. 

In deze neiging vnn het oog tot 
zwerven, lag de verklaring van het bc-
IrekKelijk gemak, waarmede verschil-
lentle soorten van merken op gi'oote 
afstanden worden gezien; het heefl 
plaals, schijidKUir, op zijn minst, lot 
een bedrag van eenen ht)ek van 1 lot 
2500. Van eene gehrokene lijn (als bij 
een nonius), waarbij de afwijking 
slechts do helft van de dikle der lijn 
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l)odraagl, kan men zien dal ze gebro-
ken i s , op een afstand, 10.000 maal 
z(»ogrool als de afwijking, indien de lijn 
zwart is op een willen grond, en 
12.000 maal zoo groot, als de lijn wi l 
is op een zwarten groml. 

De afwijking wordt ecbler gezien 
doordien zij een minder vast aanzien 
aan de lijn geeft, dan dal lietwelk eene 
volkomen regte lijn zoude liebben, als 
men naauw gadeslaat, door het oog 
langs de lijn heen en weder le doen be-
wegen , op een afstand ongeveer 
maal 200 groot. 

Daarna werden proeven beschreven 
over dc zigtbaarheid van de standen 
der einden van lijnen en van de gapin-

gen tusschen lijnen en van vierkante 
vlekken vergeleken met ronde. Het 
laatste besluit van praktisch belang be-
trof dc waarneming van den hoekafstand 
van signalen , of van sterren, door spie-
geling , als met den sextant. Uit de 
daarofntrent genomen proeven, bleek 
bel, dat de stand van twee zeer nabij 
elkander gelegen vlekketi of beelden, 
die evenwijdig zijn aan ceiïc bepaalde 
rigting. terwijl dil een «Ier eenvoudig-
ste middelen van ojjneming verschaft, 
naauwkeuriger kan worden waarg'eno-
men , dan de werkelijke bedekking der 
vlekken of beelden , of zelfs dan de 
overeenkomst van twee lijnen, als bij 
een nonius. 

I i X I I . OVER DE LrCIIT EN HET WATEH IN STEDEN EN DE WEHKING VAN POREUSE 

LAGEN OP WATEIl EN ORGANISCHE STOFFEN, DOOR DR. R. A. SMITH. 

(Vergadering als boven.) 

(Civü Engineer and ArchitecCs Journal. September 1850, blz. 295.) 

Het is van groot gewigt le bepalen, 
welke bron de beste is Ier verkrijging 
van water voor steden, en boe hel ver-
zameld moet worden. ïn aanmerking 
nemende de omstandigheden van vele 
bronnen, die nooit modderig worden 
en allijd helder w ater van gelijke lem-
palaruur opleveren, meent S. dal er eene 
zuiveiende en afkoelende werking in de 
aarde plaats heeft, liet water van de-
zelfde plaats nabij het oppervlak , zelfs 
als het gefilti eerd wordt , is niet zoo 
helder ; liet is niel even gezuiverd van 
alle organische stoffen; ook is het niet 
zoo bezwanger d met koolstofzuur of met 
.»uiirstof; er zijn dan andere invloeden 
werkzaarn. De regen , die valt , is niet 
even zuiver, ofschoofi hij regtstreeks 
van de wolken komt; zelfs kan hij niin 
of meer vuil zijn, gelijk dit meermalen 
is waargenomen, liet water vafi bron-
nen rijst door eene dikke aar diaag , en 
neemt tot zich anorganische zoulen, in 
aanmerkelijke hoeveelheid. Dr. S. heeft 
;>angeloond, dat de zuiverheid van het 
bronwater geheel moet worden toege-
schreven aan het vermogen van den 
grond om alle organische stoffen afte-
zonderen en levens om dc vermenging 
van bel waler mei koolslof/uur en zuur -
stof te doen j)laals hebben. De hoeveel-
heid oi'ganisciie slof, die op deze wij/e 

wordt afgezonderd, is verbazend groot 
en een kostbaar en belangrijk eigendom 
voorden grond. De verandering geschiedt 
zelfs nabij privalcn en riolen; op een 
korten afstand van de walgelijkstestof-
fen , vindt men soms water dat niets 
van die stoflen bevat. 

Als een middel tot zuivering in steden 
is de oxydalie van organische stoffen 
zeer merkwaardig, en men bevindt dat 
de grond van sleden, die sedert eeuwen 
bewoond zijn geweest, nog steeds in 
bet bezit is van dat belangrijk vermogen. 
Het kerkhof van Sl. 1'aul is een der 
oudste gedeelten van Londen, en echter 
is het water van de weipullen in den 
omtrek bijzonder zuiver , en de water-
afleiding van den grond is daar zoodanig, 
dat er in dat waler weinig of geene 
zouten van salpeterzuur zijn. indien, 
zegt Dl'. S . , de grond zulk een vermogen 
tot ontbinding door oxydalie heeft, rijst 
de vraag, hoe verkrijgt hij zooveel 
zuurstof? \Vij moeten de dampkrings-
lucht als de eenige bron daarvan be-
schouwen en najjaan hoe de zuurstof 
aan de luchtonttrokken woi'dl. Als waler 
gezuiverd wordt van zuurstof, neemt 
het ze weldra weder tol zich , zoo als 
men gemakkelijk tloor proeven kan 
aantoonen. Dit bewijst dat, zoo ras 
de zuurstof verbruikt wordt iloor de 
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organische sloffen, het water een nieu-
wen voorraad er van ontvangt door den 
poreusen grond. Onderscheiden proeven 
van de navermelde soort werden opge-
geven , ten bewijze boe de grond bet 
water filtreert. Eene oplossing werd 
gemaakt van turfachtige slof en am-
monia; zij was zeer donker van kleirr, 
zoodat men de kleur kon zien in 
een vliesje niel dikker dan gedeelte 
van een duim (1.22 streep). Deze op-
lossing wer-d door zand geiiltreerd en 
kwam cr zuiver en kleurloos door.Or-
ganische stof opgelost in vitriool-olie 
werd hiervan afgescheiden , door eene 

laag grond van filechls 4 duim (0.10 el) 
dikle. Door hetzelfde middel werd por-
lerbier bijna kleurloos gemaakt, liel is 
niel van grool belang, uit welke slof 
dc filtreer-lnng bestaat. F.ene der beste, 
vulg(^ns Dr.S. , voor zoovee! bel zuivercn 
van waler betreft, is staal vijlsel; ijzer 
oxyde, mangaan-oxydc en briukenmoeU 
voldoen alle even goed. De afscheidiu;^ 
van de organische stotfen zou dus toe 
le schrijven zijn aan eene bijzondere 
aantrekking door de oppervlakl^-n van 
de i»oreuse massa, die met de vloeistof 
in aanraking komen. 

X^XI I I . WAARDE Dßu GASSEN , NVELKE UIT DE BLAAS-OVENS ONTSNAPPEN 

liU UE IJZEllWERKEN VAN VSTALYFEHA IN WALLIS , 

DOÜR DEN HEER P\LMER RUDD. 

(Vergadering als boven.) 

{Civil Engineer and ArchitecCs Journal, September 1850, blz. 297») 

Sedert de bijeenkomst van bel brilscb 
gcnoolsebap le Swansea , bad de beer 
B. zich , met al meer en meer gevolg, 
er op toegelegd, om de gassen, welke 
van boven uil de blaas-ovens ontwijken , 
bij de vervaardiging van het ijzer, te ge-
bruiken; hij wilde nu de uitkomst van zijne 
verdere ondervinding bij de toepassing 
van dat denkbeeld op al zijne ovens, negen 
in getal, mededeelen. Voor zijn doel be-
stond er geene geschiktere plaats dan 
de door hem gekozeire, Scholland, waar 
de ijzerbewerkmgen ijzerhandel ontwik-
keld zijn geworden met eene bewonde-
renswaardige snelheid , die den onder-
nemingsgeest der Schotten zoo zeer 
kenschetst. Vijf en twiirtig jaar geleden 
was ile ijzeriiandel in Schotland van 
geen belang; se(lert is de voortbrenging 
van ijzer daar toegenomen tol tusschen (> 
cn 7 honder d duizeinl ton 's jaar s. In die 
korte tijdsruimte, bad Seholland eene 
voortbrenging verwezenlijkl van eenen 
omvang welken Staffordshir e en andere 
Streken in Engeland slechls in twee 
eeuwen hadden kunnen bereiken; de 
aanmaak van ijzer in Schotland evenaart 
nu die, belzij van Engeland, heizij van 
^Vallis. Deze zoo gr oote vermeerdering 
der voortbrenging heeft invloed uitge-
oefend op de prijzen van hel ijzer. Maar 
dewijl er onmetelijke delfslollelijke rijk-
dommcn in den grond zijn , dir nog 

niel ontgind worden en nog ontwikkeld 
moeten worden , meende h i j , dal deze 
lagere prijzen ons moesten leeren, niets 
le verspillen, en dal wij een lijd ic 
wnchlen hadden, waarin de rook uit 
onze schoorsleenen, welke thans den 
dampkring verpest, en de mest van de 
straten zouden worden beschouwd als 
veel te kostbaar om te worden ver-
worpen. 

Er worden twee ovens tot dc berei-
ding der metalen gebezigd. De eene 
is de blaasoven, waarin de lucht door 
werktuigelijke middelen, en in een slaat 
van groote digtheid in den oven ge-
dreven wordt , zoodat zij dringt door 
eene digle l a a g materialen, dik minslens 
12 el ; de andere, de revei bère of kaals-
oven, waarbij hel vuur wordt voort-
gebragt en aangewakkeid door denIrek 
in de schoorsteenpijp. W a l hij nu vol-
br-agt had, was die twee te verbin-
den zoodat de gasvormige voortbreng-
selen van den oven, in stede van door 
zijn uiteinde te onlsnappen, door een 
hoogen schoorsleeiï zijwaarts werden 
gelrokken, en, gaande door de fornuizen 
en ketels, er de noodige warmte achter-
laten cn voor hel gpblaas èn voor den 
sloom. In een blaas-oven worden dc 
ertsen gesmoUen, vóór de tugères, door 
de verandering van de vasle koolstof 
in knehlof/nur , welke opsliirende in 
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liet miiUlen van ilen oven in eene mnssa 
kool, herleid wordt lot koolstof-oxyde. 
dat voor eene verdere vethindin^; met 
zunrslof valh;iar is. Zoo zou men zien 
<lat al de kool in clo hrandslof door den 
lop van den oven iij /jasvormi/fen toe-
stand zou moeten ontwijken. Toen het 
/fenootschap te Svvnnsea verijaderd was, 
had hij het ontwijkend f;as nof; niet 
op een aanmerkelijken afstand van de 
ovens fjebniiktf aanfjezien zijne ka{;eheis 
en ketels zeer nahij [jeleiyen zijn. Na-
dere ondervindin(; echter had doen zien , 
dat men, met behnip van een schoor-
steen van (;enoe{yzatne afmetinj^en op 
liet einde der fjeleidinij, de ontwijkende 
i;asson kan doen bewe/;en vol/fens de 
kronisle lijnen; ze konden neerdalen in 
de ka/|chels tot het verwannen iloor de 
,'gewone vuurhaarden en {jaan door 
de stoomketels. De eenifje noodzake-
lijke voorwaarde daarbij was, dat er 
eene onafgebroken fjeineenschap moest 
zijn niet den hooijpii schoorsteen aan 
het einde, waarin eindelijk de j;assen 
uitstroomen , en door welken zij naar 
J)oven ijetrokken worden, in stede van 
nutteloos le ontsnappen aan den kop 
van den oven. Warnieer echter de trek 
naar beneden zou moeten i^üon, had hij 
bet noo«lzakelijk bevonden om in den 
top van den oveii een trechter van plaat-
ijzer le stellen, die werkte als een scherm 
VOOI' den mond van de waterpasse lei-
«lin^fen cn belette dat zij door sterke 
winden werden aanfjedaan, of verst<>])l 
werden door de stollen die in den oven 
j;eworj)en werden. 

De reden, waarom men dezen trechter 
niet vroeger had aarifjebra^jt, lap, in den 
schijnbaar zeer hoo|;en ;paad van hitte 
bij den kop van den oven. In de prak-
tijk echler, had nien bevonden, dat hel 
verwarmiro;s-vennof{;en van de ontwij-
kende jvassen, voor dat zij met dc damp-
krinj;slucht ver eeni(fd worden, rriet 
i;rool jpM»oe{; was om plaal-ijzer te 
l>eschadij;en of zelfs om h(it rood {;lot;i-
jenil le maken. Zoo lan;f de ontsnap-
pin^r oaai' boven plaats vond, zou de 
trecl)lvj' rriet beschadtf^d worden. De 
schade onlslmul na slakin,';en van den 
oven , als de lucht b e l emmerd werd in 
zijn loop naar boven, door het zetten 
van de stollen in den oven, zoodat de 
darn(»krin{jsiucht in den oven, de op-
slij};ende ijassen te gemoet daalde , en 
zóó eene zeer boojfe plaatselijke tem])e-
latunr veroorzaakte. Zijne wijze van 
le welk te i^aan was om de «lampkrin^js-
fuclit zooveel doenlijk uil te sluiten, 

vt i v\>nlst;hap dei* (jasoCo voor 

zuurstof was zoo [jroot, dat de lucht-
lekkaadje de lemjieralunr voldoende deerl 
rijzen , ter wijl de alfjeheele verhrandin{^ 
van de- orrtsrrap|»ende fjassen de bak-
steenen van de leidinjjen zou doen smelten 
en den zamenhanjj van de ijzeren buis 
(trechter) zoiule vernietifjen. liet was 
moeijelijk de verbindintjen op le [jeven, 
welke bij hoo[*e temperatuur plaats 
[»rijpen.daar waar koolslof oxyd«», kool-
slofzuur, waterslof en stikstof in zoo-
danifi|-e verhoudrrj/^en vermen/;d zijn, 
Hoe dil mojjt wezen, eene fjedempte 
verbrandinif was bevonden de {yescbiktste 
voor het oo/ymerk te zipi. 

Men had de aaruvendinj; van de ont-
wijkende fjassen in Schotland beproefd; 
te Dundyvan en elders (jeschiedde dit 
met een jjoed {;evol{;. De fornniskool in 
dal land welke van de soort is die mei> 
in Wallis «vrij brandend» (frcc bur-
nh\(j) noemt, en die, als men baar 
verscb in den oven steekt, hij het af-
zakken |jenoe[;zaain in koke verandert, 
f;nf eene huitenf;ewoon tyroote hoeveel-
heid ontwijkende (jassen, zooveel dat 
h i j , naar eene ruwe becijferir>{if, schalie 
dat het verlies van een enkelen oven 
in Schotland, zou toereikend z i jn , ora 
voor drie ovens hel (geblaas te verwar-
men en sloom te maken. INIet anlhra-
cietkool verkrijijl men de jïerintjste uil-
komst ; zij is toch eene zeer digle brand-
stof, weike ongeveer 95 len honderd 
koolstof beval. 

Men mojt van de bekende scherp-
zinnigheid der Schotten verwachten , 
dat als eenmaal deze bewerking; bij 
ben was in^yevoerd , daarvan zeer veel 
nut zon worden (jetrokken; en het zou 
hern niet verwonderen hitte te zien uit-
laten , als w erktuijjelijke kracht, lol het 
bakken van sleenen en lot andere soortjje-
lijke doeleinden, llel was wenscheiijk 
dal de aanwending onder de leidinij 
van bevoejjde personen mop,l fjeseh'ieden; 
(nndal, in verschillende fjevallen, de 
proeven wegens moeijelijkhe<len , die 
(jemakkelijk le overwinnen waren ge-
weest, oi)t;efjeven zijn. Vol/jens zijn 
plan, trok men niet uil de (jassen, al 
de warmte die zij kwnnen leveren; door 
no{j andere middelen kan eene tempe-
ratuur worden verkregen, voldoende 
om al de bewerkin/jen van de smidse te 
verri^jten ; en als hcl koolslof-oxyde zich 
lot verzadi(jens met eene verdere hoe-
veelheid zuur stof zou vei bimlen, kan 
er (jeen l\vijf(d beslaan, dat, bij behoor-
lijk infjeriffle (jas-ovens , de K Ĵ̂ iJt:«' » 
welke men thans laat <»ntsnappen, vol-
doende zullen zijn om bet luw ijzer iu 

staaf-ijzer tc veranderen. V, zeide voorls 
dat de hes(K^rrrrfj aan de ijzerwerken 
le Dundyvan was onjjeveer 1 4 ton kool 
o|) elke Ion voort|jebra|jl ijzer. Onder-
slelleinle dan dal GOO.tKit) ton ijzer tle 
opbrenijsl is van Schotland, en voorls, 
dat de waarde der verbruikte kolen f \ ,80 
de ton is, zou de aldus o|) de vooi l-
breni;iri(j van ijzer in Schotland te ver-
krij'jen hesparin^j ruim ƒ 1,35t).<M)t)\sjaars 
kunnen bedrajjen , en daarbij zou men 
no(j /'24(),()t)0 moeten voe(jen, voor be-
sparintj aan werkloon en herslellinjen, 

zoodat de (jebeele jaar lijksche besparing; 
zou knnnen beloopen / 1 ,(»20.000, of 
omstreeks de ton , op de voorl-
hreriijirijj van Schotlanil, hetwelk, bij 
den teijenwoorirojen prijs, /'2(),40 de ton, 
omlrenl een tiende der waarde was. 
Als men de ontwijkende (jassen kon 
doen dienen voor hel smeedwer k , zou 
eene verdere besparinjj van drie ton 
steenkolen wor den verkre^jen , bet/fcMïu 
/ 12 de ton zou zijn vour al hel ijzer, 
dal tol slaven , platen of spoorstaven 
woi'dt bewerkt. 

X.XXV ELEKTniCITEiT EN WARMTE ALS MIDDELE.V VAX BEWEGING, 

DOOR DEN IIEEH PETIUE. 

(Ver{jaderin(; als boven.) 

{Civil Enfjiiiccr and ArchitecVs Journal. September 1850, bladz. 298.) 

Van het dynamisch equivalerrt van 
elektriciteit kan men afleiden dal bet 
volstrekte vermo(jen van den elektrischen 
stroom, die verkre[;en wordt doorliet 
verbruik van 1.5(5 en(j. pond (0.71 ned. 
pond) zink , elk uur, in de batterij van 
Daniell, (jelijk staat aan eene paarden-
kracht. Maar, het is niel te verwachten 
dat het beste elektr'o-mafjnetische werk-
lui^ , dat men ooit zal maken, meer 
zal kunnen leveren dan hoo(jstens de 
helft van dat verrno(jen; hoe dit z i j , 
daarmede is voor ons de (jrens van 
vermo(jen aan{jewezen, die de volmaakt-
heid van den loeslel nimmer zal kun-
nen doen overschrijden. De bijzondere 
wijze, waarop de elektrische stroom 
bewefjinij te wee(5 brenjjt, beeft (jeleid 
tot vele misrekerrintjen omtrent de kracht 
die daarmede kan worden verkrr^^jen. In 
een elektrisch werktuijj, van welke soort 
ook, wordt de slof, welke door den 
naburi(;en stroom in bewe|jin{j wordl 
[jebraijt, heizij dil een andere stroom zij, 
of, wat meer (jewoon is, ren rnafjne-
tisch lifjchaam , in eene zelfde r i j t i n j 
met eene slandvasti{je kracht voortbe-
\vo/jen , en deze kr-acht, hetzij aan-
irekkiiiff , teru{jsloolin{j of afwijkintj, 
is, als die der zwaarle, nai;enoe|j sland-
vasti^j bij alle snelheden , boe ras ook 
hel li(jchaaiu voor de werkir;{j der 
kracht wijke , mits slechts de hoeveel-
heid van den elektrischen stroom (in de 
eenheid van tijd) niet verandere. Dit nu 
verschilt van de werkirr{j varr derr 

Sloom waarbij , hoe sneller de zuijer 

bewce(jt, des te (jroot(?r de hoeveelheid 
stoom is , die in elke minuut moei wor-
den verschaft om hem le bewejjen ; of 
anders, des te minder zal de kracht zijn, 
waarmede hij bewee(jt. Dit feil dan , 
dat de kracht, waarmede een elektri-
sche stroom van bepaald vermo(jen het 
werktuiij beweeßt, dezelfde is voor 
elke snelheid, heeft Geene overeeirkornst 
met hel (jeval van den sloom, maar 
zou schijnbaar aanduiden , dal de dyna-
mische werkrn^j verkrij/jbaar van een 
(je{jeven elektrischen stroom oneindi(j 
Ijroot zou kunnen zijn ; en dit zou bet 
(jeval wezen, ware het niel dat het bewo-
(jen deel steeds neiijl om een stroom in 
om{jekeer'de ri{jtirr{j in tien draad te 
doen ontstaan , en tleze t;eïnduceerde 
invloed , welke met de snelheid tier be-
we(jin(j toeneemt, werkl den oorspron-
kelijken stroom legen en vermintlert 
zijne hoeveelheid, en bijjjevoltj de 
sterkte tier bewe(jin(j en het verbruik 
van stof in de batterij. Kenijjen hebben 
(jemeeiid, tlat men, door mogelijke vei-
anderin(jen in den stand der deelen van 
het werktuig , of in zijne wijze van 
werkeiï, dat kwaad zon kunnen ver-
mijden of zelfs eertlen stroom, 
met den oorspronkelijkeii stroom, in 
slede van tegen hem zon knnnen doen 
bewegen; doch tle onmogelijkheid daar-
van kan , hoewel men die in tle bijzon-
derheden niet gemakkelijk kan bewijzen, 
onmidtlellijk naar algemeene beginselen 
aangetoorrtl worderr. Zulks zou een 
scheppen van kracht zi jn; hel ontwik-
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kelen van eene onbegreni;de kracht uit 
eene bepaalde bron. Üc neiging lot 
een' tegengestelden geïnduceerden stroom 
moet derhalve in het be{finsel van het 
stelsel zijn gelegen , zoodal geen ver-
nuft immer in slaat zal zi jn, den ver-
tragenden iJivloctl van de geïnduceerde 
werking kwij l te raken, en het eenige 
middel om zijn vermogen te overwin-
nen , in voege dat de oorspronkelijke 
stroom belet wordt, o m , gedurende 
de snelle beweging der machine, in 
kracht te verminderen lot beneden 
eenen zekeren tax of hoeveelheid, is 
de elektro-bewegende kracht der bat-
terij te vermeerdereti, de intensiteit 
(niet de hoeveelheid) van den slroom, 
zoodat hij minder aangedaan worde 
door de tegenwerkeiule inductie. 

liet belang van deze niet geheel 
onbekeiule feilen voor de praktijk, kan 
de bovenstaande eenigzins bijzondere 
vermelding er van reglvaardigen. Uit 
gebrek aan een klaar inzigt daaromtrent, 
liebben uitvinders misgetast ten aanzien 
van de rigting, waarin verbeteringen 
moesten gezocht worden, en {froote 
scherpzinnigheid en vele middelen zijn 
verspild geworden. 

Eenige der beste eleklro-magnclische 
werktuigen van andere uitvinders, welke 
op eene voor de praktijk nuttige schaal 
door den schrijver en door anderen be-
proefd geworden zijn , hebben slechts 
een vermogen opgeleverd gelijkstaande 
met 22 lot 27 ned. pond zink voor eene 
paardenkracht in het uur. Üc gering-
heid van dit vermogen in vergelijking 
met de volstrekte w aarde van den slroom 
(in rede van 0.71 pond zink in het uur 
voor eene paardenkracht) zal wel geene 
verwondering liaren , als men de legen-
woordige gesteldheid van hel gebruik 
van den sloom, na vele jaren van aan-
boudenJc verbetering nagaat. 

Volgens de bepalingen van YouU en 
Pvaukine omtrent warmte, slaal bet in 
temperatuur met een graad Fahr, doen 
rijzen van een ned. [lond water, gelijk 
aan hel e'en el hoog opliglen van een 
gewigt van 213 ned. pond. Voorts 
toonde de heer P., dat de beste stoom-
luige/i in Comwallis s l e ch l sgedee l t e 
van hel vermogen opleveren, hetwelk 

de verbrandi/ig van de koolstof wer-
kelijk vertegenwoordigt, en vele loko-
motieven slechts hier is dus een 
ruim veld voor het vindingrijke vernuft, 
en het moet dan geene verwondering 
baren, dat tot dus ver slechts over Jj. 
gedeelte van het vermogen der eleklri-
cileit is kunnen worden beschikt- INlen 
moet daarbij vooral niet uit het oog 
verliezen dat er veel meer kans bestaat 
een groot gedeelte van het werkelijk 
vermogen van de elfklriciteit, dan van 
dat der waimte le verkrijgen, hetwelk 
toe te schrijven is aan den verschillenden 
aard dier middelen. 

P. verklaarde toen waarom slechts 
een zoo klein gedeelte van het vermo-
gen van warmte, zelfs in de beste stoom-
tuigen, kan worden verkregen, en welke 
dc moeijelijkheden zijn, die uilvifulers 
moeten te boven komen, ten einde eene 
betere uitkomst te erlangcfi. 

Ten aanzien der elektriciteit, beslaat 
cr echter geene overeenkomstige moeije-
lijkheid, maar daarentegen, heeft men 
de moeijeli,ykheid en kosten om slroo-
mende elektriciteit op le wekken door 
de chemische werkingen, üie thans no(j 
daartoe gevorderd werden. Indien de 
koolstof in de lucht kon worden ver-
brand of geoxydeerd, regtstreeks of 
middellijk, zoodanig dat daarbij elektri-
citeit, in stede van warmte werd voort-
gebragl, zou een pond van die slof even 
zoo ver reiken, als 9| pond zink (in 
de batterij van Daniell), voornamelijk 
omdat een pond koolstof evenveel zuur-
stof verbindt als pond zink (de oxy-
den), en gedeeltelijk dewijl de verwant-
schap voor zuurstof van iederen atoom 
(gloeijeiule) koolstof veel grooler is dan 
dat van een atoom koud zink, vermin-
derd met de verw antscbap van de water-
stof voor de zuurstof in bet water der 
batterij. Daargelaten echter zulke voor-
uilziglen van verbeterde middeleiv ter 
verkrijging van elektriciteit, is hare gun-
stige zijde, in vergelijking met warmte, 
dat wij mogen verwachten van haar 
een groot gedeelte van het vermogen 
te verkrijgen, hetwelk P. heeft aange-
toond te zijn hft dynamisch equivalent 
van den eleklrischen slroom. 

DYNAMISCU EQU IVALENT VAN STROOMENDE ELEKTR IC ITE IT . 

l i X V . DYNAMISCH KQUiVALKNT VAN STUOOMKNPE ELEKTKICITEIT , 

KN YASTK SCllAAL VAN KLEKTUO-BEWREGKUACllT , 

DOOU DES HEER W. PKTflJE. 

CVergadering als boven.) 

(«Civil Engineer and Architect's Journal.^ September 1850, blz. 303.) 
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De dynamische waarde van stroomen-
de elektriciteit wordt vertegenwoordigd 
door het produkt van het bedrag van 
de elektrochemische werking in elke 
dwarsdoorsnede des slrooir)s, (in an-
dere woorden de hoeveelheid of het 
vermogen van den stroom) en de elektro-
beweegkracht van den slroom welke 
kortelijk zijrre sterkte of interrsileit {je-
naarnd kan worden, (Uier moet men 
zich niet een denkbeeld als van hoe-
veelheid vormen.) In de ecrsle plaats 
dan , moet men zoodarrige eenheden van 
vergelijking, voor die beide factoren 
of bestanddeelerr, zoeken, als welke al-
tijd terug le virrden zrrllen zijn. Dit 
wordt ten aanzien van hoeveelheid ver -
schaft door het bedrag der chemische 
werking ert de atoomgewiglen. 

Voor de irrlensileit var» den stroom 
bezit men geerui zoodanige vaste ge-
gevens, en men kan niet slaat maken 
op de standvastigheid van de intensiteit 
der meeste voltaïsche toestellen tot 
punten van vergelijkirrg. Alaar de 
elemenlen der batterij van Daniell 
en die van salpeter-zuur-batterijen met 
een negatief oppervlak van platina , 
koolslof of gegoten ijzer, verschaffen 
eene eleklro-beweegkraciit of intensi-
teit , die men zeer rrahij kan terug 
virrdeu , als genoegzaam acht geslagen 
wordt op ile gelijkheid der omslandig-
bedcn, materialen enz; die elementen, 
dus, kurrnen gebruikt worden onr een 
vast punt le bepalen in eene schaal van 

galvanische intensiteit. Als men nu de 
{;rad<in der schaal van zoodarrige grootte 
neemt dat 00 er van de intensiteit voor-
stellen van DanielTs (standaar'd) elemen-
ten, bij eene temperalrjur van 70^ Fahr.» 
dan zal die varr de bedoelde salpeter-
zuui-hatterijen zijn van 100 lot 112 
van diezelfde gr aden; P. beeft daarom 
altijd die schaal gebezigd, waarop alle 
aiïderc voltaïsche inrigtingen kunrren 
worden belrokken. Hij meerrt dat zij 
met groot gemak zou kunnen worden 
gebruikt tot hel bepalen van de eleklro-
beweegkrachl van elektrische slroomen , 
uit welke brorr zij ook voortspruiten. 
De middelbare uilkomst van zeer naauw-
keurige door hem genomen proeven , 
is dat een voltaïsche stroom van eene 
eenheid in hoeveelheid (of van een grein 
(0.6 korrel) zink , elektrisch geoxydeerd 
in eene minuut) en van 100 graden in-
tensiteit, vertegenwoordigt eene.dynami 
sehe kracht van 302^ porul, een voet 
( • i : 42 ned. porrd eene el) hoog opge-
ligt in de minuut. Dit gegeven is 
van i;rool bela//g, als wetenschappelijke 
stelling, in verband met andere soort-
gelijke micldelerr tot beweging, (warmte, 
licht, chemische verwantschap, de 
zermwkracht enz.) van welke wij mogen 
verwachten, dat de meesten weldra 
zullen worden herleid lot eene onder-
linge verhouding, waardoor zij verge-
leken kunnen worden in termen van 
het groote middel van vergelijking — 
mechanische kracht, — of de zwaarte. 

I . X V I . NIEIAVE INUIGTING VAN SPIEGELKIJKEH OF TELESKOOP, 

DOOrt JAMES NA6MYTÜ. 

(Vergadering als boven.) 

{Civil Engineer and ArchitccCs Journal, October 1850, deel X l l I blz. 328—331.) 

(Plaat X V I I I : fig. 9—15.) 

Om het nieuwe der inrigting beter welke, tot dus ver, voor spicgelkijkers 
te doen uitkomen, werden schetsen ver- algemeen in gebruik zijn geweest. Deze 
loond van dc verschillende iurigtingen, zijn voorgesteld door de figuren 9 , 10, 
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cn 11; n«, 1 is dc Ncwioniaanschc, 
wedke inrigling mcpslai f;ei)iuikclijk is 
voor de groole en zeer vi'rmogende 
insirnnienlen. De waarnemer ziei het 
voorwei p van op zijde van tien lioker, 
«aan tiet uiteinde tegenover den spiegel 
S; het l)eeld wordl in die rigting gezien 
in een kleinen dwars geplaatsten vlak-
ken spiegel D. Uij zidke teleskopen is het 
oog van den waarnemer gei>laatst nahij 
liet boveneinde des kijkers, als in fig. 14; 
dus moet bij bijna gestadig van plaats 
veranderen om de beweging te kunnen 
volgen van liet voorwerp , dat bij waar-
nemen wil. In spiegelkijkers van mid-
delbare grootte is dit welligt niet zeer 
lastig; maar als men zulke werktuigen 
van de grootste soort moet gebruiken, 
is het zeer bezwarend de oonbuis te 
volgen, bij de aanhoudende verande-
ring van haren stand; en door de beste 
toestellen, welke men bedacht heeftom 
dat gebrek te verhelpen, beeft men niet 
kunnen voorkomen, dat de aandacht van 
den waarnemer verdeeld worde lusschen 
de zorg voor zijn gemak en zijne vei-
ligheid — en zijn eigenlijk oogmerk. Dit 
bezwaar is minder gi oot bij de Oregori-
aansche inrigling (fig. 10) of bij die van 
Cassegrain (fig. 11), waarbij de waar-
nemer van onderen in den koker kijkt, 
als in figuur 15; maar zijne stelling 
blijft toch zeer ongemakkelijk, omdat hij 
zich gestadig verplaatsen moet. Hij moet 
veel bukken en buigen, en bet naar 
bovenkijken is hoogst bezwaarlijk. 

Al die ongemakken worden opgeheven 
door de inrigling van den beer N . , 
welke in fig. 12 is afgebeeld. JMen ziel 
dat door de verbinding der zamenstel-
lingen van Newton en van Cassegrain, 
voor zoo veel betreft hel terugkaatsen 
van den lichikegel door den kleinen 
bollen spiegel C , en hel opvangen van 
die stralen door een' kleinen vlakken 
dwarsspiegel D , de slralen, welke hel 
beeld vormen, zijwaartsgekaatst worden 
door de as of tap ( i , waarin de oogbuis 
gesteld is. en door welke alzoo de 
waarnemer bel voorwerp bekijkt. 

Door een soortgelijken tap aan de 
overzijde in T aan te brengen, en den 
kijker op beide lappen te doen ruslen 
en in het loodregte vlak bewegen , is 
het klaar dal , vermits hel oogstuk G 
gelegen is in het middenpunt van bewe-
ging , de waarnemer zich niet behoeft 
te verplaatsen, weg^ens liet bewegen 
van den kijker in het lood; zijn oog , 
gerigt in de as van den lap, is gemeen 
voor alle bewegingen van den kijker 
in hoogte; hel is werkelijk het mid-

denpunt der beweging. 
JMaar men moet den kijker kunnen 

doen draaijen om eene loodregte as, 
(en einde de bewegingen in azimutb 
te kunnen volgen ; en bet is wenschelijk 
dat de waarnemer zich evenmin daar-
toe l)ehoeve te verplaatsen. Tot dat 
einde is het voldoende om bet fjchcelc 
instrument op eene draaischijf te stel-
len, en op die schijf eene zilting voor 
den waarnemer le bevestigen; dan zal 
hi j , welke de verandering van stand 
van den kijker moge wezen, nimmer 
zijn stoel behoeven te vei laten. Het is 
bekend welke lasten op de dfaaischijven 
der spoorwegen worden omgezet. INlen 
kan zich dus een denkbeeld vormen 
van bel gemak, waarmede hel instru-
ment van den beer N. kan worden 
bestuurd door den waarnemer, die 
meester is van al de bewegingen door 
bandvalsels, welke in de nabijheid van 
zijnen sloel geplaatst zijn.Dat instrument, 
in fig. 13 atgebeeld, w eegt meer dan-
2 ton (2016 ned, pond), en kan in alle 
riglingen met de vingerspitsen bewogen 
worden ; men kan hel in een oogenblik 
doen omzwenken , of hel tot elk voor-
werp oprigien; of men kan hel langzaam 
doen bewegen , om bet voorwerp {gedu-
rende uren in het veld van den kijker te 
houden. De vastheid en zekerheid der be-
weging zijn zoo groot dat niet de geringste 
trilling merkbaar is, zelfs als men waar-
neemt met een vermogen om 450 maal te 
vergrooten. Alen kan bedenkingen op-
peren len aanzien van de oj>iische in-
rigi ing, waardoor de heer N. dit zien 
in de draaijings-as heeft verkregen, 
omdat daarbij eene derde si)iegelende 
oj)pervlakte moet worden aangewend , 
namelijk de kleine dwarspiegel 1), fig. 
12 , waardoor men in staal gesteld is 
het voorwerp door den holten tap C 
fig. 12, of B fig. 13 le zien; gewis, 
daardoor wordl eenig lichl opgeolferd; 
maar het grootere gemak weegt ruim-
schoots op tegen dal nadeel, en de heer 
N. onderstelt le regt, dal, wegens dit 
meerdere gemak, men meer geneigd 
zal zijn talrijke en naainvkeurige waar-
nenn'ngen le doen , waardoor de we-
tenschap zal worden bevorderd. 

Het oogmerk van den beer N. , met 
de vervaardi/fingvan dezen kijker, was 
niet zoo zeer hel waarnemen van de 
tlaauwere hemel-voorwerpen, als nevel-
vlekken enz., maar eer eene reeks van 
waarnemingen betrekkelijk de gedaante 
der oppervlakte van dc maan te vol-
tooijen , met welk onderwerp bij zich 
sedert een tal van jaren had bezig ge-

liouken. Hij bad van zijn liandelbaar 
en vermogend instrument zeer veel ge-
mak gehad, en, te oordeelen naar de 
schetsen, anaar de natuur» van eenige 
der merkwaardigste trekken van die 
oppervlakte, welke hij in de verjjade-
ling vertoonde, moet het optisch ver--
niogen van hel instrument, belgemak, 
waarmede het behandeld kan worden , 
evenaren. 

Figuur 13, vertoont den spiegelkijker 
van den heer N , — C. is eene scliijf van 
gegoten ijzer, welke, omgedraaid wor-
dende, bet geheele iuslriimenl mede-
voer l en den waarnemer, die, gezeten in 
zijn cstoel,V volkomen meester is van 

de bewegingen om de waterpasse cn om 
de loodregte as, van de eerste door 
middel van eene rakende schoef en bet 
wiel F , van de laatste door middel van 
eene rakende schroef en eene as met 
rondsel F, belwelk werkt op de draai-
schijf. Kene oogbuis met linsen is, zeer 
gerieflijk voor den waarnemer, in G 
geplaatst. Men zal zich een denkbeeld 
vormen van het gemak , waarmede de 
bewegingen bestuurd worden, als men 
verneemt dal de beer N. dikwerf dit 
groote instrument, binnen den tijd van 
twee minuten, gerigt heeft op negen 
onderscheiden voorwerpen, gelegen in 
verschillende streken des hemels. 

U i V a . GEOCTHOIJEERDE STOOMPLOEG , DOOK JA51ES USflER. 

(Vergadering als boven.) 

{Civil Engineer and ArchitecCs Journal. October 1850, deel X X X H I , blz. 329.) 

(Plaat XVI I I : fig. 16—19.) 

Men heeft vele pogingen aangewend 
om het land door middel van stoom-
kracht le bebouwen, doch vruchteloos, 
dewijl men van een verkeerd beginsel 
is uitgegaan; o|) de gevolgde wijze was 
het niet mogelijk het werktuig over 
het land (e doen bewegen. IMen meende 
dat de ploeg door den grond moest 
worden getrokken of gesleept. 15ij eenig 
nadenken, nu, zullen wij zien, dat de 
ploegschaar en haar di ager in hel geval 
verkeeren van een gewoon anker; als 
men het in zee wer|)l, zal bel bet grootste 
schip tegenhouden , veel meer een klein 
stoomtuig van tien paardenkraclit. Chn 
dit belangrijk bezwaar op hï helTen , 
is in hel werktuig van den heer U. de 
ploeg omgekeerd en gemaakt als een 
vóór een schip uitgeworpen anker, 
waaraan de zeeman zijn vaartuig op 
zijne plaats haalt, zoodal hel anker, in 
slede van hel schip vast te houden, dient 
om het vooruit te trekken ; of anders 
uitgedrukt, de ploeg is als het scheprad 
van een sloinnschip en niet als een an-
ker aan den achtersteven uitgeworpen, 
en zoo wordl bel tuig, door het werken 
van den pb»eg zelf, over of door het 
land gedreven. 

Hij dezen schepradidoeg moest de 
nioeijelijkheid worden overwonnen, om 
vijf of zes ploegen . die gelijklijdig in 
den ukkcr ingaan , een vast ;>luk gronde 

le doen uilliglen en omkeeren, terwijl, 
als men eiken ploeg op eene verschil-
lende as wiltle bevestigen , het werk-
tuig zoo lang zou moeten wezen , dat 
hel welligt niel bruikbaar Z(m zijn. Uit 
dien hoofde zijn al de ploegen op ééne 
as bevestigd, elke schaar een weinig 
achter de voorgaande, waardoor geene 
twee scharen gelijklijdig in werking 
komen, en de eerste iten noodigen grond 
heeft omgekeerd, alvorens de tweede 
in den grond ingaat. 

Toen men de eerste keer de stoom-
kracht op den ploeg deed werken, be-
vond men dal de ploegen over den 
grond liepen, zonder hem om le keeren, 
en het werd noodzakelijk de raden te 
remmen, (en einde het voertuig te be-
letten zijn werk te onlloopen ; maar in 
slede van de gewone spoorweg-remming 
te gebruiken , aciitte men het beter de 
wielen van den wagen le verbinden met 
bet rad dat de ploegen tlrijfl. Alzoo wordt 
voor eiken ploeg een eenj)arig inslaan 
in den grond verkregen, en bij kan 
niet vooruitkomen, alvorens de ver-
eisehte opj)ervlakle gronds te hebben 
omgekeerd. Op die wij/e drijven de 
ploegen zelf de wagenraderen, met de 
gevorderde verminderde snelheid ; de 
voorwaartschc beweging ivordt door den 
ploeg aan den wagen medegedeeld, 
lu sled'i van door de wagcniaderen aan 
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ilen ploeg, ndi jk dit liet geval is hij 
ZOO vele der (hans in gehrnik zijtide 
akkerbon w-werkl nigen. 

Fig. 10 vertoont het werkhngop zijde. 
Fig. 17 is een plan van zijne on-

derzijde. 
Fig. 18 is een plan van de ploeg-

schaar, met iwee aardborden of schoe-
pen , voor het geval dat men verkiest 
den grond aan beide zijden van de vore 
uit te werpen. 

Fig. 19 vertoont de zijde van eene 
der scharcn op hare as ; waaruit cn uit 
fig. 16 le zien is, dat hel aardbord en 
de schaar gevormd zijn naar eene 
kromme lijn , beschreven uit hel mid-
den van de slaaf of as, waarop de ploe-
gen gezet zijn ; aa vertoont hel grond-
of draagraam van hel werkluig. De voor-
raderen van den w agen zijn op eene as 
bevestigd, die draait in dragers c , 
welke vastgemaakt zijn aan het draai-
raam 1), welke beweegt op de bouten 
d , met oogmerk om het werktuig biïi-
nen een kort bestek te kunnen doen 
wenden. Een gedeelte vafi hel draai-
raam is getand, en daarop werkt men 
door het rondsel met as cn zwengel 
e ; hier is het achterstel van den wagen 
voorgesteld als gedragen wordende door 
den hollen cilinder of de rol die zamen-
gesteldisuit twee uiterste deelen f ' cn p , 
welke raden zijn soortgelijk aan de 
raden öf?; lerwijl hel gedeelte daar tus-
schen, f , des verkiezende, kan worden 
uilgenomen om die dragende deelen in 
ovei eenslemming le brengen met de 
onderscheiden Irappen van bebouwing, 
waartoe het noodig mogt zijn hel werk-
tuig te gebruiken. Ue as van dezen 
zamengestelderi cilinder is bevestigd in 
de dragers welke aan de ondei zijde 
van het wagenraam zijn vastgemaakt. 
Up bet eene uileinde van die as is nog 
bevestigd het rad h , waarover straks 
nader. Een beweegbaar hefgeraamte 
i i i i draagt op de as fc, als sleunpunl. 
Zijne vrije einden zijn gevormd lot ge-
lande segmenten gelijkmiddelpuntig 
met de as k. Deze segmenten worden 
jn beweging gebragt dour twee slaaf-
rondsels mei spaken m , waard(»or het 
achterste gedeelte van het hefgeraamte, 
door den geleider, naar verkiezing, op-
geligt of neêrgedrukt kan worden. 

Op dezen wagen wordt de lokonmtief-
kelel gesteld met zijne werktuigen van 
de gewone inrigling, als nn \ de kracht 
wonlt door middel van verbinding-
stangen O overgehragt op de kruk-as p, 
waarvan de armen, gelijk gewoonlijk 
het geval is, regihoekig lot elkander 

zijn. De kruk-as p wordt gedragen door 
twee staanders q . welke op den wagen 
vast bevestigd zijn. Op de as p is ook 
aangebragt het s|»oorrad, aangewezen 
di)or den gcstipten cirkel p'p' in fig. 
16; en dit rad vallende op het op de 
as k bevestigde getande rad r , doet 
levens het op diezelfde as aangebragte 
rondsel t omdraaijen. Dil rondsel t, nu, 
vat hel hierbovenvermelde rad /e, op 
den draagcilinder en het is verkiese-
lijk dat het zoodanig aangebragt z i j , 
dat het gemakkelijk in en uit de greep 
op dat rad kan worden gebragt, wat 
echter niet in de figuur is aange-
duid. Door deze onderlinge schikking 
der deelen , verkrijgt het geheele werk-
tuig eene langzame voorwaartsche be-
weging, eensdeels door den cilinder 
terwijl van de andere zijde eene af-
zonderlijke omdraaijings-beweging, met 
een zekere vermeerdering van snelheid, 
medegedeeld wordt aan hel rad r, on-
der het slaaf-rondsel w , dat bevestigd 
is op de as u u , waarvan de dragers vv 
vastgemaakt zijn op het beweegbaar 
hefgeraamte ii. 

Op de as i/u zijn op gelijke onder-
linjje afstanden bevestigd eene reeks 
van platen of uilslekken. Deze. pla-
ten met hare ploegen , welke laler 
beschreven worden, zouden kunnen 
worden bevestigd, elke op eene af-
zonderlijke as met eigen raderwerk; 
maar eene enkele as verdiend de voor« 
keur. Deze op de as gezette uit-
stekken zijn zooilanig gevormd , dat 
aan elk kunnen worden bevestigd on-
derscheidene ploegen, ingerigl om, bij 
hel omdraaijen, in den grond le dringen 
en door hunne aardschoepen gedeelten 
van den grond uitteliglen en om te 
keeren. na zijn de op de as w gezette 
pinten of uitstekken ; elke plaat heeft 
eene verdikking in het midden , waar-
door zij slevig op de as kan worden 
bevestigd, en drie armen of verlengin-
gen bbb, welke in de aangewezen 
straalrigling eindigen; schuin op iede-
ren dezer armen is eene verdere ver* 
lenging d'd' aangebragt. Aan de aldus 
zamengeslelde plaat en verlengingen 
bevestigt men den ploegtoestel, welke 
bestaat uit, vooreerst, het gedeelte e', 
hetwelk het werk doet van den aard-
schoep of den vore-keerer bij den ge-
wonen ploeg en met schroefbouten aan 
de schuine verlengingen d'd' bevestigd 
is. Aan de voorzijde van den aardschoep 
ec is bevestigd eene slaaf f van gesmeed 
ijzer, welke een aanzetsel [Infj,) f ' 
heeft, waardoor bet aan de plaui met 

7 

II 

schroefbouten of anders is vastgemaakt; 
de aldus bevestigde slaaf f vormt een 
hoofd- of schaardrager die als in 
vele gewone ploegen op het vooreind 
van de staaf f past, en is door zijne ge-
leding (socket) bevestigd op de schaar g. 
De aardschoep en ook de ploegschaar 
kunnen van verschillenden vorm zijn. 
Een voorsnijder of mes h' is vóór elke 
schaar met schroefbouten of anders aan 
de plaat vastgemaakt. Men kan den stand 
van den voorsnijder regelen door keepen 
in de plaat en in het mes; doch, om 
het werktuig voor de onderscheidene 
soorten van teelgrond geschikt te doen 
zijn, worden de verdere voorzieningen , 
aangewezen in de fig. 18 en lli, aange-
wend. Fig. 19 vertoont eene wijziging 
van den vorm der plaat a van de fig. 

IG en 17. Als vroeger is u de a s , 
dragcïule de platen of uitstekken; a ' 
vertoont een stuk van eene van <lie 
platen, waarbij het gebogen (jedeelte 
van a^ tot a^ vooruitgehragt en niet 
een mes van staal gewapend is, dat de 
rol vervult van den afzonder lijken voor-
snijder h' in fig. 16 ; e is de aardschoep 
en de schaar als vroeger. Fig. ISslelt 
den vorm van ])loeg voor geschikt lol hel 
bebouwen van het land voor de voorl-
breut;ing van groen voer; a' is een 
gedeelte van dc plaat of den uitstek, 
gezien overkant; e' en e' zijn regtsche 
en linksche aardschoepen , en g' is eene 
eenvoudige speervormige schaar. Ifet 
aantal platen of uitstekken en hel aantal 
ploegen op elke dier platen kan ver-
schillend genomen worden. 

X>XVI1X. NOTA OVER EENIGE SmiNGlNGSPlJGEVEN, GENOMEN MET GESMEED 

IJZEUEN KANONS, DOOU C. FREDERIX, KOLONEL DER ARTILLERIE ES 
DIRECTEUR DEH GESCIIÜTGIETEIUJ TE LUIK. 

(Annales des travaux publics de Dclgique , deel V I I I , 1849—50, bladz. 55 eu volgg.) 

(Plaat X IX . ) 

Sedert eenigen tijd heeft raen in ver-
scheidene landen op nieuw beproefd , 
het gesmeed ijzer in plaats van het 
gegoten ijzer bij de vervaardiging der 
vuurmonden le bezigen ; de verkregene 
uitkomsten der in Frankrijk, Engeland 
en Belgie genomen proeven toonen 
aan , dat de gesmeed ijzeren kanons 
minder waarborg tegen het springen , 
dan die uil gegoten ijzer vervaardigd, 
aanbieden. 

De laalsle proefnemingen zijn : 
1«. Twee kanons van 24 u' zijn op 

het élablissement van Creusot door 
middel van een sloomhamer, uil ijzer van 
zeer goede boedanigheid, en onder loe-
zigt van een artillerie-officier , onder-
directeur der ijzersmederijen , vervaar-
digd ; deze twee kanons zijn vervolgens 
in de geschutgieterij van Straatsburg 
geboord , uitwendig afgedraaid en ge-
heel voltooid en daarna beproefd met 
eene gewone oor logslading van 8 pond 
buskruid , 1 kogel en 2 proppen. 

Met hel kanon n°. 1 zijn 2(i00 schoten 
gedaan, zonder dat hel gesprongen is. 
Uil hel kanon n°. 2 zijn, omler dezelfde 
omslaudigheden en met gelijke ladin-

gen, 240 scholen geschied; bij liet 
241'«* schot sprong de vuurmond in 
onderscheidene stukken, die op een 
grooten afstand van de batterij, één 
zelfs lot op 285 ned. el , geslingerd 
werden. Eenige dier stukken vertoonden 
eene dradige breuk; die van andere had 
een krisialvormig aanzien met groole 
vlakken. 

De kommissie benoemd lolhetnemeti 
der proef met deze twee vuurmonden 
heeft hieruit af[;eleid , dat het gesmeed 
ijzer als hel ondoelmatigste gcschulmetaal 
beschouwd moet worden. 

2\ Een kanon van 6 ü* in het établis-
semenl van (iospel-Oak bij Rirrning-
ham vervaardigd , is aan de navolgende 
buitengewone proef onderworpen; 

20 schoten met pond buskruid, en 
1 opgekloslen kogel; 20 schoten mei 2 
pond buskruid, en 1 opgekloslen kogel; 
10 schoten met 2 pond buskruid, 2 
kogels, en 2 touwproppcn ; 10 scholen 
met 4 pond buskruid, 2 kogels, en 
2 touwpropjien ; 2 schoten met 6 i)Ond 
buskruid , 2 kogels, en 2 touw proppen. 

liet sluk scheurde bij het G2«»« schot 
in een groot aanlal stukken van een. 
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Dc kolonel Dnndas, inapcclenr der 
arlillone le Woolvvich, zegl in zijn 
verslag over de proefneming mcl dit 
kanon : 

«De slukken van hel kanon hehhen 
aangeloond, dat de vervaardiging met 
veel zorg geschied was; cn de lappen, 
wier wedcrslandsvermogen minder groot 
dan dal der overi|;c deelen van den 
vuurnu)nd verondersleld kon worden , 
zijn lot het laatst in den besten loeslami 
gebleven; het beproefde kanon beeft 
waarschijnlijk en voor zooverre men 
weel , eene sterkere proef doorstaan dan 
eenig ander vuurmond van gesmeed 
ijzer; maar bet is te helw ijfelen, of 
men , bij eene fabrikaadje van gesmeed 
ijzeren kanons in hel groot, met hetzelfde 
goed gevolg als bij dit voorbeeld, eene 
dergelijke vereeniging van zorg en 
goeden arbeid kan daarslellen ; en of 
de vervaardigingskoslen, behalve de 
prijs van bel slaafijzer , die vuurmonden 
niet te duur in vergelijking vau bet 
bronzen geschut zou maken. 

«Deze proefneming is echter niet 
zonder helang voor de fabrikanten, daar 
hun hierdoor de mogelijkheid aange-
toond wordt om massa's gesmeed ijzer 
van bijna tien duim middellijn door 
zamenwelling volkomen met elkander 
le vereenigen.» 

3". Het gesmeed ijzeren kanon van 
6 © in bet élablissement van Couillet 
(bij Charleroy, Belg'ie) vervaardigd, en 
op 11 en op 21 Seplember 1848, aan 
de geschutgieterij le Luik beproefd, 
beeft de navolgende oulrancc-schoteu 
doorstaan : 

20 schoten met 1 ned. pond buskruid 
1 kogel en 2 proppen ; 20 scholen met 
1 ned. pond bwskiuid, 2 kogels en 2 
proppen; 10 scholen met 1,5 ned. pond 

kogels en 2 
3 ned. iiond 

proppen; 
buskruid , 

buskruid , 3 
scholen met 
kogels en 2 proppen. 

Bij bel 52«»c schot is het kanon in 
negen slukken gesprongen. 

Hoewel men lol het vervaardigen van 
dit kanon zeer goed ijzer gehruikt, en 
de als besle bekende w ijze van smeden 
gevolgd heeft, ten einde dc hoedanigheid 
van het metaal niet le verminderen, en 
niettegenstaande vele nienschen vermeen-
den , dal die vuurmond aan de slerksle 
ouirance-proef ha<l moeten wederslaan, 
en dan slechls scheuren , maar niet 
zooals de gegoten ijzeri'n vuurmonden 
van een springen,— is het kanon even-
wel in negen stukken van een gespron-
gen , die met zooveel kracht zijn weg 
geslingerd, dat zij eene sterke blin-

dering , waartegen zij geworpen 
werden, voor bet grootste gedeelte ver-
nield hebben. 

Het aanzien der breuk van het ijzer 
was krislalvormig; eenige deelen hebben 
evenwel de dradige lexluur behouden ; 
betzij dat het Ijzer door de op elkander 
volgende gloeijingen, hij het zamen-
wellen, verbran»! is, belzij dal de, door 
bel vuren met de gew one en versterkte 
ladingen , le weeg gebragte trillingen, 
de moleculaire zamenslelling van het 
ijzer veranderd hebben, waardoor de 
weinige gelijkslachtigheid, die men in 
de vaneengescheurde slukken ontwaard 
beeft, is ontslaan. Door de hierboven 
opgegevene beproevingen wordt aange-
tooml dat de gesmeed ijzeren kanons 
minder waarborg legen het springen dan 
de gegolen ijzeren opleveren , daar in 
de geschutgieterij te Luik een gegolen 
ijzeren kanon vau 6 ü! aan dergelijke 
proef onderworpen, eerst bij het GO»'» 
schol, waarvan de vijf laalslen met O 
ned. poml buskruid, 12 kogels en 2 
proppen, gesprongen is. En twee andere 
gegolen Ijzeren kanons van O tó, hebben, 
zonder te springen, ieder 0000scholen, 
met de gewone oorlogslading van Ined. 
pond buskruid , 1 kogel en 2 proppen, 
doorstaan. 

Ingevolge de verkregene uitkomsten 
met de gesmeed ijzeren kanons, waarover 
gehandeld is, en voor welke men het 
besle ijzer gebezigd, en buitengewone 
zorgen bij de vervaardiging genomen 
beeft, — zorgen die men aan eene fabri-
kaadje in hel groot niet kan wijden, — is 
de opsteller van deze noot len volle 
overlingd , dat de gesmeed ijzeren kanons 
uit hel artillerie materieel gebannen 
moeten blijven. Hij heeft buitendien de 
volle overtuiging dat de gegolen ijzeren 
vuni inonden , in alle opziglen aan de 
vereischlen van dc dienst beantwoorden, 
wanneer zij van uilgelezcne vooruit 
beproefde materialen, in eene llijks-
gieterij, door speciale, belanglooze en 
naauwgezetle menscheu bestuurd, ver-
vaardigd zijn. 

In orulerslaand proces-verbaal zijn dc 
bijzonderheden van de oulrauce-proef 
van het gesmeed ijzeren kanon van 
Couillet opgegeven ; de leekening duidt 
aan op welke wijze de vuurmond ge-
sprongen is. 

Luik , den 1 r^ovember 1848. 

GcschutgicCcrij, 

Duilengewone proef genomen met 
een gesnieed ijzeren kanon van 0 ^C; 

' i 

ü 
L.1 

i 
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door 'de naamlooze maalschappij der 
hoogovens van Couillet en Marcinelle 
aangeboden. Het kanon is bij het 52'»* 
schot gesi)rongen. 

Proces-VcrbaaL 

Den 11 cn den 21 September 1848 , 
ziju de ondergeteekenden , ingevtdge 
minislerieele magl ig ing, van den 16 
Augustus 1848. 1530, 3^ afdecling. 

overgegaan tot het nemen van de 
outrance-proef met een kanon van O 
van gesmeed ijzer , door de naamlooze 
maalschappij der hoogovens van Couillet 
en Marcinelle aangeboden , en in dc 
werkplaatsen van genoemde maalschappij 
vervaardigd en geliomd. Het onderzoek 
vóór de proef heefl de uil komsten op-
geleverd, welke in de onderstaande 
tafel niel de overeenkomstige afmelin-
gen van het bronzen veldkanon van 
O opgenomen zijn. 

Benaming der deelen. 

iAan den kulasband • • . . 
Bij hel begin van het bodemsluk 
Hij het einde id. id. 

^ Bij het begin van het tappenstuk 
«H^.Bij bel einde id. id. 
g i l i i j hel begin van bet mondstuk 
F f Ibj bel einde van hel langeveld. 

VAan hel dikste van den kop . 
Lengle van achter <Ien kulashand tot 

vóór aan de monding . . . . 
Lengle der ziel. . . . . . . 
Sluilingsboog der ziel . . . . 
Middellijn der lappen 
Lengle der lappen 

Veldkanon 
O pd. 

Gewigt 

bron- gesm. 
zen. ijzeren 

0,2805 (),2.50() 
0,25(i2; 0,2345 
0,245(^0,2250 
0,2323 0,2105 
0,22 ir,j 0,2040 
0,2077.0,1875 
0,1705 0,1004 
0,22 IG 0,2040 

1,0234 1,0204 
1,527!) 1,5234 
0,0Ï3I 0,0050 
0,00 Ifi 0,0011 
0,00 Ifi 0,0000 

Verschillen. 

klei- groo-
ner. ler. 

N. el. N. el. 
0,0209 » 
0,0217 D 

0,020f3 
0,0218 » 
0,0170 i) 
0,0202 j> 
0,001 1 ; » 
0,0176 » 

» 
» 0,0000 

0,0045 » 

Aan^ 
mcrkingen.' 

N. pd. y . pd. 
475 I 352 

0,0081: 
0,0005' 
0,00 lOj 

N. pd 
123 

De uilnuililelj»un-
liplieiil tier ziel 
bedroeg 0'-l,00ir;. f 

De uiulcrkant Tan 
het ziindgul kwani 
0' 1,007 tc veel naar 
acliier iu ilo xiel 
u i t . j 

Dq stootboilom 
een jtlal vlak ; 

cn ile verceatginp^s.. 
büog- niel de « id 
ze«r klein. • 

Aan het plalta 
fieileclte van den' 
slooibodtMu bevindt 
zirheenekleino uit-
holling van 0^i,010 

ntiildellijn en 
0 t,0n-iri diej.tc. 

Don 11 September, des morgens ten 
Oi ure, werd een begin met de schiet-
proef {gemaakt. 

liet kanon was op eene slede, onder 
eene hlinderin[7 cn op eene bedding, dio 
eene opwaarlsche helling naar achteren 
van (K»,I5 op de el ha«l, geplaalsl; na 
het 20« schol der eerste reeks, was de 
slede achler de tapuilsnijdingen vernield, 
zootlal men ,genoodzaakt werd de proef 
gedurende eenige dagen te slaken , len 
einde aan dc slede la[ipannen en tappen-
dokplalen le maken , die door schroef-
bouten vastgehouden werden. 

Den 21 Seplember , des morgens 
bn ure, werd de proef herval, 
l)eginnende met de scholen der2®ret;ks. 
en het kanon sprong hij het 52® schol, 
of het Iweede van de 4«-' reeks , des 
morgens len 11 ure. 

Bijgaand tafeltje duidt de opvolging 
der scholen aan : 

• 12 
a 
U i 

1 CJ 

ZJ ' ii 

^ 1 r^ ! 

1® 20 
i 20 

10 
i 4« •> 

Ladingen. c 
c 

v: 
? tJ3 

r O 

I 
t . • 'ii 2! 

5 .Si 

iN'.pd. 
1,00 
1,00 
1,50 
3,00 

1 

3 
C) 

O 
*} 

el. 
1,30 
1,70 
3,7t) 

15,80 

Hel kanon sprong in negen geheel 
van elkandei gescheidene stukken; het 
mondstuk bleef met een stuk van bet 
reglerdcel van bel lappen- en bodemsluk 
vereenigd, maar w as met belrekking 
tol de as van liet kanon gebogen; een 
der lappen bleef aan dit stuk verbonden. 
De beide lappen waren 0 ^,003 <loorge-
bogen. Aan de binnenzijde iler stukken 
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waron nicnigvulcrifje scheurtjes in de 
strekking der lengte aanwczii;. 

De kniasversterking niet de druif zijn 
7 el achteruit geslingerd; de overige 
stukken zijn onder de hlindering ge-
Me ven. 

De affuit is geheel vernield. 
Hel soortelijk gewigt van het gesmeed 

ijzer des kanons. na het springen, be-
droeg 7,735. 

Hel gebruikte buskruid, voor rekening 
van meergenoemde maatschappij gele-
verd , was te Weiteren vervaardigd; 
bet had de navolgende kenteekenen: 
Worpsverheid (met de 

buskruid proefmorlier) 264«»,51 

Kleur 
Korrel . . . . . . 
(iroote korrels, o]ule 100 
IMiddelhare korrels, id. . 
Kleine korrels, id. • 
Getal korrels per wigije . 
Gravimétrisch gewigt . 

Salpeter. 

Ver,ncn«in , ^ ! 

Water . 

leikleur 
bijna hoekig 

2,85j 
92,80J 100,00. 
4,35^ 
222 

(Kiho 
75,001 

1 »251 
0I0003794. Chloor potassium. . . 

Het kanon werd gedurende het vuren 
na iedere reeks onderzocht; in de vol-
gende tafel zijn de vcrkregene uitkom-
sten verzameld: 

tc 
c ^ 
c 
O 
s 
<v 
'a 

I « . 
> sz 

CJ 

I ' S 
! v: .M 

O 
•O 
ft. 

*o 
' O 

'S 

CJ 
•O 

-C uZ cz 
O t: 
c 

H 

Vermeerdering van 
het kaliber na: 

C. b. 

c/: •—• 

U 

^ rs >n rs 
— 3 
^ ^ « 

C 5 to 

c — 
•g 
cc . ^ 

C 
Cl 

QJ 

— =3 t- -

i l l 
^ . = 
_ QJ 

Aanmerkingen. 

0,10 
0,20, 
0,30| 
0,40| 
0,50 
0,G0 
0,70 
0,80 
0,li0 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 

le 
groot. 
0,0005 
o.ootm 
0,0003 
0,00051 
0,00031 
0,0004 i 
0,0007 ! 
0,(j002i 
0,000r>: 

0,0004 
0,0003' 
0,0003 
0,0002 
0,0002] 
0,0003j 

le 
groot. 
0,0005 
0,000() 
0,0t)05 
0,000G 
0,0005 
0,0005 
0,0007 
0,0004 
O.OOUG 
O.OOOG 
0,0005 
0,0004 
0,0004 
0,0005 
0,0000 

te 
groot. 
0,0005; 
O.OOOGi 
0,0005 i 
0,0007 
0,0005 
0,0005 
0,0008 
0,0004 
0,0009 
0,0007{ 
0,0000: 
0,0007I 
0,0005 
0.0006 
0,0008 

le 
groot. 
0,OOOG 
0,0007 
(),000G 
0,0007 
0,000G 
0,0008 
0,0010 
0,0005 
0,0000 
0,0008 
0,001 l 
0,0013 
0,0009 
i),00(>9 
0,0000 

Na de schoten van Iedere reeks, had hel 
kanon eene Icinperalunr van 27" K. 

Düor hel nemen van dtin afdruk des 
zundj:als, is gebleken da l : 

na 20 schoten, de onderkant zeer wci-
nif? uit}:escholen was; 

na '10 scholen, de nnddcUijn van O'̂ ^OÖSS 
lol op 0®^U075 uitpcschoten was , en de 
onderkant de gedaante eener ster had; 

na 50 scholen , de middellijn 0*',0<0 
geworden was en de gedaantedie eener ster. 

In den stootbodeni was een cirkel-
vorini«,' paalje, hetwelk gedurende het 
vnrcn groeier is geworden , en dal in hel 
breukvlak der kulasvcrslerking en van 
hel bodenisluk gelegen was. 

C J I A S get.) F R E D E R I X , kolonel-directeur. 

DAUBRESSE , majoor onder-dir. 

JEUOTTB, kapilein toegevoegd. 

D O Ü T R E Ü W E , controleur. 

IS^oot van den Vertaler, 

Het is te betreuren dat bij het verhaal 
dezer proefnemingen mei gesmeed ijzereti 
kanons, zoo weinig omtrent hunne 
vervaardiging gezegd is; daar de keuze 
der grondstoffen en de wijze van ver-
vaardiging den groolsten invloed op hel 

wederstniïdsvermogcn van liet ijzer moe-
tcfi uitoefenen. 

De zinsneden, waarin gezegd wordt, 
dat men hel beste ijzer uilgekozen , en 
de doelmatigste vervaardigingswijzc 
gevolgd heeft , zijn onvoldoende om die 
punten op te helderen, aangezien de 
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gevoelens, zoowel omtrent de keuze 
van het ijzer, als omtrent die der doel-
matigste vervaardigingswijzc voor ge-
smeed ijzeren geschut, zeer uiteenloopen. 

Zeer belangrijk voor de/i lezer zou 
bel alzoo geweest z i jn , de volgende 
punten opgegeven te vinden: 

1® De hoedani(;heid der ertsen, waar-
uit bel gebruikte ijzer verkregen is; 

2° De soort der branilsloffen, die 
men in de hoogovens aangewend beeft; 

3« Eene beschrijving van de herleidings-
en smeltifjgsprocessen in de hoogovens; 
onder anderen of er warme of koude 
lucht gebezigd is; de drukking dier 
lucht; de boeveelheid en grootle der 
blaaspijpen ; de gedaante der hoogoven-
schachten ; hel aanzien der slakken en 
van hel gietijzer , en zoo mogelijk, de 
scheikundige onUeding van dat ijzer; 

4>, De methode gevolgd om het giet-
ijzer in smeedijzer te veranderen , en 
hel verhaal van het daarbij opgemerkte, 
met opgaaf van het gewigt der ge-
bezigde hamers; 

5' Het naauwkeurige verhaal van het 
smeden der kanons ; boe dit geschied 
is , uil slaven of uit paketten of smelt-
slukken; op welke w ijze die staven , pa-
ketten of smeltslukken aan elkander ge-
weld zijn, enz; 

6'> De scheikundige ontleding van het 
smeedijzer waaruit de kanons hestaafi. 

Ook dc wijze waarop de beproevin-
gen bestuurd zi jn, acht men noch zeer 
doelmatig noch aan hel oogmerk be-
antwoordend; w a n t , daar men hoofd-
zakciijk door het gebruik van ge-
smeed- in plaats van gegoten ijzer , 
het gevaar van onverwachts sprin-
gen bij het vuren met de gewone 
oorlogsladingeu wil trachten weg te • 
nemen, hadden de proeven , om dit te 
onderzoeken, nimmer met versterkte 
ladingen moeten gcycbieden. Bij het 

gebruik van zeer sterke ladingen, is iiet 
te verwachten dat de kanons , onver-
schillig uil welk metaal zij bestaan , 
niet scheuren maar wel springen zullen. 
i>e eenigste dier proeven die alzo«), 
wat de grootleder lading betreft .doel-
matig' te noemen i s , is die welke te 
Straatsburg beeft plaats gehad; doch 
hel is jamirer dal de proef met het 
kanon n®. 1 niet tol hel springen of 
van een scheuren voortgezel is, daar 
deze proef nu eigenlijk weinig of niels 
afdoende aantoont, en hel le onderzoe-
ken vraagpunt niet opheldert. Hel getal 
.«JChoten is niet voldoende geweest om 
Ic doen zien , dat dit gesmeed ijzeren 
kanon meer wederstands-vermogen bezit, 
da n ka nOns Va n helzel fde kali her, maa r ui t 
gogoten ijzer vervaardigd, daar een goed 
kanon van laatstgenoemde soort, zonder 
twijfel, een grooter aanlal schoten zal 
uithouden. 

Hoewel dus de w i j ze , waarop de 
proeven genomen zijn , niet goed te 
keuren schijtïl, moeten zij evenwel als 
belangrijk woorden aangemer k t , daar 
z i j , boe onvolledig voor hel overige, 
genoegzaam aantoonen, dal de groote 
verwachting die men van bet ge-
snieede ijzer als geschut-metaal koes-
terde , vooralsnog ongegrond is, en 
doen zien dat de artillerie omtrent een 
vraagstuk, dat de meeste ijzermetal-
hn-gen sedert lang bezig gehouden heeft, 
licid Irncin te verspreiden. 

Deze proeven bevestigen hetgecD 
menigmalen door proeven in het klein, 
en door de ondervinding omtrent het 
gesmeed ijzer gebleken is , namelijk 
dal door aanhoudende sterke schokken 
en trillingen , de geheele moleculaire 
zamen:,telling van bet ijzer veranderd , 
en de zamen hang der deelen aauuier-
Lelijk verminderd wordt. 

X X I X . ADMIXISTR.VTIKVE BKSCUEIDEN BKTREKUEU.lK HET MINISTERIE VAN 

OPENRAUE WERKEN IX lïELGlE. NAAK HET FUANSCll DOOUG. VAN DIEZEN, 

Adspiranl-Ingeiiieur surniiincrair van den waterslaat, 11, L, K. L 

(Annales des Travaux publics de Belgique , 1849-1850; Documents administratifs.) 

I® Stuk. Koninklijk besluit van 27 Januarij 1850, waarbij het 
hoofdbestuur wordt geregeld. 

W i j Leopold , koning der Delgen , 
Allen, die deze zullen zien of hooren 

lozen, heil! 

Op de voordragt van onzen minister 

van o|)enbare werken, 
Hebl )en besloten en besluiten : 
Art. l . Hel ministerie van openbare 

werken omval , behalve hel kabinet van 

20 
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Wl!' 
Hill 

!ii 

i; I • 

if 
mi -ib!' 
m 

I : 

«k'ii minisler, dc volgende hoofdbcsUiroii 

als: 
1®. De algemeene secretarie ; 
2®. Het bestuur der firviggcn, wegen 

en mijnen; 
liet bestunr van dc spoorwegen 

en de postei ijen. 

h HOOFDSTUK. 

Kabinet van den minister. 

Art. 2. De voornaamste bemoeijingen 
van bet kabinet zijn : 

Het in ontvang nemen en bet openen 
van de brieven; de bijzondere brief-
wisseling; de aanvragen om geboor; dc 
geheime zaken; de zaken, welke de 
minister zich voorbehoudt ; de onder-
zoekingen en de studiën, dienende om 
bet werk van den minister gemakkelijk 
te makefi. 

Art. Hel kabinet wordt besluind 
door een afzonderlijken secretaris, dien 
de minister kiest, hetzij uit een der 
hoofdbesturen, betzij daar buiten. In 
bet laatste geval wordl bij door den 
koning benoemd. Zijne bezoldiging, cn, 
als daartoe termen z i jn , zijn rang in 
eene der afdcelingcn van bet ministerie 
van openbare werken, worden bij ko-
ninklijk besluit geregeld. 

Art. 4. De minister kan aan den 
afzonderlijken secretaris een of meer 
beambten van dc hoofdbesturen, naar-
mate van dc behoefte, toevoegen. 

11" nOOFDSTUK. 

Algemeene secretarie, 

Art. 5. Dc algemeene secretarie bevat 
vijf bureau's, waarvan dc bemoeijingen 
zijn : 

Eerste bureau. Degrooting, algemeene 
komptabilitcit. 

Tweede bureau. Algemeen hoofdre-
gister van bet personeel in alle betrek-
kingen , die lot dil de|»arlement be-
hooren; bezoldiging van alle ambtenaren 
cn beambten ; huli>kas. 

Derde bureau. IMalericel; boekerij; 
archief; inwendige dienst der bureau's. 

Vierde bureau. Algemeene index en 
verztuiding (expeditie). 

Vijfde bureau. Uegtcrlijke zaken (ge-
schillcu (contentieux)) eu algemeene 
zaken. 

Aan bet hoofd dezer bureau's is een 
directeur geplaatst. 

Art. G. Het personeel van dc alge-
meene secrctaric is zaïuctigcsleld u i l : 

1 secretaris-generaal, 
1 directeur , 

hoofden der bureau's, 
2 konnniezen, 1« klasse, 
Ty kommiezen, 2« klasse, 

12 kommiezen, klasse, 
U personen met dc verzending belast 

(cxpêditio n n a ires) , 
4 surnumeraircn. 
Art. 7. He rangschikking der graden 

en (le bezoldiging zijtJ bepaald als volgl: 

• 

Uarrgschikking Uczol- 1 

1 
1 

1 = 
der graden. diging. i 

Krank. 

l Secretaris-generaal . 8400-9000 

' 2 Directeur . . . 15500—'(>.500 

3 Hoofd van een bureau 3000-4(H)0 
4 1" kommies . • . 2100—2403 

5 2« kommies . . . 1500—1800 

(> 3® kommies . • . 1000—1200 

7 Verzeiuler . . . . 800—l out j 

8 Surnumerair. 

Art. 8. Pehalve de bijzondere be-
moeijingen dic hem zijn toevertrouwd, 
met betrekking tol alle diensten, w elke 
uit het ministerie van openbare werken 
voorlvloeijen , bestuurt de secrelaris-
generaal , onder de onmiddellijke leiding 
vau den minister, de dienst van de al-
gemeene secretarie. 

111« HOOFDSTUK. 

Beheer der bruggen en wegen en 
der mijnen. 

Art. 9. netbeheerder bruggen en wegen 
en der mijnen wordt bij bel departement 
door een directeur-generaal bestuurd. 
Deze ambtenaar zit voor in het konulé 
en in de raden ingesteld bij dc konink-
lijke besluiten welke de organisatie re-
gelen van bet korps de bruggen eu w egen 
en van dal der mijnen. Hij beeft de 
hoofdinspectie over de werken van open-
baar nut. 

Genoemd beheer bevat; 
1°. Kene in speel ie ; 
2«. Kene directie der wiegen eu mijnen; 

Kene directie der walerw erken en 
der in aanbouw zijnde spoorwegen. 

Art. 10, Eeu inspecteur-generaal is 
belast met de dienst der inspectie van 
dc bruggen cn wegen. Aan hem kunnen 
w orden toegevoegd : een otulcr-ingc-
nieur en een kommies. 

Deze inspecteur hccll bet toc/igt over 
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dc provinciale werken. Hij werkt mede , 
ouder de bevelen van <leu direcleur-
gcneraal, aan de afdoening van zaken 
bij het hoofdbestuur. 

Art. I I . Dc directie der wcijeu en 
mijnen bevat twee bureau's, waarvan 
de bemoeijingen zijn : 

Eerste bureau. Aanleg en onderbond 
der wegen; loezigt over hel vervoer 
op de rijkswegen; lollen; beplanlin-
gcn; bijdragen {subsidien) lot den aanleg 
van wegen ; aanbouw en oiulerhoud der 
rijks burgeilijke gebouwen. 

Tweede bureau. Vergunningen lot 
mi jnbouw; nuialregelen van policic; 
reglement oi) de verpachting der uujnen; 
magliging lot oiirigting van mineraal-
hullen; voorzorijkassen ; staliiliek; loe-
zigt over dc stoomketels; nieuwe piak-
tijkcn; jaarboeken der opcrd)are w erken 
(de Annales etc.); geldelijk beheer der 
directie. 

Art. 12. De directie der waterwer-
ken en der in aanbouw zijnde spoor-
wegen bevat twee bureau's, waarvan 
dc bemoeijingen z i jn: 

Eerste bureau. V/aterwerken; ri-
vieren; kanalen; polders; havens eu 
kusten ; veercn ; droogtual^erijeu ; be-
sproeijingen cu vloeikanalen; tollen; 
beplantingen ; toezigt over de scheep-
vaart. 

Tvvcede bureau. Spoorweg-bouw, vau 
rijkswege of door concessionnaii e maat-
schappijen ; algemceiui zaken ; personeel 
der beambten en oudergeschiklc agen-
ten bij bet bestuur der bruggen cji 
wegen en bij dat der mijnen, seinden 
voor bur(jerlijke ingenieurs eu voor deu 
mijnbouw iu hare betrekking lol bet 
depai lement van 0|>enbare werken; 
komplabilileit der direclie. 

Art. 13. llehalve d(i raden ingesteld 
bij de koninklijke besluiten belrefrcudc 
de bruggen en wegen et\ de mijnen , 
bestaat er, bij het ministerie van open-
l>are werken , ecu gewone raad voiu* 
de bruggen cn wegen en dc mijnen , 
zamengestcld u i t : 

Den directeur-generaal, voorzitter; 
Deu inspecteur- generaal der bruggen 

cn wegen ; 
Den hoofd-ingenieur loegevoegd aan 

de algemeene directie , secretaris. 
De twee directeuren. 
Een of meer priuinciale booftl-ingc-

nieurs, le benoemen dooi-ch'U minister, 
lelkens als dc raad wordt bijeen geroe-
pen. 

De algemeene raad van de bruggen 
CU wegen en van de mijïien onder-
Zoekt alle vraagstukken welke de mi-

nisler verkiest aan zijn oordeel le onder-
werpen. 

Art. 14. Het personeel der algemeene 
directie van het beheer van de bruggen 
cn wegen en de mijnen beslaat u i t : 

l directeur-generaal, 
l iuspecleur-gencraal der bruggen en 

wegen , 
1 hoofd-ingcnieur der bruggen cn 

wegen, 
2 directeuren , 
4 hoofden der burcau's. 
1 ingenieur der bruggen en wegen , 
2 kommiezen , 1" klasse, 
1 onder'ingenieur der bruggen eu 

wegen , 
1 k(uulucleur der bruggen cn wegen, 
5 kommiezen, 2*̂  klasse, 
4 kommiezen , 3® klasse. 
1 surnumerair. 
Art. 15. De rangschikking der graden 

CU de bezoldiging ziju bepaald als volgt; 

h'i Rangschikking Bczol-

w J3 

^ 5 der graden. diging. 

1 Frarrk. 

1 Directeur-generaal . 0000 
2 11 uspect cur- generaal. 8000 
^ (Ho»)fd-ir){ferneur. . 

, jDirecterrr . . • . 
,520f)—0300 ^ (Ho»)fd-ir){ferneur. . 

, jDirecterrr . . • . ] 5500—0500 
1 , kH(»ofd der afdecling. 
1 ((iewoon ingenieur . 

g()()0—4000 1 , kH(»ofd der afdecling. 
1 ((iewoon ingenieur . 2ti00—3800 

' ( Jvommies, klasse. 2100—2400 
5 <On(ler ir)/;enicur. . 

' fKmrducleur. 1« klasse 
2000—2400 5 <On(ler ir)/;enicur. . 

' fKmrducleur. 1« klasse i 2400 1 
Kommies, 2° klasse. '1500—1800 

7 Ivounnies, 3« klasse. 1000—1200 
8 Surnumerair . . . 

IV« HOOFDSTUK. 

Beheer van de spoorwegen en de 
posterijen, 

Arf. 10. Aan hel hoofd van het beheer 
vu i de spoorwegen en vau de posterijen, 
bij het departement, staat een directeur-
generaal. 

Dit beheer beval; 
l®. luMie ius]>eclic; 
2". 1'ene directie der sjioorwcgcn.-: 
3». Kene directie var! dc i>osterijcn : 
4°. Eeir loezigt op het zegel der 

spoorweg-briefjes eu op bet Iraukeer-
zegel van dc posterijen. 

Arl. 17. De inspcclic is oj)gedragcn 
aan drie insiiccteuren: 

Een jiispcclcui-gcncraal over dc 
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technische dienst; 
2°. Een inspecleur-generaal over dc 

dienst van den ïiandol; 
3®. Een insjiecteur-generaal der i)ostc-

rijen. 
Aan den eerslen kan een onderin-

genieur en een kouunics en aan ieder 
der l)eide anderen een kommies worden 
toegevoegd. 

De inspecleureniiel)hcn hel loezigl over 
de huilendienst; zij werken . onder 
de bevelen van den ilirccteur-gencraal, 
mede aan het afdoen van dc zaken van 
het hoofd-hestuur. 

Art. 18, Dé directie der spoorwegen 
bevat drie bureau's, waarvan de be-
moeijingen zijn: 

Eerste bureau. Technische diensl; 
Tweede bureau.Dienst van den handel; 
Derde bureau. Dienst der verificalic 

van de onlvangslen en van het hoofd-
magazijn; personeel; komplabilileit der 
directie. 

Art. 19. De directie van de posle-
rijen bevat drie bureau's, welker be-
nioeijingen zi jn: 

Eerste bureau. Algemeene zaken; 
komplabililcit der uilgaven; verificatie 
der opbrengsten; diensl dergeldarlikelen; 

Tweede bureau. Vervoer der brie-
ven; wisselplaatsen; paardenposlerijen; 
dienst op het plalleland; 

Derde bnreau. Erankeren en konlra-
signeren; geweigerde hrieven; materieel. 

Art. 20. Er wordl bij hel deiiarlo-
ment van openbare werken ingcslehl 
een raad voor spoorwegen en voor de 
posterijen. Deze raad is lamengesleld uil: 

Den directeur-generaal, voorzitter; 
De drie inspeclcuren; 
De twee directeureti, waarvan de 

een de berekking van secrelaris zal 
vervullen ; 

Een ambtenaar, 't zij van het depar-
tement, 't zij van de huilendienst, te 
benoemen door den minister. 

De minister zal in den raad kunnen 
roepen een of meer directeuren van de 
buitendienst. 

De raad voor dc spoorwegen en de 
posterijen onderzoekt alle vraagstukken 
welke de minister verkiest hem voor 
tc leggen. 

Art. 21. Ilel personeel van dc alge-
meene directie der spoorwegen en van 
de j)OSlerijen brslaal uil: 

1 directeur-generaal, 
3 inspecteuren generaal, 
2 directeuren, 
O hoofden (chefs) van bureaux, 
2 kontroleiin^n , 

JO kommie/en van de klasse. 

I onder-ingenieur, 
15 kommiezen van dc 2'« klasse, 
20 konimiezen van de klasse, 
4 surnumerairen. 
Art. 22. De rangschikking der graden 

en de bezoldiging zijn bepaald als volgt: 
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"5 £ 

1 
O w 

3 
4 
5 

G 

7 
8 
0 

iiangschikkitig 

der graden. 

Bezol-

diging. 

Directeur-generaal . 
Inspecteur-generaal. 
Directeur . , , . 
Hoofd van een bureau 
Konlroleur. . . 
Kommies,!'»® klasse. 
Onder-ingenieur . . 
Kommies, klasse. 
Kommies, 3«i® klasse. 
Surnumerair . • . 

V® UOOFDSTUK. 

Frank. 
0000 
8000 

5500—0500 
3000-4000, 
3000—3800 
2100—2400 

2000 I 
1500—1800 
1000—1200 

Volmagten en dienstregeling. 

Art. 23. De secretaris-generaal en de 
directeuren-generaal arbeiden reglslreeks 
met «len minister. 

Art. 24. De minister onderleekent 
de beschikkingen , en die stukken , tot 
welker onderteekening hij niet vohnagt 
heeft gegeven. 

Art. 25. Ten einde het afdoen der 
zaken gemakkelijk le maken, kan de 
minister, onder de voorwaarden en 
hirmen de grenzen die hij goed vindt 
le bepalen, aan den secretaris-gejicraal 
con geileelle van zijne magl overdragen. 

IVij afwezigheid of verhindering, voor-
ziet de minister in de uilvoering der 
overgedragene bemoeijingen. 

Art. 20. Uitgenomen als de minister 
het anders beveelt, worden liem alli; 
ontwerpen van btieven, beschikkitigen 
en amlere dienslstukken , door tus-
schenkomst van den secretaris-generaal, 
voorgelejjd. 

Art. 27 Dc secretaris-generaal onder-
werpt aan den minister dc voordragten 
der directeuren-generaal, ter o(»making 
der begrooling, na zc le hebben ge-
ordend. 

Art. 28. Tol onderzoek van vraag-
stukken , die voor alle verschillende 
diensten van liet ministerie van be-
lang zijn . kan de minister den raad 
der hruggerr, wegcfi en der mijnen, 
cn dien dei* spoot wegen en posterijen 

verccnigcn in ééne vergadering, waarin 
[lij zelf of de.secrelaris-generaal voorzit. 

Wanneer de minister in de vergade-
ring voorzit, heefl de secretaris-gene-
raal cr zitting als beraadslagend lid. 

Art. 29. De secretaris-generaal cn de 
directeuren regelen de werkzaamheden 
der ambtenaren en beambten omler 
hunne bevelen cn zijn er verantwoor-
delijk voor. 

Art. 30. De inspecteuren ontvangen 
reglslreeks van den minister, hetzij van 
hem uitgaande, hetzij op voordragt 
van de direclcuren-generaal,zendingen, 
bevelen lot insi»ectie en de hiertoe be-
trekkelijke voorschriften. Voor hun 
verlrek, beraadslagen zij mei den direc-
teur-generaal, over de dienstzaken waar-
op zij meer bijzomler moeten lellen. 

Art. 31, De ambtenaren en beamblen 
zijn ondergeschikt, volgens de rang-
schikking in artikels 7 , 15 en 22 vast-
gesteld. 

Art. 32. De orde van opvolging der 
amblenaren en beamblen van den-
zelfden rang hangt a f , in ieder der 
hoofdhestureii van dc dagleekcninjj 
der benoeming. Zijn de benoemifigen 
van dezelfde dagleekening, da/i be-
paalt de ouderdom den voorrang. 

Art . 33. De minisler bepaalt, door 
een reglement van orde, overeenkomstig 
de beginselen van dit besluit, de dienst-
verriglingen, dc pligteti der atnhlenaren 
en beamblen, en alle maatrei,^elen be-
treffende het werk en de orde bij de 
bureau^. 

Insgelijks regelt hij alles betreffende 
de knechts en boden. 

VI® HOOFDSTUK. 

Benoeming, — Surnumerairen. — 
Bevordering. 

Art. 34. Amblenaren en beambten 
van den rang van tweeden konnnies en 
daarboven worden door den koning 
benoemd en ontslagen. 

De minisler benoemt en onlslaat de 
andere beamblen. 

Art. 35. De ads[)iranlcn, die zich aan-
bieden om als surmnncrair te worden 
aangenonie/i , worden hij besluit van 
den minisler in die hoedanigheid loe-
gehten. Zij moeten het bewijs leveren : 

a. Dat zij aan de wellen op de mili-
lie en, zoo dat nooditj was , aan die 
van de schullerij voldaan hebben ; 

Dat zij ouder dan 10 en jonger 
dan 30 jaar zijn. 

^Ü » die geen diploma bcziüen van 

doctor of kandidaat in de regten, in 
de wetenschappen of in de wijsbegeer-
te en letteren, worden niet loegelalen 
dan na alvorens een examen te hebben 
afgelegd voor eene k(»mmissie, vt)lgens 
een door den minister le bepalen pro-
gramma, 

Art. .30. IVIen blijft ten minste twee 
jaren surnumerair. 

Art. 37. IS'iemand kan eene betrek-
king van kommies bekomen zonder een 
examen afgelegd te hebben voor eene 
kommissie en volgens een door den 
minister vast le slellen i)rogramma. 

Art. 38. iVieniand wordt tol een hoo-
geren rang bevorderd , dan na len minsO* 
twee jaren titulair in den (uimiddellijk 
voorgaanden ran{y gedieml te hebben. 

Zoo ook verkiijgt niemand verhoo-
ging van bezoldiging voor dal hij twee 
jaren in zijn rang gediend he.efl. 

Arl. 39. Va/t hel voorgaatnle arlikel 
kan worden af|,'eweken , indien de be-
langen van het bestuur het vorderen , 
of wanneer het er op aan komt om 
belooning te se.htmken voor dienslen, 
waarvan het gewij't behoorlijk geble 
ken is , of voor bewijzen van huilen-
gewone bekwaamheid of ijver. 

Welke otk de rang zij van den be-
noemden beamble, zal, in deze gevallen, 
zijne benoeming bij een met redenen 
omkleed koninklijk besluit geschieden. 

Art. 40. l»evordering wordl niet ge-
.schonken dan tengevolge van opetival-
l ing, binnen de grenzen der vaslg^c-
slelde volgorde en der bezoldigingen 
aan iedere betrekking verbomlen. 

Art 41. De rang kan niet worden 
afgescheiden van dc bezoldiging. 

Vil® HOOFDSTUK. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 42. Alvorens de dienst te aan-
vaarden, leggen dc ambtenaren en 
bcand}len van hel hoofdbestuur, in 
handen van den minisler, den eed a f , 
die bij de wet is vooi geschreven. 

Art. 43. De amblenaren en beamblen 
van het hoofdbestuur kunnen niel le gc-
lijker lijd eene andere door den Slaal , 
de provinciën , de gemeenten of de 
oj)cnbarc besturen bezoldigde betrek-
king bekleeden. 

Hel is aan hen verbodeneenigen ver-
kiezings-lastbrief aan le nemen , eenig 
w iuslgevend bedrijf uil te i)efenen , zelf 
of op naam van hunne echlgeimot of 
iedeicn anderen pcisoon, hamlel le 
drijven, of deel Ic nemen aan hel 
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bestuur of beiieer van eenige maat-
scbappij of inrigting van nijverheid. 

Ue minister kan , in bijzondere ge-
vallen, het in dit artikel gedaan ver-
bod opheffen. 

Art. 44. De ambtenaren en beambten 
kunnen zicli niet verwijderen zonder 
verlof van den minister. 

Het geval van ziekte, behoorb'jk be-
wezen , uitgezonderd , worden er geene 
verloven voor meer dan veertien dagen 
toegestaan, dan met inhouding van be-
zoldiging. 

Zoo een ambtenaar of beambto zich 
zon^ler verlof verwijdert, of den lijil 
van zijn verïof overschrijdt, wordt van 
zijne bezoldiging gekort voor den tijd 
zijner afwezigheid, of wel voor den tijd 
gedurende welken hij, na hel ciiuligcn 
van zijn verlof, is afwezig geweest, on-
verminderd andere disciplirjaire strafTcn, 
zoo er termen toe l ) C3 l a i n . 

liet gedeelte der bezoldiging", hetwelk 
wegens afwezigheid en verlof niet be-
taald w ordt, w ordt gestort in de we-
duwen- en weczenkas van liet ministerie 
van openbare werken , overeenkomstig 
de wet van 21 juli j 1844 en het ko-
ninklijk besluit van '23 junij 1849. 

Art. 45. De disciplinaire straffen, toe 
te passen naar gelang van het gewigt 
der feiten , zijn : 

De eenvoudige waarschuwing; 
De berisping; 
De bekorting van bezoldiging; 
De schorsing ; 
Hel ontslag. 
Dc ambtenaar wordt vooraf gehoord. 
Art.4G. De eenvoudige waarschuwing 

en de berisping wonlen aan de ambte-
naren en beambten gegeven door den 
jninister, den secretaris-generaal of de 
directenren-gcneraaU 

De bekorting van bezoldiging wordt 
door den minister opgelegtl voor een 
ti jd, we.lke niel lauger dan twee maan-
den mag zijn. 

De schorsing brengt mede ontzegging 

of verbod om de bediening of betrek-
king uit tc oefenen cn inhouding van 
bezoldiging; zij wordt door den minis-
ter uitgesproken voor een tijd, die niet 
langer dan zes maanden mag duren. 

Ari. 47. De berisping, bekortnig van 
bezoldiging cn scliorsing worden op de 
dienststaten vermeld. 

Deze vermelding kan bij !>esluit van 
den minister worden ingel.'okken. 

Art. 48. liet bedrag der kortingen, op 
de bezoldigingen gedaan , naar aan-
leiding der disciplinaire straffen, wordt 
{jestort in de weduwen- en weczenkas. 
overeenkomslig de wel van 21 julij 
1844 en het koninklijk besluit van 2;i 
junij 1849. 

VIII'' HOOFDSTUK. 

O oergangs -maatregelen. 

Art. 49. Dc ambtenaren van de buiten-
besturen, die, tengevolge van de tegen-
woordige organisatie, bij het hoofd-
bestuur geplaatst moglen worden, kun-
nen eene bezoldiging bekomen hooger 
dan de in artikels 15 cn 22 vastgestelde, 
indien de bezoldiging, welke zij op 
bel oogenblik hunner plaatsing genieten, 
hooger is dan die aan hunne nieuwe 
betrekki ng verbonden. 

Al t. 50, De ambtenaren cn beambten 
van hel hoofdbestuur, die tegenwoordig 
eene bezoldiging genieten , hooger dan 
de bij artikels 7, 15 en 22 voor de be-
trekking, die zij beklecdcn, vastgestelde, 
zullen die bezoldiging , als aan hun 
persoon %erbonden. blijven behouden. 

Art. 51. De ambtenaren cn heambten 
van hel hoofdbcstu\jr, die eene bezol-
diging genieten , beneden den laagslen 
voet, in dezelfde artikelen voor de betrek-
king die zij bekleeden vastgestHd, zul-
len het ontbrekende aan die bezoldiging 
ontvangen, naarmate opengevallene 
plaatsen en bevorderingen dit zullen 
veroorloven. 

Stuk. [leglcmenl voor dc inwendige dienst van h.et ministerie van 1 Maart 1850. 

i 

Dc minister van openbare vrerken, 
liezien hel koninklijk besluit van 27 

jaiuiarij 1850, inhoudende organisatie 
der hoofdbeslurcn van hel minister ie van 
openbare wcr kcii, cn bepaaldelijk (ie 
ar tikelc'n 23 tul 27 , 29 , 30 en aldus 

luidende: 
(lliei'worden die artikelen woordelijk 

herhaald.) 
AN'illendo yoor/.icn in de riitvoering 

van het heshrit , do(»r bepalingen nopens 
de inwendige dienst Vust te stcllt'n, 
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Depaalt: 

1« HOOFDSTUK. 

Het ontvangen van de brieven. 

Art. 1. Alle dienstbrieven moeien aan 
den minister gerigt zijn. 

Art. 2. De brieven , geopend in bet 
kabinet van den minister, worden, nadat 
de minister er kennis van genomen 
beeft, aan den secrelaris-gcneraal over-
gegeven. 

Alle slukken worden in den algemec-
nen index ingeschreven, en, door de zorg 
van den secrctaris-gcnei aa l , aan de 
hoofden van bestuur, w elke zij aangaan, 
rorulgedeeld. 

De spoed vereiscbendc slukken even-
wel worden r egtstr eeks aan de hoofden 
van bestuur toegezonden. 

Art. 3. Ieder stuk, dat in de bureau's 
komt , zonder op den algcmeeuen irrdex 
te zijn ingeschreven, wordt onmiddel-
lijk naar de algemeene secretarie ter ug-
gezonden, om irrgeschreven le worden. 

II® HOOFDSTUK. 

Werk van de bureau's. 

Art, 4. De directeuren-gener aal zen-
den de stukken aan de directeuren, die 
zor-g dragen, dal zij worden ingeschre-
ven en dat zij hun loop hcbhcu in de 
bureau's. 

J3cstaat er reden om de zaak vooraf 
tot onderzoek aan dc inspecleuren »ge-
neraal le zenden , darr maken de dircc-
teur en-t;eneraal daarvan melding in eene 
nola , gevo(^gd bij hel sluk, welke bij 
het verbaal der directie blijft. 

Art. 5. Alle minuien van stukken cn 
besluiten w orden gepar apheerd door de 
hoofden der bureau's, de directeuren cn 
de dircclcurcn-generaal. 

Ter zijde van elke minuut wordt ge-
schreven : de naam van den steller, 
de dagteckening der opmaking, dedag-
tcekening der goedkeuriiïg , dc dag en 
bet uur van de verzending naar dc 
expeditie, de dag van de vcr zctrding 
tot onderlcekening en die van de ver-
zending naar de bestemming. 

Arl . 0. Alle ontwerpen van brieven, 
besluiten , enz. , waarvan de ondertee-
kening niet aan de direcleuren-gcueraal 
opgedr agen is , wor den aan den minister 
voorgelegd , door tusschcnkomst van 
den secrctar is-gcneraal, die ze van zijn 
visum voorziet. 

Dc stukken , die door den minister 
zijn goedgekeutd; worden, door tus-

schcnkomst van den sccrctaris-gencraal, 
aan de hoofden van bestuur terugge-
zonden. 

Arl .7. De minuien, geparapheerd door 
den minister of door de hoofden van 
bestuur , binnen de grenzen der aan ben 
verleende magtitj ing, worden door de 
zorg der directie waaronder zij belioo-
rerr uit dc slukken van den dag geno-
men , cn naar de expeditie verzorrden 
niet de i/rjlagen . die er bij behooren. 

Art . 8. De stukken, waarop spoed 
vermeld slaat , worden altijd het eerst 
verzonden. 

Art. 9. Aan bet bureau der expeditie 
zal ecu algemeen register der uitgaande 
stukken , als een dagboek, gehouden 
w orden. 

Art. 10. De minuten der verzondene 
stukken worden dagelijks door luit 
bureau van cxpedilie aan de bureau's 
waartoe zij behooren tertig{jezonden. 
De bijzondere indexhouder teekeriUb'Ze 
terugzemlirig aan in een afzonderlijk 
register. 

Art. 11. Deze minnten word(»n ver-
volgens geregistreerd cn voorts gerang-
schikt in de verbalen waartoe zij be-
hooren. 

Arl. 12. Dij ieder verbaal is een 
inventaris gevoegd , en de stukken van 
bet verbaal worden naar de orde van 
den inventaris genummerd. 

111« HOOFDSTUK. 

Ondcrteckening cn volmagt. 

Art. 13, Dc minister onderleekent 
alle slukken, waarvan hij niel bepaal-
delijk de ondcrteckening heeft overge-
dragen cJï. in bel bijzonder, de reisorders 
en de voorschr iften , w elke aan de in-
speel curcn-gencraal gegeven worden. 

Arl . 14. In naam van den minister 
kunnen door den secretaris-generaal 
worden orulerleckend: 

1°. De brieven, behoor endc lot dc 
dienst van dc algemeene secretarie , 
wanneer zij belreffen gewone didcrr van 
instructie, verzoeken om inl ichting, 
eenvoudige vr agen , beiiglen van ont-
vangst, brieven lot herinnering , gelei-
brieven ; 

2'. De aankondigingen der aanbe-
stedingen van leverancicn , \velke voor 
bet minislcr tc benoodigd zi jn; 

S«. Dc uiltcreiken aanstellingen ten 
gevolge van besluilerr van benoemiyg; 

4°. De mandalen van betaling en de 
verzendingen van slukken aan de reken-
kamer. 

iijiiw» B 
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Alt . 15. De secretaris-generaal, en , 
hij zijne ontstentenis, dc directeur hij 
do algemeene secretarie, is bijzonder 
belast om alle legterlijke aanzeggingen 
gerigt aan het ministerie van openbare 
werken te ontvangen. 

Art. 10. De secretaris-generaal alleen 
is bevoegd tot het bevestigen en alle-
veren van uittreksels oF afschriften van 
stukken , behoorende tot het archief van 
het ministerie. 

Art. 17. IVij afwezigheid van den 
minister, en wanneer niet anders daarin 
is voorzien, onderteekent de secretaris-
generaal de loopende zaken en die stukken 
van dagelijksche briefwisselifig, welker 
onderteekening de minister zi(?h inge-
volge art. 13 heeft voorbehouden. 

Art. 18. De directeuren-generaal kun-
nen , in naam van den ujinister, de 
br ieven onderteekenen. handelende over 
zaken die in hunne bemoeijing vallen 
O]) soortgelijke wijze als zulks hierboven 
voor den secretaris-generaal is aange-
wezen. (Art. 14 § 1.) 

Art. 19. Dc directeur-generaal der 
bruggen en wegen en der mijnen is 
bijzonder gema(;tigd om , voor den 
minister , die brieven le omlerleekenen, 
cn nojiens die zaken tc beslissen, welke 
liieronder aangeduid z i jn : 

1°. De zamenroeping van het vaste 
komité, ingesteld bij ai l. 25 van het or-
ganieke besluit voor het korps van de 
bruggen en wegen; 

2«. Dc aankondi/fingen van openbare 
aanbestedingen van leverancien of wer-
ken , welke overeenkomstig de door den 
minister goedgekeurde bestekken of be-
grootingen moeten w orden gehouden ; 

3". De voordragten tot hel besteden 
van de posten voor onvoorziene uilgaven, 
Avelke in de bestekken gesteld cn in de 
aarmemingssom begrepen z i jn , en die 
betrekkelijk de uilvoering van si)oed 
vereischende werken of andere wer ken, 
welke niel in de termen vallen van de 
ouderhoudshestekken of van de kon-
traclen, wanneer in ieder geval de 
voor'dragt niet tot eene uitgave van 
meer dan 2000 fi-ank kan leiden; 

4°. De magliging tot teruggave van 
bor gtogien ; 

De verloven aan de ambtenaren 
van de buitendienst, w elke veertien 
dagen niel le boven gaan ; het opleggen 
aan deze beambten van disciplinaire 
strafTen die geene bekorting van bezol-
diging voor langer dan veertien dagen 
na zich slepen ; 

Ci". De verzoeken om afbakening (ot 
bouw, herbouw of Lerstelling van met-

selwerken langs den openbaren we j of 
langs rivieren en kanalen, alsook lot 
het oprigten van schutlingen van eenige 
soort; 

Dc magtigingen tol het planten 
langs (Ie rivieren , en lot het vellen of 
snoeijen van afzonderlijke boomen ; 

S". De magtigingen, die bij wijze 
van toelating moeten worden verleend 
tot : 

a . Den bouw van los- en Khling-
plaalsen langs bevaarbare kanalen en 
rivier en ; b* het tijdelijk opleggen van 
erlsen en andere stoffen , langs en op 
de oevers van rivieren en kanalen; c. 
het bouwen van waterleidingen gaande 
onder de wegen door, of uitmondende 
in bet bed \arï bevaarbare rivieren en 
kanalen; d, het maken van hellingen 
of andere middelen lol aanleggen; e. 
het leggen van kabels dwars over de 
rivieren en kanalen voor de dienst der 
veeren; 

De berigten nopens de mogelijk-
heid om gronden, gelegen langs rivieren 
en kanalen en tot hunne dienst beslemd, 
te verpachten. 

Art. 20. De direcleur-generaal der 
spoor wegen en posterijen heeft bepaal-
delijk volmagt om , namens den mi-
nister, de brieven le onderleekenen en 
over de zaken te beschikken , die hier-
onder vermeld zijn : 

1", 2", 3®. (als N«. 2 , 4 en 5 voor 
den direcleur-generaal der bruggen en 
wegen.) 

4**. Het kosteloos vervoeren van be-
hoefligen en het vervoeren legen min-
deren prijs, overeenkomstig de beslaande 
bepalingen; 

5°. De magtigingen tot bouwen of 
planten en de afbakeningen ; 

De verzendingen van onlvangst-
bewijzen van storling ; 

7®. De bezoldrgingsslaten der werk-
lieden van den spoorweg ; 

8°. De verevening der vervoerslaten; 
9". De vergoeding te verleenen voor 

verlies en avarij , tot een bedrag vati 
50 frank ; 

lO«*. De regeling (règulnrisntion) van 
bewijsstukken wegens gedane uitgaven 
tol een bedrag van 300 frank ; 

11«. (Als N®, 3 voor den direcleur-
generaal der bruggen en wegen.) 

12®. De teruggave der kosten van 
vervangers betaald door zieke brieven-
bestellers of voetboden. 

13*. De statistieke labellen en de af-
reketiing mei andere diensten ; 

14®. De wijzigingen der uren van 
vertrek en aankomst van de vervoer 
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diensten; 
15°. De verander'ingen in dc wegen 

(c volgen door dc brievenbestellers op 
het platte land ; 

16°. De jdaatsing der brievenbussen 
in de gemeenten ; 

17° De lerugvordering van brieven en 
de berigien aan bet publiek omtrent 
geweigerde brieven ; 

18°. De loopende briefwisseling be-
treffende de terugzending van gewei-
gerde brieven aan de vr eemde diensten. 

Art. 21. In geval van afwezigheid of 
verhindering van den secretaris-generaal 
of de hoofden van bestuur, voorziet dc 
mirrister in hunne vervanging tot uit-
oefening der diensten , die aan hunne 
betrekking verbonden of aan hen lijdelijk 
oj)gedragen zijn. 

I V « UOOFDSTUK. 

Raden. 

Art. 22. De raden, ingesteld bij de arti-
kels 13 en 28 van het organieke besluit 
omtr ent het hoofdbestuur van het depar-
tement , beraadslagen over de zaken , die 
him door den minister* tol onder zoek zijn 
voor-gelegd, en doen, uil eigen bewetfing, 
de voorstellen, die zij in het belang 
van de dienst noodig achten. 

Art. 23. De raad der spoorwegen en 
der posterijen, ingesteld hij artikel 20 
van hetzelfile besluit, wordt gehoord 
over alle vraagstukken, die het personeel 
aangaan, uitgezonderd die, welke be-
trekking hebben op de schorsing en ver-
plaatsing der beambten bij die admini-
stratien; hij geeft zijne meening tc ken-
nen omtrent vra{;en over de kunst, het 
bestuur en hel loezigt, die door den 
minister worden geojipcrd. 

Art. 24. Deze raden onderwerpen aan 
de goedkeuring van den minister een 
reglement van inwendige orde voor den 
loo\) hunner werkzaamheden. 

Art. 25. De directeur bij de algemeene 
secretarie neemt deel aan <lc ber-aad 
slagingen van den raad, ingesteld bij 
artikel 28 van het organieke besluit. 

V ' HOOFDSTUK. 

f 
J nspcclenrs'fjencraah 

j Art. 20. De inspecteurs-generaal wer-
ken onmiddellijk mei den minister. 

' Art. 27. De zaken , die het onderwer'p 
moeten uitmaken der beraadslagingen 
van de raden, ingesteld bij de organieke 
besluiten aangaande de brirggcn en we-

gen en de mijnen, worden, gevallen 
van spoed uitgezonderd, aan het voor-
loopig onderzoek van den inspecteur, 
onder wien zij behooren, omlervvoipen. 
Deze ambtenaar brengt hierover aan den 
dir-eeteur-generaal veislafjen uit, welke 
deze aan den raad mededeeli, heizij 
dat hij er mede inslemt of dal hij het 
noodig acht andere voorstellen te doen 
dan die daarin zijn geuit. 

Art. 28. Daarenboven worden onder-
worpen aan het onder zoek: 

1°. Van den inspecleur-geiïeraal der 
bruggen en wegen ; 

De ontwerpen die moeten worden 
voorgelegd aan het vaste kornité , inge-
steld bij artikel 25 van het organieko 
besluit omlrent het korps der bruggen 
en wegen ; 

2°. Van den inspecteur-generaal dor 
mijnen: 

De zaken bevattende vragen van kunst, 
toezigt en statistiek. 

De inspecteurs-generaal der bruggen 
en wegen en der mijnen worden voor-
loopig gehoord of geroepen om hunne 
meening te kennen te geven , naar ge-
lang de direcleur-generaal bel noodig 
zal achten, ornlrenl: 

A. /aken betr effende het personeel van 
het korps der bruggen en wegen en dat 
der mijnen, welke niet moeten worden 
voor-gelegd aan de raden bij de or-ga-
nieke besluiten ingesteld; 

r>. Voordragten betreffende de op-
making der begrooting van het depar-
tement, voor zoo ver deze de algemeene 
directie der bruggen en wegen en der 
mijnen aangaan. 

Voorts worden zij gehoord in alle 
andere zaken waaromtrent <le minister 
of de dir-rcteur-generaal goed virjdl hen 
le raadplegen. 

Art. 29. llehalve het toezigt dat hun 
over de builen dienst is ojigedragen, en 
bet voorloopig onder zoek dor zakerï, die 
moeten worden voor-gelegd aan den raad, 
ingesteld bij artikel 20 van hel oi-gaiiieke 
besluit van 27 j:niuarij 1850, worden 
de inspecteur s-generaal der spoorwegen 
en posterijen ook geroepen om te oor-
deelen : 

A. In zaken betreffende het personeel 
der spoorwegen en posterijen, die niel 
in dt'n raad kornen ; 

1>. In alle andere zaken welke de mi-
nister of de directeur-generaal nuttig 
zal achten aan ben le zenden , naar 
gelang van het meerder of minder ge-
wig t , dal zij kuunrn hebiicn. 

Arl. 30. De insi>ecUnn-en-gcnef aal 
geven hunne meening mondeling of bij 
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geschrifte le kennen aan de directeu-
ren-generaal over de zaken, welke 
deze aan hun onderzoek ontlerwerpen. 

Uilen zij hunne nieening mondeling, 
en vereischt de aard der zaak dii, dan 
heeft de beraadslaging plaats in tegen-
woordigheid en dour lusschenkomst van 
den directeur. 

Doen zij het bij geschrifte , dan blijft 
hun advies in de l)ijlage , die aan de 
directie wordt gezonden , bij welke de 
zaak te huis belioort. 

Art. 31. Waimeer de inspecteurs-
generaal eene lastgeving hebben , dan 
treden zij reglstreeks met de ambte-
naren van de buitendienst in briefwisse-
l ing , (en einde de iiïlichtingen te vragen, 
welke zij oordeelen noodig le hebben , 
met betrekking lol de bijzondere zaak, 
die door den minister of den directeur-
generaal hun tot onderzoek is toege-
wezen. 

IMoelen zij zich op de plaatsen be-
geven, dan kunnen zij aan de ambte-
naren van de buiten-dienst bevelen ben 
le vergezellen of zich op een bepaalden 
lijd daar te bevinden. 

VI® nOOFDSTUK. 

Komplübiliteit. 

§ 1. Verevening der uitgaven cn hoofd-
komptabiliteit. 

Art. 32. leder hoofdbestuur (van bel 
dei)artenienl) is belast met de onlvangst, 
het onderzoek en de waarmaking ten 
aanzien der weltigbeid van alle slukken 
handelende over uitgaven te zijnen 
dienste (fedaan. 

Art. 33. \Vanneer eene uitgave in 
orde bevonden is, worden rekening en 
verantwoording aan de algemeenesecre-
tarie gezonden , met de volgende door 
(len directeur geparaphecrde cn gedag-
tcekende aanleekening : 

«Goed tot verevening ten lasle van 
(de aanwijzing), w 

Arl . 34. De boofd-komptabiliteit doet, 
na vergelijking der rekeningen, bel 
mandaat van betaling opmaken, en 
(laarvan aanleekening houden in het 
dajgboek en in hel algemeen groothoek. 

De mandalen van betaling worden 
zooveel mogelijk oj>gemaakl naar de 
orde , waarin de rekeningen en ver-
antwoordingen aan de algemeeiie secre-
tarie zijn ingezonden. 

Arl. 35. Nadat o]) hel mandaat door 
den minister van financien bevel tot 
betaling gesteld is , wordt hel terugge-

zonden aan de boofdkomplabiliteit, 
die hiervan aanleekening maakt in hel 
dagboek en het eind-groothoek. 

Art. 3fi. De boofdkomplabiliteit zendt 
onmidtlellijk hel mandaat legen bewijs 
van ontvangst aan de bevoegde magt , 
cn zendt aan bel hoofdbestuur de reke-
ning en verantwoording terug, na er 
de volgende aanleekening op gesleld te 
hebben, tegenover die l)ij artikel 33 
vermeld : 

w Verevend voor de som van... den... 
i»Hevel tot betaling (jegeven den.,... 
»Overgemaakt den, 
»Ik'rigt van ontvangst van den 
Art. 37. Ingeval het verevenend J)e-

stuur bijzondere inlichtingen moet geven 
aan hem , voor wien hel mandaat be-
stemd is , dan wordl hel door de boofd-
komplabiliteit legen bew ijs van ontvangst 
aan het hoofd van dat bestuur toege-
zonden. 

Art. 38. AVanncer hel noodig is om-
trent eene verevening bijzondere in-
lichtingen aan de rekenkamer le geven, 
dan voegt het bestuur, waarvan zij 
u i lgaa l , bij de bijlagen eene toelich-
tende nola, overeenkomstig welke dc 
hoofdkomplabilileit een geleidenden hrief 
aan de rekenkamer bij bel mandaat 
van betaling voegt. 

Arl. 39. De aanvragen om regeling 
cn de rekeningen betrekkelijk het gebruik 
van voorscboUen worden , na eerst zoo 
noodijg, nagezien te zi jn, gelijk boven 
gezegd is, door de algeinecne secretarie 
aan de i eken kamer toegezonden. De 
bevelen tol regeling en de besluiten van 
de rekenkamer worden, na bij de hoofd-
komplabilileit voor gezien geleekend le 
zijn , door haar aan de komplabelcn 
gezonden. Voorts worden de stukken 
aan de besturen, waartoe zij behooren, 
overgemaakt, met vermelding van de 
dagleekening der verzending, zoowel 
aan de rekenkamer als aan den komp-
tabele. 

Art. 40. Indien er bijzondere inlich-
tingen moeten worden gegeven aan 
de rekenkamer tot verkrijging dezer 
regeling, of aan den komplabele bij 
hel zenden der aanvragen lot oj)hefting 
van verantwoording, handelt men, zoo 
als in de artikels 37 en 38 is bepaald. 

Art.41. De aanmerkingen van dereken-
kamer worden aan de hoofdkomplabi-
lileit gezonden, die ze aan de directeuren-
generaal mededeelt en, naar aanleiding 
van hare mccning, een ontwerp van 
antwoord opstelt. 

Art. 42. De hoofdkoniidabilitcit be-
handelt alle zaken van dc algcmccnc 
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komplabiliteit. behoudens o m , wan-
neer het noodig is, naar hel advie.«? van 
de directeuren-generaal te verwijzen. 

Art. 43. Wanneer vraagpunten om-
trent beginselen len aanzien van de 
komptabilileit zijn opgelost, ten gevolge 
van briefwisseling met de rekenkanuM-, 
of met gemeen overleg van al de de-
parlementen van algemeen bestuur, 
schrijft dc hoofdkomptahiliteit in den 
geest der oplossing inslructien aan de 
dircclcuren-generaal en legt die tien 
minister of zijn gemagliti^de 1er onder-
teekening voor, t 

Art. 44. De hoofd-komptabilileit is 
belast mei het vervaardigen van al de 
situalie-slaten "welke overeenkomstig de 
algemeene bepalingen omtrent de rijks-
komptabiliteit moeten worden opge-
maakt. 

Art. 4.5, De algemeene secretarie zorgt 
voor de verevening van alle uilgaven 
van bet personeel der hoofd-besturen. 

Art. 46. Iedere aljjemeene directie is 
belast met de ontvangst en de waar-
niaking van betaalbrieven betreffende 
de uilgaven voor bel personeel der on-
derhoorige diensten. 

De afzending lol verevening van deze 
helaalbrieven geschiedt bij de algemeene 
secretarie, die daarvan aanleekening 
houdt in de registers van de algemeene 
komplabiliteil en in het algemeen groot-
boek. 

Art. 47. De in-beslag-nemingen en 
vohnagten worden aan de hoofd-komp-
tabilileil toegezonden, die er keimis van 
geeft aan w ien zulks behoort , en aan 
de directeuren-generaal door een dienst-
brief den inhoud er van mededeelt. 

§ 2. Bijzondere komptabiliteit der 
besturen. 

Art. 48. leder bestuur houdt eene 
eigene komplabiliteil voor elk avlikel 
der begrooting waarbij bet betrokken 
is, en bij hijzonder krediet tot ver-
bindlenissen en uilgaven. 

§ Onvoorziene uitgaven cn 
tegemoetkomingen. 

Arl. 49. Daar de posten oi> dc be-
grool ing, toegekend voor (Uivoorziene 
uitgaven en tegeinoelkoiningen, gemeen 
zijnde|aan alle dienslen,kunnen de direc-
lenren-fjeneiaal er voor l.unne bijzv>n-
dere behoeften hunne locvlngl niet loe 
nemen, dan na gemeen (»Vf-rleg met den 
scereiaris-iv<Mieraal cn mei goedkeuring 
van den n)i nisier. 

Vil« HOOFDSTUK. 

Personeel, 

Arl. 5^, De algemeene secretarie houdt 
een hoofdregister van iiel \>ersoneeI hij 
alle afdeelingen van het departement. 

leder beslunr houdt eene naamlijst 
van zijne amblenaren en beainblen. 

Art. 51. De secretaris-generaal en de 
direcleuren-generaal beraadslagen, le 
zamen vergaderd, over alle voordraglen, 
betreffende hel i)ersoneel van hel hoofd-
bestuur, nadat iedere directeur daar-
over vooraf gehoord is. 

Deze voordragten worden, met de 
meening van den raad en van de direc-
teuren , door den secretaris-generaal 
aan den minister onderworpen. 

Art. 52. Alle algemeene of bijzondere 
besluiten, alle zaken uit welke reglen 
of verpligtingen voor dc amblenaren of 
hunne betrekkingen kumien voort-
vloeijen , betreffende pensioenen aan 
den een of den ander le verleenen , 
zoo als benoeming , bevordering , ont-
slag, straf, verlof, huwelijk, overlijden, 
enz. , worden aan de algemeene secre-
tarie medegedeeld, opdat daarvan mel-
ding gemaakt worde op bel regisler 
van hel personeel, gehouden aan het 
bureau der pensioenen. 

Art. 53. De belaalbrieven van het 
departement van Ihiancien voor de kor-
tingen, ten behoeve van het weduwen-
en weezen-fonds, worden bij de alge-
meene 8{*crelarie over|;elegd, ten einde 
tol legenslukken te iliencn oj) dc inge-
schrevene vereveningen. 

VÏH® HOOFDSTUK., 

Materieel, -- Archief. — JUibliotheek. 

§ l. Materieel. 

Arl. 54. De secrelaris-generaal beeft 
onder zijn bijzonder loezigl het inale-
lieel van het departement, alsmede het 
magazijn van bureau-behoeften. 

Art. 55. De hoofden van bestuur zen 
den, op den (eersten van iedere maand, 
aan de algemeene secretarie de raming 
der noodige leverancic voor de dienst 
dier maand. 

Deze aanvragen worden schriftelijk 
gedaan en onderteekeinl door ben of 
lioor een gemagligden beambte; zij moe-
ten door den secrelaris-generaal goed-
gekeurd worden. 

Art. 5(ï. liet (rpdoen van voorraad en 
in hel algemeen alle leverancicn, die 
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er voor valhnar z i jn , geschieden hij 
o|>eid)are aan!)csleding of hij konlract, 
door den secretarisgeneraal aan de goed-
keuring van den minister onderworpen. 

Art. 57. Alle liestellingen gescliieden 
door middel van hilletten uit dc leggers 
getrokken. 

Deze hilletten, onderteekend door den 
ambtenaar of beambte, die met het 
materieel belast is, worden aan de be-
krachtiging van den secretaris-generaal 
onderwortien. 

Art. 58. Iedere bestelling, iedere aan-
koop. gedaan zonder deze i)ekracbliging, 
wordt door het bestum- niet erkend en 
blijft voor rekening van den besteller. 

Art. 59. De hilletten voorzien van een 
bewijs van ontvangst, afgegeven door 
<len ambtenaar met de ontvangst der 
voorwei pen belast, moeten door de 
leveranciers bij hunne rekening of de-
claratie worden overgelegd. 

Iedere aanvraag om betaling, waarbij 
de behoorlijke hilletten ontbreken, wordt 
als niet gedaan beschouwd. 

Art. 00. Er wordt bij de algemeene 
secretarie een inventaris gehouden van 
al het huisraad van het ministerie. 

Art. 01. De hoofden van bestuur van 
het ministerie werken tot de opstelling 
van den inventaris mede, door ieder, 
voor zoo veel hetn betreft, een inven-
taris in dubbel le vervaardigen van het 
huisraad , de aankondigingen en wer-
ken bij hunne afdeelingen behoorende. 

De eene inventaris wordt in het ar-
chief van de algemeene directie neder-
gelegd; de andere, bekrachtigd door 
liet hoofd van bestuur, wordl aan de 
algemeene secretaiie gezonden. 

Art. 62. Deze verschillende inventa-
rissen, bij de algemeene secretaiie tol 
een gebragl, worden in een hiertoe 
bestemd register ingeschreven. 

In eene afzonderlijke kolom wordt 
melding gemaakt van alle in onbruik 
geraakte voorwerpen. 

Art. G3. De inventarissen worden jaar-
lijks in de maand januarij herzien en 
bijgeschreven. 

i3e hoofden van bestuur geven aan 
de algemeene secretarie berigt van alle 
veranderingen in den slaat van het huis-
raad voorgevallen , waai van dan in het 
register melding gemaakt wordt. 

§ 2. Algemeen archief en biOliotheek. 

Art. 04. Bij de algemeene secretarie 
worden nedeigelegd en bewaard; 

a . Dc oorspronkelijke besluiten, gc-
tcckend door dyn koning ; 

h. De beshnten, circulairen, instruc-
tien en dienstorders van den minister; 

c. De bescbikkinjjen genomen door 
de directeuren-generaal , binnen de 
grenzen van volinagl, hun door den 
minister verleend. 

De secretaris-generaal doet bekrach-
tigd afschrift van het besluit of de be-; 
schikking zenden aan bet hoofd van 
bestuur wien de zaak aangaat. 

Art. 05. De secretaris-generaal en dc 
directeuren-generaal onderwerpen aan 
den minister de voordragten , tot ver-
zekering van .hel behoud der titels van 
eigendom en andere belangrijke stukken 
bij het departement behoorende. 

Art. 06. Er wordl een katalogus ge-
houden van alle boekwerken in de 
bibliotheek. 

Art. 07. De ambtenaren zijn verant-
woordelijk voor de boeken hun in ge-
bruik gegeven; er wordt te dien einde 
een register gehouden, bevallende den 
titel van bet werk. den dag der uit-
gifte, den naam van den ambtenaar, 
aan wien het ter liand is gesteld en den 
staat der boekdeelen o{) dat oogenblik. 

IX* UOOFDSTÜK. 

Verschillende bepalingen. 

Art. 68, De minister benoemt, na 
ruggespraak met de hoofden van be-
stuur, deleden der kommissie lol afne-
ming van examen, vermeld in de artikels 
35 en 37 van bel organieke besluit van 
27 januarij 1850. 

iJij bepaalt het programma en de 
vereischl en van het examen. 

Art. 09. Dc minister beschikt omtrent 
de aanvragen om verlof, die aan hem 
door de hoofden van bestuur en dc 
inspecieuren-generaal gerigt worden. 

De secretaris-generaal en de hoofden 
van bestuur verleenen, ieder voor zich, 
aan de amlere amblenaren en beambten 
van de hooftlbesluren , verloven van 
niel meer dan veertien dagen. 

De verloven van meer dan veertien 
dagen kunnen slechts door den minister 
worden toegestaan. 

Art. 70. De secretaris-generaal en de 
hoofden van bestuur leggen in gemeen 
overleg den minister alle maatregelen 
van orde en voorzorg voor, die zij in 
bet belang van de dienst raadzaam 
aciiten. 

De secretaris-generaal stelt maatre-
gelen van orde vasl voor het bureau 
van expeditie. 

Art. 71. De bureautijd is vau 's mor-
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gens negen tot 's namiddags vier uur. alleen des namiddags van een tol drie 
Het publiek wordl slechls in de hu- uur. 

leau's toegelaten voor dienstzaken en 

f 

IH® Sluk. Koninklijk besluit van 20 Jannarij 1850, regelende de organisatie van 
de dienst en van het korps der ingenieurs van de bruggen cn wegen. 

Leopold , Koning der lielgen , 
Allen , die deze zullen zien of hooren 

lezen, heil ! 
Gezien onze besluiten van 29 augus-

tus 1831 , regelende de dienst der 
bruggen en wegen; van 31 niaart 1833, 
omtrent reis- en verblijfkosten; van 
26 mei 1837, waarbij de kaders zijn 
uilgebreld; van 26 mei 1837 vaststel-
lende de bezoldigingen voor beschik-
baarheid; van 24 julij 1837, waarbij 
ingenieurs van de derde klasse worden 
ingesteld, cn magtiging verleend wordt 
om wegens buitengewone werken van 
groot belang hidpingenieurs en konduc-
teurs aan bet korps loe le voegen; van 
24 maart 1838, omtrent tijdelijke be-
trekkingen ; van 1 october 1838, hou-
dende instelling van eene bijzondere 
school voor de burgerlijke genie ; van 
8 april 1843, betreffende de organisatie 
van het personeel bij het bestuur der 
rijksspoorwegen ; van 10 augustus 1844, 
waarbij de benoeming van nieuwe toe-
gevoegde leden verboden wordt; van 
10 augustus 1844, regelende de opname 
in bet korps; van 22 december 1845, 
hoikdende gelijkstelling van de konduc-
teurs der bruggen en wegen met de 
luitenants en tweede luitenants van het 
leger; van 1 december 1846 bepalende 
de rangschikking en den ouderdom in 
rang van de leden van hel korjis; van 
11 maart 1847, betrelTende de uilvin-
dingen gedaan door ambtenaren en 
beambten bij het dc'partement van open-
bare werken , en van 18 julij 1848, 
vaststellende een nieuw stelsel van ver-
goeding voor reis- en bureaukosten; 

Willende de organisatie van hel korjis 
der bruggen en wegen en van de daaraan 
verbonden beambten in verband brengen 
met de tegenwoordige behoeften van 
de dienst; 

0[) de voordragt van onzen minister 
van openbare w erken ; 

Hebben besloten cn besluiten: 

Bemoeijingen van het korps der brug-
gen cn wegen. 

Arl. 1. Hot korps der bruggen en 

wegen is, onder de leiding van onzen 
minister van opetdjare werken , belast 
met : 

lo. Het ontwerpen en het besturen 
van de openbare werken . die in het 
koningrijk van wege den Staal of de f)ro-
vincien worden uitgevoerd, voor de dienst 
van de wegen, rivieren , kanalen, ha-
vens voor koophandel, kusten en rijks-
gebouwen , als ook tot bet maken van 
nieuwe spoorwegen; 

2«. Het toezigt over alle openbare 
werken , die op tolvergunning worden 
ten uitvoer gebragt, over werken toe-
behoorende aan openbare besturen of aan 
particulieren , doch welker beslaan met 
het algemeen belang in verband staat, 
alsmede het toezigt over stoomwerktui-
gen en stoomketels in de provi/icien, 
die niet binnen !iet beheer vallen van 
de ingenieurs der mijnen ; 

De toelichting der zaken betref-
fende opgerigte of op te rigten werk-
plaatsen o[» rivieren en amlere wateren, 
en van die betrelTe/ide polders , droog-
makerijen en vtn veeningen ; 

4°. Het toezigt over wegen. 

Zamenstelling en rangschikking van 
het korps, — Gelijkstelling, 

Art .2 . De bulpingenicurs enhulpkon-
ducteurs, toegevoegil aan hel korps der 
bruggen en wegen, ten gevolge van 
ons besluit van 24 julij 1837, worden, 
met uitzondering van de ingenieurs eu 
konducteurs-werkt(ngkundi(;en, in het 
korps ingelijfd en zullen daarbij ran,^ 
bebt^en ingevolge een daartoe te nenieli 
besluit. 

Art. 3. Het kader van ingenieurs en 
konducieurs der bruggen en wegen eu 
van de beambten aan dit korps verbonden 
wordt in drie afdeelingen gesplitst , tc 
w eten : 

De actieve afdeeling; 
De beschikbare afdeeling; 
De nonactieve afdeeling. 
Art. 4. De actieve afdeeling bevat: 
1«. De ambtenaren, gevoegd bij de 

hoofddirectie der bruggen , wegen c» 
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der m ipen ; 
2*. Hel personeel in de provinciën, 

belasl niel de beslnring van en hel 
loezigl over de openbare werken , als-
mede mei bel loezigl over de wegen 
en vaarlen. 

Arl. 5. De bescbikbare afdecling 
beval : 

1". De leden van bel korps en be-
amblen, nn in diensl, die door opbefiing 
hnïuier belrekking niel in bel aclieve 
kader kunnen begrepen blijven; 

2®. De leden van bel korps en de de 
beamblen, uilsluilend belast met eene 
openbare dienst builen den aangewezen 
werkkring van de ingenieurs der brug-
gen en wegen; 

3«. De leden van bel korps, die zicli 
wegens ziekte of zwakheid of andere 
omstandigheden voor het oogenhlik 
builen slaat bevinden om behoorlijk 
bunne dienst le vervullen; 

4«. De onderingenieurs, die, de school 
voor burgerlijke genie verlalende, bij 
(jebrek aan plaals, niel onmiddellijk kun-
nen geplaatst worden; zij kunnen 
evenwel gebezigd worden tot het maken 
van ontwerfien of naar de werken ge-
zonden worden, om, onder de bevelen 
der ingenieurs, aan hun bestuur en loe-
zigt mede le werken ; 

5°. De leden van liet korps en de 
ami)tenaren, die bij koninklijke of mi-
nislerieele beschikking verlof hebhen. 

Alle ambtenaren der beschikbare af-
decling hebben deel in de bevoidering 
van die der aclieve afdeeling. Dil geldt 
echter niel voor hen , die verlof bebben. 

AVanneer er eene plaals openvalt in 
bet aclieve kader , wordl zij in hel alge-
meen vervuld door leden van het korps 
uit de beschikbare aftleeling en wel tot 
dat het personeel van deze afdecling is 
uilgepul. 

De leden van het korpsen de beambten, 
die be()aald of onbepaald verlof beb-
ben , zijn gehouden zich ler beschik-
king van de regeling le slellen, uiterlijk 
zes maanden nadat zij daarloe bevel 
van onzen minister van openbare wer-
ken zullen hebben ontvangeii. 

De leden van hel korps en beambten, 
de beschikbare afdeeling uitmakende, 
genieten een wachtgeld naar deze be-
paling : 

1°. Zi j , die tien of minder jaren dienst 
bebben , de helft van de bezoldiging 
aan hun rang verbonden; 

2°. Zij, die meer dan lien jaren dienst 
bebben , twee derde van de aan hun 
rang verbondene bezoldiging. 

Deze maalregel is nicl toq>assclijk op 

ambtenaren, die, bij koninklijke of mi-
nislerieele beschikking, met eene an-
dere dienst dan die vau de bruggen en 
wegen belast zijn. 

De bezoldiging van ileze laalslen 
wordt geheel betaald uil de gelden, loe-
geslaan voor de dienst die hun is op-
gediagen. 

Kvenmin is bij toepasseljk op leden 
van hel korps en ambtenaren, die ver-
lof hehhen, aan welke geene bezoldi-
ging voor beschikbaarheid of wacht-
geld kan loegeslaan worderi , dan bij 
bet eindigen vau hun verlof en bij ge-
brek aan plaals in het actieve kader. 

Art. 6. Het beschikbaarstellen ge-
schiedt door ons op eene met redenen 
omkleede voordragt van den minisler. 

Art. 7. In de nonaclieve afdeeling zijn 
gesleld de leden van het korps en ambte-
naren , die in bunne belrekking i;e-
schorst zijn. Zij kunnen een nonaclivi-
leilslraclemenl genieten, dat nooit meer 
mag bedragen dan dc helft der bezol-
diging aan hun rang verbonden. 

De staat van nonaclivileil en de grootte 
van de aan dien staat verbonden bezol-
diging, worden door ons, op de voor-
dragt van onzen minister, hei»aald. 

Art. 8. De aclieve afdecling is zamen-
gesleld u i l : 

1 Inspecteur-generaal. 
10 Hoofdingenieurs , waarvan : 

5 van de D^« klasse, 
5 vau de klasse; 

32 gewone ingenieurs, en w cl 
8 van de klasse, 

10 van de klasse, 
14 van de klasse; 

12 onderingenieurs; 
135 konducleurs , waarvan : 

25 van de 1«»® klasse, 
45 van de klasse, 
05 van de klasse. 

De kaders van beschikbaarheid en 
nonaclivileil zijn onbepaald. 

Arl. 9. Voorts zijn aan bet korps 
verbonden, zonder er een deel van uit 
te maken , juusonen belast met bet 
vervullen der belrekking van ; 

lloof{len van bureau; 
Eerste kommiezen; 
Tweede kommiezen; 
Derde kommiezen ; 
Vierde kommiezen ; 
Borlen ; 
IVIachinisten voor de voeding der 

k analen. 
Wipbrugwacblers: 
lluipw ipbrug wachters; 
Scheepvaarlw acblers en onder-scbeep-

vaartwnchlcrs (conscrvateurs ct sous-
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conservateur$ de navigation); 
Dijkwachters (sergents d'eau) t 
Sluiswachters; 
Hulpsluiswachlers; 
liivier- en kanaalwachters; 
Dijkw erkers (cantonniers maritimes); 
Vontvoerders ; 
Verlaal-(dérer6oir-)wacblers. 
Veerlieden; 
INI a [f a zi j n w a c b I e r s. 
Het getal der beambten van deze ver-

schillende soorlen zal worden bepaald 
naar de behoefte van de dienst. 

Art. 10. De hierboven vermelde be-
palingen omtrent de he.schikhaarheid en 
de nonaclivileil ziju op deze beamblen 
toepasselijk. 

Art. 11, Wanneer de dienst van ge-
wiglige werken de aanstelling van tijde-
lijke ambtenaren vordert, dan magligt 
onze minisler tot hunne indienstslelling 
cn regelt hunne bezoldiging , w elke be-
taald wordt uit de gelden tot deze wer-
ken aangewezen. 

Hunne belrekking houdt van zelf op 
bij de vollooijing van de werken , 
waarbij zij benoemd zijn. 

Art. 12. De ingenieurs van alle ran-
gen en klassen, dc onderingenieurs, de 
konducleurs cu de hoofden van bureau's 
worden door ons benoemd. 

Art. 13. De kommiezen, boden, wip-
brugwacblers, de scheepvaarlwachlers 
en de onder-scheepvaartwachlers, de 
sluiswachters en andere ondergeschikte 
beambten worden door onzen minisler 
benoemd. 

Art. 14. Onze minister verdeelt bet 
personeel bij de verschillende diensten. 
Hij schikt de veranderingen van be-
trekking en wijst, des noodig, lijde-
lijke plaats-vervangers aan. 

Art. 15. In gevallen van hooge nood-
zakelijkheid slellen de hoofden d<»r 
dienst lijdelijke personen aan , mits 
daarvan onmiddellijk aan onzen minis-
ter kcnnisgevende. 

Arl. 10. Wanneer de behoeften der 
dienst dc zamenwerking vorderen van 
leden van bet korps en andere burger-
lijke of militaire amblcHaren, zijn de ran-
gen op de volgende wijze gelijkgesteld: 

Inspecleur-generaal , luitenant-ge-
neraal. 

Hoofdingenieur van de D'® klasse, ko-
lonel. 

Hoofdingenieur van de 2'Jc klasse, 
luitenant-kolonel. 

Gewoon ingenieur van de klasse, 
majooi'. 

Ocwoon ingenieur van de klasse, 
kapitein van dc klasse. 

Gewoon ingenieur van de 3^« klasse, 
kapdein v/ui de 2'« klasse. 

Onderingenieur en konducteur van dc 
1«* klasse, luitenant. 

Konducieur van de 2^* of 8 '* klasse, 
onder-luitenant. 

Verdeel ing van het gromfgebied. — 
Verblijf. 

Art. 17. Het grondgebied vau het ko-
ninkrijk wordt, met belrekking lot de 
openbare werken , behoorende onder het 
beheer van hel korps der bruggen en 
w egen , verdeeld in zooveel direclien als 
er provinciën zijn. Iedere provincie 
wordt verdeeld in arrondissementen cn 
ieder arrondissement in districten. 

De verdeeling van de provincie in 
arrondissementen en die der arrondisse-
menten iu districten geschiedt, door tot 
grondslag le nemen de belangrijkheid 
der w erken , van welken aard ook , 
hetzij nieuw of in onderhoud, waarvan 
hel bestuur en het loezigt aan de ambte-
naren der bruggen en wegen wordt 
loeverlf ouwd. 

De dienst der direclien is aan hoofd-
ingenieurs opgedragen ; die der arron-
dissementen aan ingenieurs, en die 
der dislriclen aan konducleurs. 

In de laalsle maand van ieder dienst-
jaar onderwerpt de hoofdingenieur, 
directeur der provincie , voor bet vol-
gentie dienstjaar, aan de goedkeuring 
van onzen minister een uilvoerigen slaat 
van dienslveriieeling onder de ingenieurs 
cn konducleurs in zijne directie. 

Deze staat kan gedurende den loop 
van bel jaar niet veranderd w orden, 
dan op eene met redenen omkleede 
voordragt van den hoofdingenieur . en 
nadat de directeur-generaal der brug-
gen en wegen en dcj- mijnen is geboord. 

Arl. 18. De hoofdingenieur houdt ver-
blijf in de hoofdplaats der provincie. 

Hij bepaalt de verblijfplaatsen der ge-
wone ingenieurs, konducleurs en andere 
beamblen onder zijne bevelen, cn geeft 
daarvan officieel berigt aan onzen 
minister. 

Ten einde de gemeenschap met de 
l)rovinciale aulorileiten zoo gemakkelijk 
mogelijk le maken, moeien bij voorkeur 
de hoofdplaatsen der bcsluurs-arrondis-
semenlen lot verblijfplaatsen voor dc 
gewone ingenieurs worden aangewezen. 

Bijzondere xcerlczaamhedcn en 
bemocijingen. 

Art. 10, Dc inspiclcur-gcncraal der 
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!)rii{5ßon en wegen is verbonden aan 
bet ministerie van open!)are werken, 

Ili j geeft beredeneerd advies omtrent 
alle zaken, de opefd)are werken betref-
fende , die betn door onzen nnnister 
worden voorgelegd, en begeeft zicb , 
des noodig, op liel terrein , len einde 
zijne meening over de verdienste der 
ontwerpen te vestitjen. 

Hij neemt, op bevel van onzen mi-
nisler , de in uitvoering zijnde werken 
in oogenscbouw, en geefl van zijne reis 
uitvoerig verslag. 

Een boofd-ingenieur, een gewoon 
ingenieur en een konducleur zijn aan 
de algemeene diiectie toegevoegd. L)e 
bureau's van deze amblenaren zijn aan 
bel departement. 

De boofd-ingenieur en de ingenieur 
houden geen briefwisseling met de in-
genieurs in de provinciën. 

Art, 20. De negen hoofd-ingenieurs, 
belast met de diensl in de provinciën , 
behooren, onder hel oppe? hevel van onzen 
minisler en de ontniddellijke bevelen der 
gouverneurs, alles te besluren wal de 
«iienst belreft der bruggen en wegen 
binnen hun kring. 

Zij maken de ontwerpen en besturen 
de uitvoering der werken. 

Ilel is hun uitdrukkelijk verboden, 
eenige wijziging in goedgekeurde ont-
werpen te maken en onvoorziene wer-
ken le doen uitvoeren , zonder vooraf 
bekomen magtiging. 

De gevallen, waarin het volstrekt niet 
anders mogelijk is , maken hierop eene 
uitzondering, waarin zij de maatregelen 
kunnen nemen die door dc omstandig-
heden gevorderd worden , maar omler 
verpligling dil onmiddellijk aan onzen 
minisler mede le deelen. 

Zij waken voor de naleving der wet-
ten en reglemenlen, ten aanzien van het 
loezigl over 's rijks wegen, over bel 
rijden en varen. 

Ook zijn zij belast met fiel loezigl 
over andere wegen, rivieren en kanalen. 

Zij schrijven de manoeuvres voor, die 
in hel belang van de scheepvaart en van 
den vrijen loop van hel waler in de 
bevaarbare rivieren en kanalen moeten 
verrigt woorden. 

Zij zijn tegenwoordig bij de aanbe-
stedingen en deelen hun gevoelen mede 
omtrent de verkregene uitkomsten. 

Op vertoon der processen-verbaal van 
de voorloopige of cindelijke in-onlvnng-
neming der werken door de gewone 
ingenieurs, geven zij, als daai toe termen 
beslaan, de atleslalien lol betaling , 
hel zij op reketii ng of voor termijnen , 

ten behoeve van de aannemers. 
Jaarlijks dienen zij aan onzen minis-

ler een uitvoerig onlwer|) van begrooling 
in , vergezehl van toelichtende aanmer-
kingen. 

Zij geven inlichlingen in zaken, door 
onzen minister en (loor de provinciale 
besturen aan hen lot dal einde voor-
gelegd. 

Zij doen, minstens tweemaal in het 
j aa r , eene uitvoerige inspectie in hunne 
diensl, builen en behalve het werkda-
dige en aanhoudende loezigl, dat zij 
moeten uiloefenen over de werken , 
waarvan de leiding aan hen is toever-
trouwd. 

Deze inspeclien maken het onderwerp 
uit van een verslag, dal zij aan onzen 
minisler van oi)enbare werken inzenden. 

Zij voeren den titel van boofd-inge-
nieur der bruggen en wegen, in de pro-
vincie , waar zij hun ambt bekleeden. 

Zij slaan in reglslreekscbe briefwis-
seling met onzen minisler. 

Onze minisler kan hen, in bijzondere 
gevallen, belaslen met hel bestuur van 
werken of met het loezigl over midde-
len van gemeenschap builen hunne 
piovincie. 

Art. 21. Dc ingenieurs in de provinciën 
slaan onder de bevelen van de hoofd-
ingenieurs en aan hel hoofd der dienst 
in de arrondissemenlen. 

Zij doen minstens eens in de drie 
maanden eene volledige inspectie in hun 
arrondissement; zij slaan alles naauw-
keurig gade cn geven rekenschap van 
hunne reizen aan den boofd-ingenieur 
door beriglen , waarin zij de maatrege-
len bloolleggen, welker aanname hun 
voor den eenen of den anderen lak van 
de diensl voordeelig toeschijnt. Hun 
wordt daarenboven voorgeschreven , 
zich overal daarheen te begeven, waar 
de uitvoering van werken en de be-
hoeflen van de diensl het vorderen. 

Zij verzekeren zich van dc deugde-
lijkheid, hoeveelheid cn bet gebruik der 
bouwsloflen ; doen de melingen en keu-
ringen van werken ; regelen voorloopig 
de rekeningen en zenden aan den hoofd-
ingenieur de processen-verbaal van 
voorloopige en cindelijke in-orrlvang-
nerning der werken , die bij de atles-
latieu van betaling moeten worden ge-
voegd. 

Al . 22. De onder-ingcniem^s zijn aan 
de hoofd-ingenieurs toegevoegd. 

Dc onder-ingenieurs kunnen, wanneer 
zij minslens diie jaren dien rang heb-
ben gehad , belast worden met de dienst 
van een arrondisscmcnl. 

Arl. 23. De konductcurs g-aarr de 
uitvoering der werken in liurr district 
tot in d(; kleinste hijzondei heden na. 

Zij oefenen een waakzaam en streng 
toezigt uil over dc aaiuieniers en hmme 
agenten ; hoiiderr , tics nootlig , slaleu 
\arr dc werklieden , onderzoeken en 
ontvangen voorloopig de bouwstoffen 
en houden het t»og op haar* gehi u ik , 
helpen de ingenieurs in hel titjcu van 
metingen, keuringen, in het maken van 
leekeningen, hel tloen van wülcr])as-
singen , maken van ontwerpen , peilen 
van rivier en, enz. 

Zij th)eir minslcr?s eens in de maand 
eene reis door hun geheele dislricl. 

De omstamlige vci'slagen omtrent die 
reizerr, welke zij onverwijld aarr den 
in/fcnieur, onder wiens bevelen zij die-
nen, inzenden, omvatten allc.aan hunne 
zorg toevertrouwde w^erken. 

Zij zijn bijzonder belast met het aan-
wijzen van tle overlretlirrgen van wellen 
err reglementen op het loezigl over de 
rij- en waterwegen en met het toezigt 
over de vergunde wegen en kanalen. 

rJehoudcns dringende gevallen, waarin 
de pioces:>en-verbaal aan hel openbaar 
miiiislcric bij dc bevoegde reglbank 
worden ingt>zonden, worden deze pro-
cessen-verbaal aan den boofd-ingenieur 
overgemaakt, nadat zij zullen zijn bc-
vesliijtl, opdat er gevolg aan worde ge-
geven , zoo daar grond toe beslaat. 

Arl. 24. De hoofden van bureau, dc 
kommiezen , botleri, wipbnrgwachlers, 
sluiswachters cn andere personen, wier 
titel genoeg/aam hunnen werkkringaan-
dnidl, vervnllcn hunne betrekking tiver-
eenkomslig tle bevelen en instruclicn 
hunrrer meerderen. 

laxr raadgevend komilé cn raad der 
bruggen en wegen, 

Ar l. 25. De tlirecleur-genernnl , de 
. inspecteur-generaal en tle ht>t>f4l-inge 

nieur vormen , onder vtuMziUing van 
tlerr tlireeleur-gener aal, em vast raad-
grvernl komiltr van t»penbar'e. werken. 

De gewone ingenievn* bekleedt tle be-
Irekking van secretaris, zt>ntler- beraad 
slagende slem. 

Hel kornilt' geefl zijn met reth»nen 
gesta^fil adsies ntipeiis alle vi aaj'.punlen 
van kun;;! en beslmn*. tlie hel thH»rt»n/en 
niinisler wortléTi \t>(»rgelegd, en welker 
gewigt de bijeen? t»ei)inj'. van tien raad 
der bru'Vgen en wej;en niet vereischl. 

Arl. 20. Do raatl der bruggen en 
wegen beslaat nit tien directeur-gene-
raal , tien inspecleui'-generaal en den 
nonfd-iugenieur , die aan hel dei>arlc-

rnent zijn verbt)rulen on uit twee hooftl-
Ingenieurs , tlirecleuren in provinciën . 
telken male door onzen minisler le be^ 
noemen. 

De tlirectcur-generaal is voor zittcr vau 
den raatl. 

De seci claris van ht;l vasle komilt' 
bekleetU ook de pl'Jats van secrelaris 
bij den raad , zontler beraadslagendt 
stem, 

Arl. 27. De raad vergadert wanneer 
onze minister hem bijeenioepl. 

Ilij doel onderzoek err geeft zijne met 
redenen omklecde besluiten omlrentont-
werpen , vr aagstukken vau kunsl , ge-
schillen en andere zaken , die hem lol 
dal eimle door onzerr minister wortlen 
medegetleeld. 

Hij geeft met redenen geslaaftl atlvies 
op alle hem voorgeleg'tle vtit>rthaglen 
tol bevordering tiei' letlen van het kt»r ps 
tier hruggerr en wegen en de daaraan 
verbontlene personen. 

Hij tnnlerwerpl aan tien minister tlt: 
voorsleilen welke hel btflang san dc 
dienst vordert. 

Voorwaarden van toelating» — Benoe-
ming, — ïbevordering, 

Arl. 28. Nieniantl wordt irr hel ktnps 
tier bruggen en wegen, td' in <*enige 
beztïhligtle daaraan verhtiuden betrek 
king, lot'gelaltM), alvorens tien tnnlerdtnn 
van 21 jaren le hebben 1M reikt. 

Art. 20. In het vervolg zullen tle 
plaatsen van hot»f«l van bmeau en 
kommies, in hel algemeen , bewaartl 
blijven voor* tlt: kweekelingen di'r 
school voor' hnrgfM lijke in{;enieurs, tlie, 
hoewel bekwaam p,et»ordeeltl , eehler 
niet in het korps ki>nilen wordt'u toe-
gelalen. 

De plaalsen van komhicteur van de 
klasseen onder'-ingi'uieur wt)rden bege-
ven met inaehl neming tier be\>:d\ngen van 
onze he5hiil<'n vafi l (MMf»b<'r IS3S en 
in arrguslus I'H-i-i. ICvenwrl knrnien <h 
hoofden van bureau of de kommiezen. 
tlie aan th' srhool vtxn- bui.".e»lijke inge-
nieurs geshnhTrtl hebbfi», wanneer /ij 
niet mindi'i' dan tlrie jaren gejiieritl heb-
ben, t»t» mei redenen tnnkleetle vtK»r-
tlragl vu» «h'n raad , lot den rang van 
kondoelenr worden bevtnderd. Ilel aan-
lal van tiez«' lt)elatingen kan nt)t>il het 
vijfde gedrelle tliM* hem^emiop,ect tiver-
«tdirijden. 

Arl. 30. De ingenieuis van dc3'klasse 
wtn den uil tle oMder-ingeniems t;ekt)zen. 

Hierop wordt eene uilztuulering ge-
maakt . len gunste tier kontlueleurs, tlie 
niel mirider* dan zco jaren dien rang 

21 
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hehheii lukiectl , »net goi d ^«'volg evu 
rxnmen !iel>l)iin afgvlegil. waarvan iiot 
piograniiiia later doo!' onzen minisler 
zal wonlen vaslgeslelil. en zieh hijzoniler 
aauhevelen tloor lunme {jesehikllieid en 
tloor de tlienslen die zij in hunne he-
trekking bewezen hehheu. Deze ktuulue-
leurs kunnen, op met n'deiuMi tunklecde 
vot>rib aj;t van tleu raad tier tu iii;«;*'»» 
wegen, tot iiigtaiieiirs van tle klasse 
benoemd wortlen, zonder dal evenwel 
bet aantal dezer bevorderingen ooit hel 
zesde getleelle der benoemingen lol den 
rang van ingeuiein- tier 3« klasse kunne 

le boven gaan. 
De ingenieurs van <le l" en tKik die 

van tle 2* klasse wt)i den uit tle oninitl-
tlellijk vt)orgaande klasse gekozen. 

De hoord-iugt'uieurs worden uit de 
ingenieur s van de 1® en van tle 2* klasse 
gekozen. 

De inspecteur-generaal wortll geko-
zen uit de luHd'tl-ingeuicurs, zonder 
aanzien van klasse. 

Art. 31. !n bel algemeen wortlt nie-
mand lot hooger rang of klasse bevor-
deril, zotj hij nit4 ten minsle tlrii» jar en 
titulair iu deu onmidtlellijk voorgaaiulen 
rang of klasse htïefl gcdicrrd. 

Art. 32. De bevorthuiug gestdriedl 
slechts rraar de behoeften van tle dienst en 
birmcn tb̂  gr enzen van l a l aclie.vc katler. 

OndergetchiklUet<L — PoliU^i. 
Arl. 33. De leden vau het korps en 

de tlaaraan vtM'htuitlcne bfvirnblt'u, tol 
welken rang uf klasse zij behooren, 
nemen eeue vt)lktum!ne tuidcrgescliikl 
beid jegens hoogere rangen cn klassen 
in act li. 

Art. 34. Wanneer ambtenaren van 
denzelftlen rang in vcreeuigtle betrek-
king zijn y dau heht)or t het btnel en de 
voorrarrg aan tien oudsie. 

Alt . 35. De tuidertb)m en de rang-
sclirkking in iederen graad tn klasse 
wordt aangew'tïzen door de dagteckening 
der jongste heru)cming. 

In gtival van jjelijklijdigc l>euoeming, 
geschiedt tic rangschikking naar den 
outlertb>rrr in den voorgaandcn rang of 
klasse eu zoo voorts, t>pkliunueiulc, zoo 
:ilde vi ocfjer e b<'nt)cmingcn vau dt3zelftle 
dagteekcniiig z i jn , lol de opname in 
het korps, fit neiiHirulc tt)L laaisltür 
grorrtlslag tlcrr rang van vtii tlienslc, ge-
trokken uit tic processen-verbaal vau 
hel examen. 

Ari . 36. Geen amblenaar of beambte 
mag zich buiten bijzondere magti{jiug 
van zijn post verw ijdcr cn , tlan in tle 
volgentle gevalb u 

VVanneci bij is opgeroepen , oui 
het kiesrcgt uit te oefenen ; 

2*. Wanneer hij als gezworene rs 

aangewezen; 

3". ^Varrrreer hij als getuige is getlag-

vaard ; 
4®. Wanneer hij als schutter tlienst 

mtiet doen. 
l>e ambtenaar, tlie zitth iu een tier 

bt)ve!rgenoenule g^evallen verwijder t , is 
gehouden daarvan terstond aan zijnen 
ornnidtlellijken chef kcirnis tc geven. 

Arl. 37. Dc verloven van Irerj «lagen 
en mimler woiden door tle chefs der 
drenst aan de beambter) orub r hunm 
l»evelen , cu dotu- het tlepai ItMnenl aan 
dic chefs fu aan den insi»tjt'tcur-gerrcraal 
verleend. 

üirze minister verleent verloven voor 
meer dan tien tlagen en mintler dan 
ecu jaar. ü i j bepaalt daarbij de voor-
waartlen. 

Dc verloven voor meer tlan een jaar 
en de onbepaalde verloven w orden door 
ons toegestaan. 

Art. .38. Het geval van ziekte, be-
hoorlijk bewezen , irilgezondt^r tl, wor-
den er gceur ve; loven voor lauger dau 
veertien dagen vi^rlecntl tlan mei kor ting 
van bezoldiging. 

Art. '.VJ. Zoo een ambtenaar zicb zon-
tler verlof verwijdert of ilen termijn van 
zijn vcr'b»f t)vrrschrijill, wt>r'tU hfiu zijne 
bezoldiging gekor t voor tien lijtl, dat 
zijne afwezigheitl gethiurd lu^elt of tm-
gcoorlooftl verlengtl is , ouvermirrdertl 
amiere disciplinaire straffen, zoo hiertor 
termen bestaan. 

Arl. 40. Aan tle au^blenar»Mi der brug-
gen en wcgcu kuimcu tic volgeiule straf-
ferr, rraar- gelang van het fei l , opgelegd 
w or tlen: 

l^'. Derisping; 
2*. lidiomling van bezobbging gedu-

rende ht)Ogstcus eeue rnaaml; 
3^ Schor\sing <ler belrekking gedu-

i'cntle ht>t»{;stens twee maanden (tle .schor-
sing beeft varr zelve korlirrg varr bezol-
diging ten gevolge) ; 

4''. In nouactivitcit-stelling; 
r>\ Ontslag. 
Dc berisping gcschictlt schriftelijk tii 

kau aan dc oirdcrgcschiklcr) uordcrr 
gegeven tloor alle ambleuareu , tc be-
ginnen met hen . tlie tltMi rang van 
rrrgenieur hebben. De ambtenaar, tiie 
haar heeft tticgejuasi, moet tlaar van aan 
zijrr onmidtlcllijken chef kennis gcvcrr. 

De korliug op tle i>czoldiging vooi 
tien dajjcu wt)rdl door* de hooftl-ingc-
rrieurs uitgcs]>roken. 

i)e korliug vt»or meer tlan ticu tlagcti 

eu de schorsing wortlen tloor orrzen 
mirrister van openbare werken opgelegd. 

liet stcllerr in norracliviteit cn het {jc-
veu varr ontslag gc.scbiedcrr tloor ons, 
voor* dc letlen varr het kor ps der brug-
gen crr wegen, als ook voor de hoofderr 
van bureau, cn dtror onzen nrinisler 
voi>r de andere bij het kor'i»s behoo-
rendc beambten. 

De geschorste ambtenaar is uilgesloten 
van de werken t)f de burcau's, waaraan 
bij ver hor j den is. 

Dc straffen worden op de dienststaten 
vermeld; zij kunnen wortlen tltuu-gc-
slieken l)ij eene mei rctlerren omkleetlc 
beschikking van den chef des ambtenaars, 
die haar heeft oi)gclegtl. 

Dc ambtenaar, tlie tic straf van schor-
sing of korlirrg beeft opgelegd, eu hij, 
die tlaarvan de door.strijking gelast heefl, 
nullen daarvan onmiddellijk aau onzen 
minister kennis geven. 

Dckortin{jcu optie bezoldiging ten ge-
volge van straf, worden, overeerrkom-
stig de wet van 21 julij 1844, gestort 
in tle weduwen- eu wcezeukas bij hel 
departement van t^pcnbare werken. Deze 
stortingen kuruieu bet bedrag vau eene 
maand bezoldiging niet tc boven gaarr. 

Kostuum. 
Art. 41. Ucl kostuum tier letlen varr het 

korps der hr uggcrr cn w egen zal laler 
hij koninklijk besluit worderr bepaald. 

Dc uniform, voorgeschreven bij ko-
ninklijke besluiten van 20airguslus 1831 
cn van 7 april 1835, blijft voorloopig 
behouden. 

Bezoldiging. — RciS" eti burcaukoêten^ 
Art. 42. De jaarlijksche,bezoldiging, 

welke de leden van bel kori»s der brug-
gen cn wegen en dc daarbij verbonden 
ambtenaren gctiieten, is aldus bepaald: 
tnspecteur-gt'ueraal . . . . S00i?fr. 
lloofd-ingenieur, tier 1« klasse (^3i)0 » 

» » » 2® )) 5200 )) 
Gewone ingenieur,der-l* » 38fK) » 

» p der2'' » 3200 o 
» » der 3̂  2000 » 

Onder-ingenieirr 2(»00 » 
Konducleur , van tic !• klasse 2 *00 w 

» »> 2«̂  » 20OO w 
» i> 3<» » ld(M) » 

llooftl van bureau . . . . 2000 » 
Kommies , van de 1® klasse 1000 j> 

» )) 2"̂  D 1400 O 
» t» 3* J200 
)) )> u IKH» u 

i>t)de 700 i> 

Onze rninicïlcr bepaalt de bezoldigiuij 

der t)verige beambten , naar het gewigt 
van thï ilienst,w elke hun is toevertrouwd. 

.\rl. 43. WannetT eerr litl varr het 
korps tle dienst van eeu ht»ogercu rang 
waarneemt, wordl hem. boven zijne 
gewone bezobli{;iug, tic helft lt)cgelegd 
van bet verschil lusschen die beztddiging 
cn tlie der laatste klasse van den rang 
welker) hij lijdelijk bekleedt, l l i j geniet 
daar enboven tle reis- en bureairktisten, 
vcrbornleu aan de dienst, die liij voor-
loopig vervuil. 

Art. 44. Dc bezoldiging der onder-
ingenieurs, die meer tlan tlric jaren wer-
kelijke tlienst lellen, kan tol 2 j O O fr. 
vcrhoog'd worderr. 

Die der kontluclcurs van de l" klasse, 
welke mtjcr tlan tien jaren in tleze klasse 
gediend hebben, kan tot 27(Kl fr. wor-
tlen gebragt. 

Art. 45. Er wordt tot tlekking der 
bureau- en reiskosten aan tien inspecteur-
genei aal , aarr de hoofd-iu[;enieurs , dc 
gewone ingenieurs en dc ktuulnctcurs 
iu actieve dienst, eeue sciiadeloossleUing 
tocgeslaan , waarvan hel bedrag in de 
eerste inaautl van ieder tlierrsljaar door 
onzen minisler w ordt licpaaltl, over-
eenkomstig het gewigt en de uitge-
.slrckthcid tier dienst. 

Het maximinn van tle/e .^chatleloos-
slclliIlgen is: 

Bureaukosten. 
Hooftl-iugcuieur . . . . 800 fr. 
Gewone ingenieur . . . . 400 » 

Beis kas ten. 
ïnspecleui'-gprreraal . . . 1500 >» 
Hoofd-iugenitnir . . . . 1200 m 
Gewone ingenieur . . . . 900 » 
Konducleur 200 » 

Art. 40. lUj buitengewone en belang-
rijke werken, waarvarr het bestuur en 
loezigt wortlt toevertrouwd aan leden 
varr hel kor ps, die reeds met eene actieve 
dicust belast z i ju , kan onze minister 
aan deze ambtenaren eene hoogere 
schadeloo.sstcHing voor bureau- en rois-
kostcu Iticleggcu, of weihen magtigen 
lol het indienen vau eene dcclaialie, 
opgemaakt volgens eerr tarief, dat wi] 
ons voor hchouderr later vast le stellen. 

Ai'l- 47. Voor ietlere onvoorziene reis 
buiten tien dienslkring, gedaan krach-
leus ecrre ministerieelc beschikking , 
kan eene schadeloosstelling worden toe-
gelegtl , waar van bel betlrag naar de , 
in bet voorgaande artikel, aairgeweiene 
beginselen zal wortbm bcjiaabl. 

Voor ht'l {^eval vau eem^buitenland-
öche zeuiling, lH'j»aall onze rnrnistei het 
bedrag der toe te kennen schadeloos-
stelling 
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Mijcmecm bcpaliiujcti, 

Art. 48. Alvorens in ilieiisl (e (reden, 
zijn de leden van liel Korps (1er brug-
gen en wegen en de daarbij verlioiidene 
beantblen gebonden «b'i» eed al' le leg-
gen, \oorgescbreven bij bcslnil van bel 
nationale congres vati 20 jnlij ISr.l. 

Arl . 49. De leden van be'. korps der 
bruggen en wegen , die eervol ontsla-
gen of op pensioen gesleld worden, 
kunnen verlof bekocnen , om bun rang 
te l)eln)uden of, bij wijze van eertilel, 
tot eeii boogeien tang bevordc(<l wor-
den , en vergunning erlangen, om bel 
daarbij beboerende kostutnn te dragen. 

Art, 50, De leden van bel korps der 
bruggen en wegen iti de actieve afdee-
ling , als ook de aan deze afdeeling van 
bel kor\)S verbotidene ambtenaren, mo-
ge/i niet te gelijkertijd een ander ambt 
l)ckleeden, bezidiligil door den staal, ile 
provinciën, gemeenten of openbaie 
besturen. 

Zij mofïcn geene verkiezing hnatt-
dat élcctif) aannemen , geen winstge-
vend bedr ijf uitoefenen, zelf of o[» naam 
bunner vrouw of van eenigen anderen 
tusscbeiigestelden persoon, (;cen(Mlei 
soort van bandel drijven, nocb deel-
nemen aan het beheer of bestnui' van 
cenig genoolscb.ip of eenige inrigting 
van nij\eiheid. 

l)i)ze njinister kan Inm , in bijzondere 
gevallen , van de in dil artikel vastge-
stelde verbodsbepalingen f)nlbefien. 

Art. 51. De anibtenar en, die zich 
bevinderj in een dtü (gevallen bij artikel 
50 voorzicMi, morte.n, l>innen zes maan-
den , afzien van d(! beti ekkingcïu eji 
bezightïden , die cmvei eenigbaar zijn 
nict hunrn; sicHing in dc dienst der 
bruggen en wej;<Mi 

Zij, die ver lar<,;«:n van de in genoennl 
rirtikel va..l,;e.stelilo \erbodsbe\>alin,';en 
ontheven le wor<lerr, rnurU n binnen dri-j 
maanden daartoe eene aan\ra.»g di>eu. 

De j',emelde lernirjrrrn worden gere-
kend aan le vangen op don da;; der 
l)ekendmakinj', varr dit Ixsluit. 

Art. 52. Alle meinorien , (uitwerjien, 
teekeningen, kaarten , enz , tielreflende 
de benroeijingen van hel korps der 
bruggen en wegen , het eii'.endocn van 
de re{[er'ing zijnde . woi-den bij ontslag, 
pensionering of overlijden van leden varr 
het korps, door dc zorg van den direc-
teur generaal , in de an liitven van het 
departement van openbdic werken ge-
plaatst. 

Art. 53. Alle organieke beschikking,et; 
betiekkelijk lot bel korps der bruggen 
en wegen , welke met die van het t(?-
genwoordig besluit irr strijd zijn en du 
bepalingen van ons beshrit van 11 
maart 1847 zijn argcscbafl. 

OverfjaiKjsbcpalhifjen. 

Ari. 54. Dc ambtenaren en onder-
beambten van lie bruggen cn wegerr , 
bepaaldelijk ger-angschikl of aangesleld, 
wier bezoldiging op dit oogenblik hooger 
is dan die welke door hel tegerïwoor-
dige or ganieke besluit wordt vastgesteld, 
kunnen voor hun persoorr eene toelagi; 
bekomen gelijk aan hel vei'schil dezer 
tractenrentcn. 

Art. 55. Ten 0]>zigtc van den tegcn-
woor-digen slaat van hel korps der 
bruggen en wegen is onze minister 
gemagtigd, om het getal ambtenar en van 
iedere soort, aan^jewezen in artikel 8 
varr het tegenwoordige besluit, betrek-
kelijk te vermeerderen of te verminderen, 
zoodanig echter , dat rroch het geheele 
getal amblenaren bij dal artikel vastge-
steld , noch het bedratj der daaraan 
verborrdene uilgaven worde le boven 
gegaan. 

Art. 55. Bij uilzondcring op de 2«, S 
var) artikel 30, behouden wij ons voor, 
om voor ditmaal tot den rang van in-
genieur van de 3^ klasse te bevorde-
ren de korrduclcurs der 1® klasse, 
die vroeger een voldoend exarrren heb-
hcrr afgelegd tot verkrijging varr <len 
r ang van onderingenieur', of die tcgen-
woordig de dierrst varr gewoon in-
genieur vervullen. 

Art. 57. ï\let afwijkirrg van artikel 29, 
î ĵ jUneri de horrorairc onder ingenieur-s , 
^ d honorre kondrrctcurs en de op-
igters, die tegenwoordig in dicMist zijn, 

i^oo zij dit docH' den raad wortlerr waar-
liig gekeurd , benoemd worden tol kou-
ducteui's bij de br(r(;gerr err wegen. 

De opzigleis die werkelijk in rang, 
met den rang belast of tijvicirjk zi jn, 
welke nier l«d den r-arrg van ktordueteur 
worden benoemd , noch als beschikbaar 
worden g<'plaalst, noch lol bekoming 
van pensioen worden voor^jeihagerr , 
kurrrren tol hoofden van bureau of lot 
kornmiezoti worden bcru^emd. 

Art. 85. On/Ai rninidlei' van openbar e 
werken zal ons spoedig eene voordragt 
doerr tot vorming varr l id articvc kadei' 
der buic.uibvamblcn. 

I 

i 

VAN tll'ENKAUE WEKKEN IN HEKGlE. 

IV ^iuk, lionin/ilij/c bestuit van 21 Februarij 1850, regelende de 
organisatie van het personeel der bureau's verbonden aan de 

dienst der bruggen en wegen. 
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Leopold , koning der* Delgen . 
Allen , die deze zullen zien of hooren 

lozen, heil ! 

<iczien de artikelen 9 , 42 cn 58 van 
hel koninklijk besluit van 2(> januarij 
laatstlederr , houdende organisatie van 
de dienst en bel korps varr de inge-
nieurs der bruggen en we ;̂ en ; 

Overwegende ilal er*, ingevolge ge-
rroemd artikel 58, aanleidirrg is om hel 
normale adieve kader der bureau-be-
ambten, verbonden aan de dienst der 
bruggen en wegen, le regelen ; 

C)Vi».rwej;ende dal wegens den tegen-
woordig'en slaal van hel personeel der 
bur'cau's , het noodig is om door een 
ovei'/fangs-rnaatrcgel de vervan^fin{[ van 
de oude tloor* nieuwe organisaiie tc 
doen plaats hebberr ; 

Op dc voordragt van onzen minister 

van operrbare werken , 
W ij hebben besloten cn besluilen: 
Art . l . De actieve afdeelinj; van bureau-

beambten . verbonderr aan de dienst dcr 
bruggen en we(,a'n , bestaat uit: 

9 hoot'dcn van bureau. 
9 kommiezen van dc 1® klasse; 

14 
27 3" 

f. e 

» » » » 

14 » » , .. , 
9 boderr. 
Ar t. 2 Naar gelang van den legen-

woor digen slaat van het personeel, is 
onze minister belast, hel getal ninble-
narerr varr tedere .soort betrekkcdijk (e 
ver iiKM-rderen of le vtM iniinh'ren , /or>-
daniir cverrw(;I, «lat hij, wat de uilgaven 
betreft, blijvc binnen ihi bij arlikel 1 
bescluevcn grcnzctu 

V« Stuk. Koninklijk besluit van 28 Maart 1850, houdende re<teliu<t 
van dc organisatie van de dienst en van het korps van de 

ingenieurs der mijnen. 

I>e<ipold, koning dcr Delgen , 
Allen . tlie ileze zullen zien of hooi en 

lezen, heil I 
ller/ien on/.ebesluilen van 2i»auguslns 

IS31, houilende orï;atiisa(ie van tic dienst 
en van hel korps der ini;enienrs van de 
mijnen; \an 31 tleeeinlu;r 1837, wij-
yigend»; hel Vi)oi;;aande en vei'i;roolende 
de kruiers; van I oetober 1838, ier,e-
l»'nde de bij/(mdei'i) scbuol voor den 
mijnbouw ; van 4 juuij 18'.»9, uilbi-ei-
ili'ndc bel kader der-onder-in^fenieur s en 
kornlucleurs , en r<;gelende eb; reiskosleii 
dezer laatsten ; van 21 april I 8 i l , be-
j>alendc de 8cbaileb>osstelling »Ier inge-
nieurs voor verblijfkosten buiten hminen 
kring; van U» jnnïj 1844, insU^llende 
de algemccne inspectie <ler mijnctr ; van 
21 jub j 1845. veraiulerende de benaming 
van konduc.'teirr irr die v:in asiiirant der 
mijnen en vennecrtler'endi; hel aanlal 
aspiranten van iedere klasse; van 1.5 
september IS »5, bi-palende de beinoeijin-
gen van tien inspecteur j;eneraal ; van 
17 september 1S45, rvgelende de wijze 
van aanvulling van h«»l k(»rp:s ingenieurs 
der njjjnen; varr 15 no\einb<'r' KSir» 
ï)»Mret1«Mule. hel toczir,L over kW sioiun-
.v^rkiirigen : van M maart lS i7 nm-

trent d(ï uït\indiiijpMi, gedaan thM>r 
arrrbten irerr en b<Mirrbt<'rr van hel <le-
parlement van t>peid>are werken; van 
15 oi-lober IS i7 , wijzigeinle d(» Knir-
gaaude. bepalin;;en mei betrekkintf tot 
de examens <ler aspiranten, die zich ah; 
kaïnlidalen stellen vonr bel verkrijgen 
des titels van horrorair (neder-tn{;enieur; 
van 18 julij \84S , \aslstellende bij 
\\ ijz<' van <iv<M'g.n«;; een ineuw sttdsel 
vo(n' buri':»\i- en reisko:;lei) ; 

Willende overgaan tot «HMIC re4)rga-
nisalie van de dienst en \an het korps 
ingenieurs dei* mijrnMi , err de /.arnen-
slellirïg der kaders bren,';er» binnen de 
i;reuzeri no(»dig vtM>r de tegeuw(»orilige 
bchoerierj der dienst ; 

Op dc voordragt van onzerr minister 
van openbarr? werken , 

W i j hebben besloten cn besluiten: 

iiemoeijingcn fan hel korps der mijnen. 

Art. l . Ib't korp- ingenie\n-.s der 
mijn<»n is, <»ndec de leiding van onzeii 
minister van openbare woikcn, belast 
te. waken voor cn te vt>orzien in de. 
ijitvoerirrg der w<Hen en regleinrnlcii 
IvrtretlVinU ; 
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1®. Dc mijnen, Iiergworkcfi. veende-
rijen , groeven en luiUen ; 

De sloomwerklni|;en, mei uitzon-
dering van die der stoomlioolen . der 
locomotiBven en andere sloomwerkluigen 
op 's ! ijks spoorwegen. 

Vcnlecling van fict tjTotuUjebipd» 

Arl. 12. De provinciën llenrgonwen. 
Namen, l.nxeml>urg en t.uik zijn, nu't 
i>elrekking lot dc diensl der inijnen , 
yerecnigd tol Iwee direclien en verdeeld 
in zes districten, op de volgende wijze: 

directie. 

2-

J' 
2® 

3« 

5' 
» 

district. 
» 

» 
» 
» 

Dc onderverdceling der districten ge-
schiedt door onzen minister van open-
bare werkcJï, die daarJ)ij tol grondslag 
zal nemen het aantal mijnopeningen, 
hare belangrijkheid, de moeijclijkheid 
van het werk en daarenboven den af-
stand der ontginningcfi van elkaiuler en 
van de vei blijfplaats der ambtenaren. 

Onze minisler voorziet, des noodig, 
in de tusschcnkomst van het bcstinir der 
mijnen in andere deelen van het ko-
ningrijk. 

ZamcnstclUny cn rangschikking van hel 
korps, — Gelijkstelling, 

Art, 3. liet kader van ingenieurs der 
raijnen is in drie afdeelingen gesplitst, 
Ie welen : 

Eene actieve afdeeling; 
Eene beschikbare afdeeling ; 
Eene nonaclieve afdeeling. 
Art. 4. Dc actieve afdeeling^ bevat dc 

ambtenaren van bel korps der mijnen 
in dienst. 

Art. 5. Dc beschikbare afdeeling bevat: 
l*. De leden van hel kor\»s, ilie te-

genwoordig in dienst z i jn , maar door 
ophetïnig hunner bcti-ekking niet in het 
actieve katler kinnicn begrepen worden; 

2*. De leden van hel koi ps, bijzoniler 
b<'last met <M»ne openbare dienst, buiten 
den aangewezen werkkring van ilc in-
genieurs der mijnen : 

3». Dc leden van hel korps, ditï, d()or 
ziekte ot*' zwakte of aniiere omstandig-
hetlen,vimr hel oogenblik builen staat 
zijn , naar eisch hunne dienst tc ver-
vuilen ; 

Dc leden van bet korps, die bij 
koninklijke of minislerieelc beschikking 
verlof hebben. 

Alle ambtenaren, behoorendc tot de 
beschikbare afdeeling, deden ui bevor-

liegterlijke arrondisseenenten van Dergcn cn Doornik. 
Kegterlijk arrondissement van Cliarlcroy. 
Provincie Namen. 
Provincie Jvuxeniburg. 
Gedeelte van het rcgtcrlijke arrondissement van Luik, 

gelegen aan den linkeroever van de Maas, 
Gedeelte van hel reglerlijke arrondissement van Luik, 

gelegen aan den regteroever van dc Maas, cn de 
reglerlijke arrondissementen van Iluy en Verviers. 

dering met dc leden van dc actieve af-
deeling. 

Deze bepaling is cclUer niet toei^as-
selijk op beschikbare ambtenaren, door 
verlof. 

Wanneer er in het actieve kader 
plaatsen openvallen worden zij in het 
algemeen vervuld door leden uit de be-
schikbare afdeeling cn wel zoo lang er 
personeel van deze soort bestaat. 

De leden van het korps, die bepaald 
of onbepaald verlof hebben, zijn ver-
idigt zich ter beschikking van de re-
gering tc stellen, uiterlijk zes maanden 
nadat zij daailoe bevel van onzen mi-
nisler van openbare werken hebben be-
komen. 

Dc leden van hel korps in de be-
schikbare afdeeling genieteri een wacht-
geld op den volgenilcn voet: 

1°. Zij , die tien of minder jaren 
dienst hebben , do helft van de bezol-
«liging aan hun rang verbonden; 

2". Zij, die meer dan tien jaren dienst 
hebben, twee derde van die bezoldi-
Ging. 

Deze maatregel is niet van locpassing 
op ambtenaren , die bij koninklijke of 
minislcriecle beschikkifig, met eene an-
dere door den Slaat l)ezoldigde dienst 
belast zijn tlan die der inijnen. De be-
zoldiginjr van tleze laatsten wordt geheel 
afgeschrcveiï van de foiulscn, toegestaan 
voor de dienst die hmi is opi^edragen. 

i'^enmin is hij loe|>as.selijk o() loden 
van het korps, die verlof hebl>cn en 
die geen Iraelcment voor beschikbaar-
heid of wachtgeld kunnen bekomcfi , 
dan bij liet cimie van lam verlof en 
bij gebrek aan openc plaats in de aclieve 
kaïle/'s. 

Art. (». Het besciiikbaar stvllen ge-
schiedt door ons, op de met redenen 
ornklcedc voordragt v:ni onzen miiiislei. 

Arl. 7. lu de nonaclieve afdeeling 
worden de leden van bet korps geplaatst, 
die ici hunne betrekking {geschorst zijn. 
Zij kunnen een non-activitcits-trakle-
menl geuielcn , dal nooit dc helft d(!r 
bezoldiging, aan hun rang verboriden, 
mag te hoven gaan. 

llel iu-non-aclivileil slellcn v\\ lu i 
bet)alen der daarbij behoorendc bezol-
diging geschicilt door ons op dc voor-
dragt van onzen minister. 

Art, 8. De actieve afdeeling is zamen-
gesteld u i t : 

2 hoofd-ingenieurs der l* of 2« klasse; 
r> ingenieurs dcj* !• of 2« klasse; 
8 on(ler-in(;cnieurs; 
30 aspirant-ingenieurs, waarvan 8 

der 1«, 10 der 2« en 12 der 3- klasse. 
Dc beschikbare en non-acticvc kaders 

zijn onbepaald. 
Art. 0. De ambtenaren bij dc mijnen 

van icdei'cn rang wortien door ons be-
noemd. 

Art. 10. Onze minister verileelt hel 
personeel bij dc verschillende diensten. 

Hij regelt de vcrander»n{jcn van be-
trekking cn benoemt, des noodig , tij-
delijke beamblen. 

Art. I I . Hij uilciste noodzakelijkheid 
kunnen ile hoofden der diensl voorloo-
pig in eene tijdelijke openc plaats voor-
zien, mits zij ilaarvan onmiddellijk onzen 
minister keiutis geven. 

Arl. 12. \Vamieer de dien.sl eene ver-
eeniffde werking vordert van leden van 
het koi'ps CU aiulere burgerlijke en mi-
lilairc amblcnaren, heeft er dc volgende 
gelijksleUinif van rangen jdaats : 

Hoofd-ingciiieur der l® klasse, kolonel; 
Hoofd-ingenieur der 2" klasse, lui-

lenanl-kolonel ; 
Ingenieur der l«̂  klasse, majoor; 
Ingenieur der 2»» klasse, kapitein der 

Ic klasse; 
Onder-ingenieur, luitenant; 
Aspirant-ingenieur der l* klasse, 

luitenaul ; 
Asi>irant-ingcnicur dcrj 2« of 3^ klasse , 

onder-luitenant. 

Vcvdcciing rau het personccL 
blijfjduats. 

Ver-

n.ang. 

Hoordiugen. dei- l-directie. iHergen. 
»> 2* w 'L\jik. 

Ingen, van het l* district. Dergcïi. 
» » » 2'' > Charleroy. 
)> » » 3« n INamen. 

' » i> i> 4" » lArloiK 
a 
)) 

5« j) è Luik. 
iLuik. 

De vcrblijfi»laats der 
en asj>iranlin};cnieurs 
binnen welke zij bun 
moet Cf i uil<K;feiïcn , w 
minisler van openbare 
op voordragl van den 
district cn op advies 
ingenieur. 

' onderingenieurs 
en de grenzen , 
gewoon toezigt 

orden dooi' onzen 
werkeiï be\>aald, 
ingenieur van het 
van den boofd-

Art. 13. Over ieilere dircrho der uiij-
nej) is een hoofil-ingenieui g<'steld. 

( >ver ieili'f ilisti ief een in;;oniriir. 
\Mi i^'Jer ojiiier-iliîîlî iet is voor tu t 

g.nvt'Ut' Uu eea tuulei-ing^'iiifiu' of 
een asciraut-ingenicur veri>v)ju!i'u. 

Art. l i . D»» verl»lijfpla:».ts vo^r de 
Mudtlrjjaj'en van h»'l l-^rps der mijnen 
* d<w: 

Werkkring cn hcniocijingen. 

Art. 15. De hoofdingenieurs z i jn , 
ieder in zijne directie, de chefs der 
dienst, lu <'eze hoedanigheid zijn zij 
belast met voor den (jeregelden loop 
van alle takken der dienst zorg te dra-
gen ; zij alleen houden r eglslreeks brief-
wisselinp; met den minister, met de 
gouverneurs en met dc kollegien van 
gedeputeerden uil <lc provinciale staten. 

Zij hczocken de inriijlingen van luinne 
directi(Mi zoo dikwerf , dal zij bekend 
blijven met den voortgang en de be-
hoeften van de verschillende lakken van 
de diensl. 

Zij waken voor dc naleving van wet-
ten CU reglementen. 

Zij (ïcvcn aan den minister, aan het 
kollegic dei' gedeputeerden uit de pio-
vinciale staten en aan den gouverneur, 
alle inlichtingen cn adviezen . die van 
ben verlangd worden , en doen bun alle 
verslagen cn voordragten, die zij in 
hel belang van dc dienst, voor dc be-
vordering der kunst en den bU»ei der 
nationale nijverheid nuttig achten. 

Art. U>. De ingenieurs der districten 
.staan onder dc bevelen der hot»fdïngc-
uicur.- .̂ 

Zij rei/i n dikwijls iloor hiiu tlistrict, 
ten èihtleall«^ aan bun loezijjl vertrouwde 
inrigtingen tc i>ezoeken. 

Zij wak.Mi voor de uitvoering van 
w» lien. regiemeuten eu bijzondere aden 
jjclreilcntie de/e iurigtingen. 

Zij geven gegi (uul advies omtrent alle 
zakou . aangaande de diensl iu buü 
d«.dri( l 
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Zij govcn aan den hoofdingenieur alle 
jnïiehlingen , ilie hun worden gevraagd 
en doen heni alle voorstellen , die zij 
in het helang der dienst en voor den 
bloei der nationale nijverheid noodig 
achten. 

Art. 17. Dc onderingenieins staan 
onder de bevelen van de hoofdingenieurs 
of van de in(jenieurs der districten, aan 
welke zij toegevoegd zijn , om hen te 
helpen in de onderdeden der dienst. 

De onderingenieurs, die in de dis-
tricten geplaatst zijn , hebben daaren-
boven het gewone toezigt over eenige 
inrigtingen. Zij zi jn, te dien opzigle , 
aan de verpligtingen oiulerworiïen, 
welke hierna aan de aspirant-ingenieurs 
der ijjijnen zijn opgelegd. 

De otiderin{fenieuis vervangen de 
district-ingenieurs bij afwezigheid, 
ziekie of andere verhindering. 

Zij kunnen geroepen worden om een 
district te besturen , of om eenen titu-
lairen ingenieur in een bepaald gedeelle 
zijner dienst o|> zijde te slaan. 

De noodige magtbrieven ter vervulling 
der beide laalsle dienslen worden aan 
hen,op advies van den hoofdingenieur der 
directie, door onzen minister gegeven. 

Art. 18. De aspirantingenieurs slaan 
onder de onmiddellijke bevelen van de 
hoofdingenieurs of van de ingenieurs , 
aan wie zij in de dienst zijn toegevoegd. 

Zij bezoeken, zoo dikwijls als de 
hoofden der dienst het noodig oordee-
len , de inrigtingen, waarover zij hel 
toezigt hebben, bijzonder ten minsle eens 
in de drie maanden de binnenwerken 
der mijnen , die aan gevaar bloot staan, 
en ten minste eens in bel jaar de bin-
nenwerken van alle ontginningen van 
eenig belang. 

iVij deze l)ezocken vestigen zij voor-
ïjanielijk hunne aandachl oj) ailes wat 
betreft den loof» van het werk,des'cr-
zorging der mijn en de zekerheid der 
werklieden , de middelen van verlich-
ting. hichtvervcrsching. schoring, het 
gebi nik van buskruid , de bewaring 
van bel walei- en van de eigenschappen 
der oppervlakte; zij zien tle plannen 
van voortgang tier werken n a ; zij vfr-
zekeren zich van hi:l gert'gelil bijhouden 
tier f egisleis van voortgang , letten op 
ile werklietlen en lunnje boekjes, enz. 

Zij ztïrgen voor tle uilvoering dcj' 
reglemeïilen bij stoomwerktuigen. 

Zij makeri proces-verbaal op vau 
oiijjelukken en van alle overtredingen 
van wetten en regh?mcnten; zij ont-
wikkelen dc elementen ter bepaling van 
tle voor de hoijftlsom noodige gedeelten 

van ieders patdil en vereenifjen nllt 
opgavcfi tot eene uitvoerige statistiek der 
niijneti . bergwerken, groeven, bulten 
en stoomwerktuigen ; zij werken metle 
bij voorloopige iidichtingen over geval-
len van verschil tusschen ontginneis, 
en bij hel nazien der platte gronden 
voor verzoeken om vergunning in fnij-
nen en tier plamu'n van oprigling of 
van verantlering tlei* bulten. 

Zij tloen aan den ingeniein- op vaste 
lijden verslag over hunne bemoeijin-
gen; zij schrijven daartoe in een open 
registcï- aan het bm-eau van den inge-
nieur hun besluit uit waarnemingen bij 
huinie reizen gedaan; zij nemen deel 
in het schrijf- en ander werk van btH 
district. 

Baad van de infjenicurs der mijnen. 

Art. D). Kr bestaat bij het ministerie 
een raad van de ingenieurs dei mijnen, 
zamengesleld u i l : den directeur-generaal 
der bt liggen en wegen en der mijnen, 
als voorzitter; twee hooftlingenieurs; 
een gewoon ingenieur, lelkens door den 
minister aan le wijzen. 

De chef van hel bureau der mijnen 
bij het hoofdbestuur vervult de be-
trekking van secretaris zomler beraatl-
slagetide slem. 

Art. '20. Dc raad vergadert als tle 
minister hem oproept. 

De raad geeft advies op alle vraag-
stukken van kunst, bestuur, toezigt, 
als ook op de voordraglen omlrenl tle 
algemeene verdeeling van dc dienst tMi 
bevordering der letten van het korps 
der mijnen , die hem door den minister 
worden voorgelegd. 

Hij ontler werpt van zijn kant aan 
tien minister alle voorstellen die lit.'l 
belang van tle tlienst hem toeschijnt li» 
vorderen. 

Toelating, Jfc7ioeming, — bevordering, 

Arl. 21. Nienianil wotuU in hel korps 
der mijnen toegelaten vóór den ouder-
dum van 21 jaren. 

Arl. 22. De toelating tot dc plaals 
van aspirant-ingenieur van dc klasse 
en tol den titel van honorair onder-
ingenieur der mijnen blijft geschieden 
overeenkomstig de artikelen 0 en 10. 
hoofilstuk Hl van ons besluit van 17 
september 1845 rn de bepalingen van 
ons besluit van 15 october IS47. 

De aspiranten der D en 2»̂  klasst 
worden uitfluitend uit die van dc on-

I 

ll 
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imdtlellijk vtiorgaanti«; klasse genomen, 
w elke len minste ih ie jaren in tlie klasse 
getliend en zich tloor ijver oinlerschei-
tlen hebben. 

Art. 23. De plaatsen van tnnler-inge-
nieur blijven bewaartl voor tle aspirant-
ingenieurs der mijnen , tlie tien eertitel 
van onder-ingenieur der niijntMi voeren 
en ten minsle tlrie jaren tlienst bij het 
kori)s tellen. 

Deze benoemingen geschieden t)ver-
cenkomstig de bepalingen vervat in 
booftlsluk IV, artikels 11 en 12 van ons 
besluit van 17 september 1845. 

Art. 24. De ingenieurs en htM)ftl-inge-
nieurs worden uitsluitend gekoztMi uil 
de leden van het korps , tlie ten minste 
ilrie jaren in tien onniitldellijk voorgaan-
tlen rang hebben gedieml. 

De bevortlering wordt slechts ver-
leeiitl bij behoefte van tle tlienst en 
binnen de grenzen van hel actieve kader. 

Ondergeschiktheid, — Politie, 

(Arl. 26 lot en met 33 als art. 33 
ct)i en met 40, voor het kor i>s tier brug-
gen en wegen). 

Kostuum. 

(Zie art. 41 voor hel korps van de 
bi'uggen en wegen). 

Bezoldiging. — Bureau- cn reiskosten. 

Art. 35. De jaarlijksche bezoldiging 
van de leden van bel korps tier n)ijnen 
wordt altlus gesteld: 

fmnk 
Hoofd-ingcnieur der 1« klasse 0,300 

» » » 2« » 5,2ti0 
Ingenieur van »le 1® » 3,800 

» n >1 3.200 
Ontler-ingenieur 2,400 
Aspirant-ingenieur tier 1' klasse 2,400 

» » 2' » 2,000 
» » 3« » l,(ï00 

Art. 30 (als arl. 43 van het be.sluit 
voor hel korps tier brng{jen en wt?gen). 

Ar t. 37. De bezohiiginjf van de aspi-
ranl-ingtMiieurs van tlti 1® klasse, die meer 
dan lien jaren in tlien r ang gediend heb-
ben. kan tot 2,700 frank wordtMi ver-
li oogil. 

Arl. 38. \iv wordl, nis reis-en bureau-
kt>slen , aan tle hooftl-ingerrienr-s en itr-
genieurs van tle actieve aftleeling eene 
schaileloosslelliniy lt)egeslaan, welker be-
tir'a/[in de eerste maand varr ietier dierrst-
jaar. tloor onzen minister wt)rdt be-
l>aald naar mate van het belang en 
de uitgestrektheid tier dienst. 

liet maximum dezer vergoeding is 
aldus vastgeslehl: 

Bureaukosten. 

llooftl-ingenieur. . . . 
Ingenieur . . . . . , 

Reiskosten, 

frank 

800 
400 

Hoofil-ingenieur 1,200 
Ingenieur OOO 
De onder-ingenieurs en de as|>iranl-

ingenienrs ontvangen reiskosten, tlie op 
tlriemaantlclijksche staten worden ver-
effend volgens tlezen grondslag : 

Schadeloosstelling in franken voor 

liangeri. j 1 

Eene nederdaling in 
de mijnen. 

Ken uur 
' gaans. 

1 

Kenen dag 
verblijf. 

Onder-ingenieur. . . . r> » 0,75 0 » 

Asi>i ra ut-ingenieur . . 4 » 
i 

0,50 4 » 

Dc geheele som, welke aldus als .seha-
tleloosstelling kaïr wortlen toeg(!slaair, 
wortll jaarlijks dotu* o»i/en minister be-
paald; zij zal nooit een maximum kuimen 
te boven gaan tlat naar orrderstaaridcn 
gr»»iulslag is berekend : 

Voor iederen t)nder-iio;enieur aan 
reizen onder wt^rpcn fr. 600 

l 

Vot>r iedfrrn as|>irant-ingerrieur aan 
reizen ondtM w tu \>en Cv. 400. 

Do i-.i.iil van ingenieurs verdeelt 
jaar lijks, op atlvies tier tlionstchefs, tien 
goetlgekeuitlcn post t)ihler tle tlirectien 
cn tlisliit:ien naar tle verschillende be-
hoeften ; deze verdeeling wortll aan tĥ  
.joctlkcuring van d».'U minister tmder-
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üe ingenieurs zien <le driemaande-
lijkse.he staten linnner ondergeseliikten 
na. Zij strijken daarop door de reizen, 
die hun niel genoeg gemotiveerd toe-
schijnen , alsmede de nedenlalifigen in 
de mijnen , die de bijzondere helooning 
aan dezti dienst verbonden niel genoeg 
zonden billijken. 

Art. 39 en 40. (Als art. 4/i en 47 
voor het korps der brug,'; en en wegen). 

Algemeene bepalingen. 
Art. 41, 42, 43 cn 44. (Als art. 48, 

49, 50 en 51 voor het korps der bruggen 
en wegen). 

Art. 45. Dij ontslag, beschikbaar- of 
non-actiefstelling, pensioen of dood van 
een lid van het korps iler mijnen, woi-dt 
er, door bezorging van zijn omniddel-
lijken chef, oveigegaan lot het nazien 
vau den inventaris zijner bureau's en 

lot de overdrajjl van zijn arebiel aan 
den ambtenaar , die hem vervan^jt. 

Overgangsbepaling, 

Arl. 47. Met afwijking van artikel 27 
van het tegenwoordige besluit, ktninefi 
de aspiranl-ingenieuis, die len minsle 
tien jaren dien rang bezitten en die de 
examens, voorgeschreven bij onze be-
sluiten van 17 september 1845 en 15octo-
ber 1847 niel ondergaan hebben, op met 
redenen omkleede voordragl van den raad 
van ingenieurs, zonder nieuwe examens 
tot den werkelijken rang van onder-
ingenieur worden toegelaten. Deze uit-
zoinlering kan zich evenwel niel verder 
uilslr-ekkcn <lan lot ééne van drie be-
noemingen tot onder-ingenieur. 

In alle gevallen ontvangen deze 
aspiranten, na tien jaren diensttijd, 
deti titel van honorair onder -ingenicur. 

VIc Stuk. Algemeen reglement van 1 Maart 1850, betreffende de tucht-
verversching en het gebruik van buskruid bij de ontginning van steen-

kolenmijnen, C71 tvcl bepaaldelijk van die waarin veel mijngas (eerste 
kool-waterstofgas) voorkomt (houillcres ä grisou). 

Leopold Koning der* r»elgcn, allen 
die bet hooien of zullen lezen, heil! 

(iezien dc wel van 21 april 1850 en 
liet keizer lijk besluit van 3 januarij 1813 
omtrent de mijnen; 

Iterzien onze besluiten van l l mei 
1840, I I augustus 1841 en 29 jmii j 
1844 , inhoudende de ijoetlkeuring der 
reglementen op dc luchlverversching, 
verlichting , het gebruik van buskruid 
in de mijnen der provineiün Luik en 
lleneg'onwcn , bepaahlelijk voor de mij-
nen, waarin veel mijnjjas is; 

Gezien artikel 67 der grondwet en 
arlikel S5 der pri)vinciale wel van 30 
april 1836; 

Ovorwegemle dat' het nuttig is in 
hel bestuur, zekere maalregelen alge-
meen te m.iken en de eenheitl vau be-
schouwing en ijelijkvor rnigheid , welke 
vereenighaar zijn nut tic bijz»>iuierü 
omstaiuhgbeden der ontginning in ver-
.>ehillenile plaatsen, in le Viiei-en ; 

Op de v<»(»rtli'a;;t van on/cti ntrnisler, 
van t)\)enl)are werken , 

W i j hetdien besloten en besluiten : 

l ' HOornsruK. 

Ontginning in het algemeen. 

Art l Dij alle Oiulefaardsche ont-

ginningen, wordt de veiligheid van 
iederen gang , waar de mijnwerkers 
toegang hebben, verzekerd door een' 
sterken en geregelden stroom van zuivere 
lucht. 

Dc snelheid en het vermogen van 
dien stroom, zoo ook ile ruinile der 
gangen, ilie overal een gemakkelijken 
toeg'ang hebben, moeten worden gere-
geld naar het getal werklieden , de uit-
gestrektheid der werken en de natuur-
lijke uitwasemingen der mijn. 

Art. 2. De luchtververschirrg wordl 
door krachtig w erkende en veilige mid-
delen teweeg gebragl en onderhouden. 

Art. 3, De lucbl , die n^erkbaar be-
dorven is, door vermenging met ver-
derfelijke of onlvlambare gassen, moet 
zorgvuldig uit iederen werkgang afge-
voerd woi'd(Mi. De i'uimleder verscbillen-
ile wt i kplaatsenzal, z<»o noddig. w<nden 
bepei'kt , ten eifide de werklu»den . die 
in dtMi afvoiM iMhlen lueblslrooin geplaalsl 
zi jn, le tnillrekkeii aan «h? nadeelige 
nitwei'king van et'iie zoi» zeer bedorven 
lucht. 

Al t. i. De ilainnien remblais) . zoo 
lot ondersleuning van <le bei'gm.is^a , 
.ds tot scheiding der v»)erwegen van 
de aanhoorige liichlwegen , worden 
overal zoo digi mogLÛjk giinaakl en 

Art. 5. Deze dammen worden altijd 
lol op een kleinen afstand gehoinlen 
van de ruimte, waar werklicilen z i jn , 
ten einde te belellen dat er bij die plaats 
eene vertraging van den luchtstroom of 
oponthoud van schadelijke gassen plaats 
beeft. 

Arl. G. Het nilb(ajwen van de mijn 
geschiedt op zulk eene wijze dat er 
zoo min mogelijk deuren behoeven 
aangebragt te wor-den , die den lucht-
stroom moeien vcrdeeh^i of wijzigen. 

Iedere deur bestenul voor de verdee-
ling van den luchtstoom , moet van een 
luikje voorzien z i jn , hclwilk naar de 
behoefte wor-dt geojjend. liet gebruik 
van dubbeie deuren op een V(ddoemlen 
ouderlingen afstand is van i;rool nul in 
gangen, waar zij dikwijls voor de dienst 
der mijn moeten worden geopeml. 

I I » nOOFDSTUK . 

Mijnen met veel mijngas. 

Luchtverver sching, 

Alt . 7. Deze mijnen worden laags-
gewijze, al nederdalende, uitgebouwd. 

Behalve de door bel bestuur veroorloofde 
uitzonderingen, wordt hel geheel cn 
alle deelen van het werk op zulk eene 
wijze ingerigt, dat lucht, die in meer-
dere of minilere mate met ontvlambare 
gassen bezwangerd is, niet gedwongen 
wor'dt neder le dalerr. 

Art. 8. De uitlogt der lucht geschiedt 
door een bijzonderen put , uitsluitend 
lot dal einde gebouwd en door een vol-
<loendcn tussclienwand van dc andere 
putten afgescheiden. 

De lucht trek wordt voortgebragt 
door werktuigelijke middelen of door 
verwarming, met uilsluiting van vuur-
haarden {toque- feu), die door de uil-
stroomendc lucbl gevoed zouden wor-
den. 

Men neemt aan den ingang der 
mijn de noodige maatregelen om hel 
mijngas, dal daar le voorschijn komt, 
van iederen vuinhaaiil le vei \vijderen. 

Art. 9. Do kanden. tiie vt)or ilen in-
en uillogi der lucht bestemd zijn . 
moeten tlooi' /nlke .sU»vigc wanilen ĝ e-
:jcheitlen zijn . dal eene ontplofring ze 
geen nadeel doen kan. 

Arl. li) De Ui«!iUki»kers en luebllci-
dingen {\\i\:\]>cU-nnjons en kernés) kun-
nen niet geoorloofd wcn'den , dan bij 
uitzondering en alleen bij werken van 
voorbereid mg en onderzoek. 

Verlichting. 

Art. 11. liet ge)>ruikvan verligheids-
lampcn, goeiijjekeurd door het bestuur 
der mijnen, is eene ver^digting bij dc 
steenkolenmijnen met mijngas. 

Art. 12. De veiligbeidslainpen worden 
met een sleulel afi-eslolen, welke bij het 
bestuur bewaard blijft. Bijzondere werk-
lieden zijn belast deze lampen na te 
zien, schoon te maken en irr goederj 
staat te houilen. 

Art. 13 Ilij bet afdalen wordl aan 
iederen werkman eene lamp ter hand 
gesleld; hij is verpligt zich te verzeke-
ren dat ze gesloten is. 

Art. 14. liet is uildrukkelijk verboden 
de lampen in de mijn te o})enen. Die 
welke onder het werk uilgaan , worden 
gesloten naar boven gezonden of naar 
eene aangewezene plaats binnen de mijn, 
waar ze worden na/jezien , weer aan-
gestoken en met den sleutel gesloten , 
door ilieden uitsluiteml met die dienst 
belast. 

Art. 15. Wanneer bel mijngas in een 
garïg of eene galerij in zulk eene male 
aanwezig is, daler eene merkbare ver-
lenging van de vlam der lamp plaats 
grijpt, ilan worden de w crkzaamluMleii 
onmiddellijk geschor st, tot dat het gevaar 
geweken is. 

Gebruik van buskruid. 

Alt . IG. Het gebruik van buskruid 
is hij de ontginning van zoodanige 
steenkool-lagen Vi'rboden , waarin veel 
mijngas wor dt waargenomen , behou-
dens de uitzonderingen , die door het 
besluur daarop zullen gemaakt worden. 

Arl , 17. Alleen onder naleving der 
onderstaarnle voorwaarden , wordt het 
gebruik van dit hulpmiddel , bij het 
wei,'graven van den zoogenaamd dooden 
sleen , loegelalen: 

I". Er zal tot het ontsteken der ge-
vulde boorgaten geene zelfstandighciil 
mo|;en gebruikt worden, die luel eene 
vlam brandt. 

2". ."Men zal den rotswand niet doen 
springen . alvorens zieh volkomen over-
luijjd le hebben, iloor bet waarnemen 
van i\v vlam der veiligheidslarnp . tlal 
er in dat i^edeeUc van tle mijn geeno 
onulambaro gassen aanwezig zijn. 

3®. i^len zal ti)l bel volbrengen van 
dozen maatregel, en voor- lU» dienst van 
ontsteker (boute-feu) lu kwame meester-
werklieden of mijnwerkers kiezen , die 
vooiaf in die dienst geoefend zijn. 

I 
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l l l® HOOFDSTUK. 

Tocziyt. 

Art. 18. Bij iedere iiiijiionlginniiig en 
bepaal de! ijk i)ij de mijnen met veel 
mi jngas, zal er , behalve de meester-
werklieden {parions), een bepaald aan-
tal m i n e u r s z i j n , uilsluitend 
belast met al de bijzonderheden van 
het dagelijksche loezigt over de mid-
delen van hichlvcrversching en verlich-
ling. 

Het aanlal dezer opziglers wordt door 
de ingenieurs der mijnen bepaald , naar 
de uilgestrektheid der onlgitming, den 
aard en de hoeveelheiil der gassen en 
den graad van veilijjheid, welke het 
stelsel van luchtverversching waarborgt. 

Die mineurs, alsmede i\e ontstekers 
{houte-fcu) worden, als zoodanig, door 
tien dirccleur in het register der wer-
lieden ingeschreven. 

Art. 20. De niiueurs-opziglers zijn , 
ieder in de hem aangewezen gedeelten, 
belast met : 

A . Zorgvuldig de luchtwegen of ka-
nalen te onderzoeken en in goeden slaat 
te houden ; niet le veroorloven dat een 
geheele ploeg of een getleelle van een 
ploeg werklieden bij het werk worden 
toegelaten , alvoiens zich overtuigd le 
hebben dat ile lucht daar genoegzaam 
gezuiverd en de luchtstroom levendig 
genoeg is, vertier dat alles in orde is 
en er geene merkbare oorzaak van 
gevaar- voor tic werklieden beslaat; 

yy. Ciedurende den gang der werkzaam-
heder) een streng toezigt te houden in 
dc mijngangen en ruimten (tui/tes) 
cn vtïrder in alle wegen , die iloor het 
werkvolk bezocht w ordeir , en wel be-
paaldelijk voor zoo ver betreft de be-
handeling iler lampen ; het afstaan en 
het bergen van de voortbr'cngselen der 
onlginning; de behandelingen rege-
ling der deuren ; kortom, oji alles wat 
inzonderheid op de krachtigwerkeude 
luchtvcrverscbing , en de veiligheid der 
verlichling een nadccligcn invloed kan 
uitoefenen ; 

C. De zoodanigen onder het werk-
volk aan te wijzen, die afwijken van 
de vastgestelde regelen van voorzorg 
en ondergeschiktheid, ten einde zij naar 
de belangrijkheid der overtreding ge-
straft worden ; op gelijke wijze te han-
delen met eiken arbeider, die eene 
pijp, een' vuurslag of eenig ander voor-
wer p bij zich draagt, geschikt om vuur 
te maken in de werkplaatsen , waar 
het gebruik van veiligheidslampen ver-
pligtcnd is ; 

IJ, Den voortgang van den arbeid le 
doen staken oji zulk eene plaats, waar 
het aanwezen van mijngas of van andere 
onvlambare gassen wordt waargnomen 
cn de werklieden nn^l behoedzaamheid 
van die plaals te verwijderen. 

Arl. 21. De ingenieurs der mijnen 
zullen voor de sti[)te naleving der voor-
schreven bepalingen waken. 

Zij komen, des gevorderd, hun die 
de mijnen ontginnen, met hunnen raad 
le hulp. Zij houden , ingeval van be-
hoefte , aarileekening van de door hen 
gegeven adviezen , lot welk einde een 
register aan het bureau der ontgiiming 
voorhanden is. 

Dit register vervangt, in dat geval, 
het register hetwelk, bij hel decreet van 
3 januarij 1813, is voorgesciiievcn en 
waarin dc vorderingen van het werk ge-
boekt zijn. Ook de waarnemingen, die 
zij bij hurme inspectiën in de mijn 
doen, z\illen daarin opgeleckend wonlen. 

Ar t. 22. Ingeval varï klaglen kirnncn 
de kollegien van {gedeputeerden uit dc 
]>rovinciale staten, uitstel of voorwaar-
delijke vrijstelling vcrh»enen van de 
gestiengc vervulling tier vtJoiiyaantlc 
bepalingen. 

Ar t. 23. De overIredin{;en tier bepalin-
gen van dit reglement wortlen vervt>lgd 
en gevonnist overeenkornslig het X® 
hoofdstuk der wet van 21 april tSK»om-
trent mijnen , bergwerken en groeven. 

Art. 24. Onze minister van openbare 
werken is belast met <le uitvoering van 
bet legenw^oordig leglemcnt van alge-
meen bestuur, tiat in den Jloniteur zal 
worden opgenomen. 

Berigt van dc staats'k0nnni.<;sie in Itingï laml, iu{;esleltl om onderzoek 
te tloen omlrent de aanwending van ijzi-r voor bouw wcrkcrr in 
spoorwegen. Naar het engelsch 

Over de wrijving van assen. Naar- hel hoogduitsch van T. A. von 
Pauli. (Plaat 1) • . . . . 

Gelirigenissen voor en tegen breekwaters met lootlregte zijden. Naar 
het engelsch » 

Aanteekeningen omtrent den aan zecwerken te geven vorm. Naar 
het fransch van Dellinger. (Plaal II) » 

Aanmerkingen omlrent de inrigling van kazernen en den zedelijken 
toestand van den sohlaat in Kngeland. Naar* het engelsch van 
AV. Denisorr. (Platen H l , IV en V) »> 

Over den staat der ijzer-manufactuur in de Vercenigile Staten. Naar 
hel engelsch van H, Fairbairn . » 

Aanteekeningen, gemaakt gedurerïde eene reizc in Engeland in IS4G. 
Naar het fran.sch van Malezieux. (Plaat VI en V11) » 

Groote ketting-brug in Rusland. Naar het engelsch » 

Chrotioskoop van llipp , tot meting van den valtijd der ligchamen , 
vaji ile snelheid der geweerkogels, enz. Naar het hoogduilsch van 
Oelschiriger. (Plaat \1H, fig. 1—8) w 

Shephcrd's geoclroijcerdc schuif- cn zelf-siuitende i>oortdcurcn, deuren, 
blinden, enz. Naar het cngclsch. (Plaat V H l , tig. y en 10) . . » 

Atmosferisch hei-werktuig. Naar het hoogduilsch » 

Over de vervaardiging van kunst-steen met hydraulischcn of water-
kalk. Naar het hoogduilsch » 

Telegrafische linie tusschen Parijs en Londen. Naar het fransch . . 

Opcrring der' Ihitlamiia-kokcrbrug. l . Proef-opening. H, Opening voor 
(len handel. Naar het engelsch 

Uitnoodiging tot het inzenden van ontwerpen voor eene brug over 
den Kijn tusschen Iveulen en Deuls. Uil hel hoogduiUch. (Plaat IX) . 

Nieuwe wij/e van behandeling der ijzerertsen, van Chenot. Naar 
hel fransch 

Slaliijlick der spoorwegen. Naai het fransch . . 
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» 
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Over o(>jfenl>ïikkelijke onverbi .UKHinnrheid van levende organisehc 
weefsel»; (zoogenaanule vuurproef) en over de pljysisehe gesleldlieid 
der ligchamen in spheröidalen loesland. Naar lieL Iioogiluilseli . , Td/. 

Over zinkgeel en zinkgroen. Naar hel hoogduilseh van Eisner . . . » 

Over tien nieuwen planinuder van Caspar Welli . Naar het hoog-
duilseh van Simon Slaujpfer. (Plaat X . (ig. 1—7) » 

l^alloeslel zonder spira;ilveren , enz. uitgevi)mlen door K. h\ F. Sehade. 
Naar het hoogduitseh. (IMaal X , 8—12) . . . » 

liet dok le (ireat-Cirimshy. Naai hel hoo[;duit.seh van Friedrich Slehlin. 
(Plaat XI , lig. \) • » 

Kistdam voor den houw van hel dok te Greal-Grimshy. ïVaar het 
engclsch. (Plaat X I . fig. 2—5) n 

Proeven over walerontlasling door pijpen, door J . L. Ilale, C. K. 
Naar het engclsch » 

Iets over den London-lUcniingham-spoorwcg. Naar het hoogtluilsch 
van Krnst liurcsch » 

m 

Verhetcrdc palenl-sleephclling van Morton. Naar het engclsch. (Plaat 
X l l , fig. 1 en 2) u 

Woningen voor de arbeidende klassen. (Plaat X I I , fig. 3—5). Naar 
het engelscli » 

Nieuw Artillerie-arsenaal tc Weenen. Naar het hoogduitsch. (Plaat 
X l i l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ) 

Dokken le Londen. Naar het franscb van Jules Gailhabaud door 
ISl. G. Tétar van Elven. (Plaat X IV en XV . ) » 

Aanlcekeningen, gemaakt gedurende eene reize in Engeland in 1846. 
Naar het fransch van I\Ialczieux. (Vervolg van blz. 56—68.) . , » 

Eersle heginselen van staathuishoudkunde, toegepast op de open-
bare w erken. Naar bet fransch van Minard , door J . Tideuian. 
(Plaat X V L ) » 

liet brilsch meteorologisch genootschap. Naar het engelscb • . - . » 

Over dc bij meteorologische waarnemingen gebruikelijke werktuigen. 
Naar het engelscb van John Drew, door J . A. Fcilh » 

Musivische transparant. Naar bet hoogduitsch » 

Over de prijs-ontwerpen lot bet bouwen van eene brug le Weenen. 
Naar het hoogduitsch , door G. G . van der Hoeven n 

Bouw der dokken le Birkenhead. Naar het engelscb » 

Over de inrigiing van sloten en sleutels door J . Chubb. Naar het engelscb » 

Goud-bcvatlcnd kwarts van Californie. Naar bet fransch . . . . 

Het nut der syndicaten voor de nijverheid. Naar bet franscb . . . 

Nota van Lamé, over dc dikte cn bogten van het ijzer voor stoom-
ketels. Naar hel franscb, door J . van Stralen 

Snelheid der elektriciteit. Naar hel franscb 

Nijverheid en staatkunde. Naar bet franscb 

De haven van Marseille. Naar bel franscb 

Verbetering der vaart op de Oise. Naar bel franscb 

De tunnel van Blaisy. Naar hel fran.scb 

Beschrijving van ecu toestel. aanwijzende dc hoogle van het waler 
in sloomkelcls door middel van eene glazen buis mei drijver. Naar 
hel fransch , door J . van Slraleu 

Verslag van Poncclet, Uegnaull en Combes aan de akaderaie van 
w otenschai)i>en . over de verdampings-loestellen , naar eene vei ban-
Jeling van IMaiozeau. Naar hel franscti , door J . van Stralen . . n 2(ï4 
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Zamenslelling en gebruik der duitsebe spoorwegen. Naar hel fransch 
door J . van Siralcn 

Beschrijving van ccnc draagbare .«ichaar, gebruikt in de wcrkplaalscn 
van het artillerie-museum te Parijs. Naar hel fransch. (Plaat XV l t ) 

Over drukwcrkinigcn, en voornamelijk over die welke in gebruik 
zijn in de drukkerij van bel nieuwsblad TJiq Times; door Edward 
Covvper. Naar hel engclsch door 11. 1'. ( i . N. Camp w 

Over hel opslorpend vermogen van hel krijl , cn zijn walergehalle 
in verschillende geologische toestanden , door D. F. Anslcd. Naar 
hel engeUch door H. F . G. N. Camp » 

Drooge dokken in de Vereenigde Slaten. Naar hel engelscb door 

IL F. <;. N. Camp 

Bi aidwoording der prijsvraag . betreffende de luiig over den l\ijn 
lusschen Keulen en Denis. Naar hel hoogduitsch 

Ibitannia-kokerbrug. Naar bel engclsch 

Eersle beginselen van staalbuisbouilkunde, toegepast op de openbare 
werken. Naar het franscb van IMinard , door J.Tideuian (Vervolg 
van blz. 146-171.) 

Over nieuwe formulen ler oplossing van vraagstukken belrekkelijk 
dc stroomende wateren, naar hel fransch van dc Saint Venant , 
door ( i . G . van der Hoeven 

Berigt over eene memorie van den beer Porro, gelileld: beschrijving 
van een nieuw en tocslel tot hel nieten van eene geodesische bazis, 
naar het fransch door G. G. van der Hoeven 

Over den vooruitgang der slerrekunde. Naar het engelscb . . . . 

Verbeteringen in het smeden van ijzer , door James Nasmyth. Naar 
het engclsch. (Plaat X V H I , tig. 1 — 5.) 

De hyperbolische wet der veerkracht van gegolen ijzer, door Homers-
baui Cox. Naar bet engelscb. (Plaat XV IH , fig. 6 cn 7.) • • • 

Hel verkoelen vau den dampkring van woonverlrekken iu keerkring-
landen, door den hoogleeraar G. Piazzi Smylh, aan de sterre-
wacht te Kdinburg. Naarhet engelscb. (Plaat X V H I , lig. 8.) . . 

Over het vermogen van het gezigt in hei kleine, door W . Pc'rie. 
Naar bet engelscb 

Over de lucht en hel w\ater in sleden en de werking van poreuse 
lagen op water en organische stoffen , door d^ U. A. Smilh. Naar 
bet engelscb . . " 

Waarde der gassen, welke uit de blaas-ovens outsnai»pcu bij de ijzer-
werken van Yslalyfera in Wal l is , tloor i\nlmer Budd. Naaf bel 

engclsch . . . , '' 

Elektriciteit cn w armte als middelen van bew eging, door W . Pctrie. 

Naar bet engelscb 

Dynamisch equivalent van stroomende eleklriciteit, eu vaste schaal 
van clcklro-bewccgkracht, dooi W . Pctrie. Naar het engclsch . 

Nieuwe inrigiing van spiogelkijker of lclcskoo|), door James Nas-
myth. Naar het engelscb (Plaat XV IH , tig. 0—15) 

Gcoclri)ijeerdc stoomploeg, door James Usher. Uitliet cngel.sch (Plaat 
X V I H , lig. 16-10) 

Nola over eenige springin{f.sproevcn, genomen met gesmeed ijzeren 
kanons. door G . Fredcrix . ktdonel der arlillerie en ilirectcur der 
geschulgiclerij te Luik. Naar het fransch. (Plaal X IX . ) . . . . 

Adlninislralieve be.scbeiden belrekkelijk hel minisleric van openbare 
werken in bclgie. Naar het franscb, do(U' G . van Diesen: 
Stuk. Kvminklijk beiduil van 27 januarij IS50, waarbij hel hoofd-
besluur wordt geregeld 
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IV INHOUD. 

»1« stuk. vonr iW inwiMuüKe dh-ïisl van Uv\ muiisJme van 
l luaai'l IS.'iO , . 

m* Sluk. Koninkliik hisluil van 20 januarij 1850, rcgdcndo ile or-
Ijanisalie van de dienst en van liet koii»s uer uigenieuis van dc 

hruggen en weijen. 

IV« Stuk. Koninklijk bestuit van 21 felu'uarij 1850, regelende de or-
ganisatie van bet personeel «Ier bureau's verbonden aan de dienst 
der bruggen en wegen , . 

V« Stuk. Koninklijk be.sluit van 28 maart 1850, boudonde regeling 
vi?n de organisatie van de d i e n s t e n van bet korps van de ingenieurs 
der mijnen 

M- Stuk. Algemeen re{;lement van l maart 1850, belrelTende de lurbt-
ververscbing en bet gebruik van buskruid bij de ont{finning vnn 
steenkolen-mijnen, en wel beijaaldelijk van die Avaariu \eel mijngas 
(eerste konUvatersl(»fgas) vooikouït . . . . , 
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IN IIF:N 

UITGKSTKEKTSTKN ZIN ( I ) . 

I X i \ E D K I l L A M > . 

< Vgl. de Lyct van uitg^-Viomen boeken van C. "L. Schleyer en Zoon, 1850, N". 3en -1.) 

BOKKKN. 

1. r>ouwkundige (De). Verzameling van voorbeelden voor timmerlieden, metselaars, 
smeden, schrijnwerkers, steenhouwers, stukadoors, aannemers van werken, 
enz. enz. l « — a l l e v e r i n g ; folio. /'4,50. 

2. Firmament (le) expli<jué , par F. Kaiser, (professeur d'astronomie a l'l ni-
versité de Leiden). Traduit par le baron i'orstncr de Dambcnoy Ccolonel ä 
rÉtat-Major Gifnér.d); 8vo. / 0,80. 

3. Geologie of natuurlijke geschiedenis van het uit- en inwemlige der aarde; op 
algemeen bevattelijke w ijze voorgesteld. In drie deelcfi, met platen en vi{;netten. 
L'it hel Hoogduilsch van K. C. von Leonhard , geheimraad en professor aan 
de hoogeschool te Heidelberg, gr. 8vo. 35—37® all. Amst. /'2.25. 

4. InslilMUl van wetenschapj)en, letterkunde en sch(»one kunsten (IJeschonwingen 
over den aard en den werkkring van het Koninklijk Nederlaudsche). Üilgt'ife-
ven door leden van het commilte van presidenten, secretarissen en algemecfien 
penningme»^sler; gr. 8vo. Amst. /'0,(i0. 

5. Machineboek (Volledig), of handboek tot de theoretische cn praktische kennis 
van alle soorten van stoom- en andere werktuigen en derzelver onderdeelen, 
door J . H. Harte. 1-—12« all.; gr. 8vo. Gorinchem. /'7,20. 

n. Observaloire méléorologic[ue et magncUique a Ltrecht (Descriplion de V) , par 
Dr. F. \V. C. Krecke. Avec pl. Ulr. /^1,(»0. 

7. Sluis- en waterbouwkunde (Leerboek der), bevattende dc beschrijving en af-
beelding van alle sooi'ten Vu n sluizen , bruggen , duikers , enz. benevens het 
leggen van kribben, rijs-, zink- en dijkwerken en al datgene, wat eenige be-
trekking heelt tot de sluis- en waterbouwkunde, door J . II. Harte. 3"—G« atl.; 
gr. 8vo , (ioiinchem. f'\,0(), 

8. Sluizen (De beweging der spoordeuren in) , door de drukking van het water 
op een drijfraam, aangewezen door D. 1*. G , van Diggelen, Ingenieur van 
'sU. W . Zwolle. - /*0,()0. 

9. Volkswelvaart (Bronnen van) , voorlezing , gehouden door J . Zeehuizen, lid 
der Stalen van Overijssel. IVlet portr. en kaart. Zwolle. /' 1,90. 

10. Watcrvervcrsching in de grachten der slad Amsterdam (Ontw erp ter bekomintj 
eener geregelde); door W . A. Froger, oud- eerste luitenant-ingenieur. Met 
een Atlas. Amst. Bij inteekening ƒ 12. 

TIJ DSCl in iFTKN. 

De Nederlandsche Stoompost, N«. 12—20, de jaargang ƒ5 , 

r.ij tic nankondigliip vrui df? llolhiinlsrhe, lu'lpi.sche, Fransolie «?n Flngclsclw werke« worden dc 
j.laatM'i) waar /ij vtTscheuen /ijri aïlocn \eimeld , al.* die iiiei zijn'a (iraxfnhap'C , Urupset . l'arijs of Loudï^n. 

l 
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K A A i r n : ^ 
a . K W R T E N . 

1. Kanrl van do rivieren de Boven-I\ijn . de Waal , de Merwede, de Oude en een 
gculeeKe van de NiiMiwe 3Iaas van f/diilfi lot Ibielle, vervaardijjd op last van 
den .Minister van IVinneid. Zaken, oiuler directie van den ikM)fd-ln|ïenieur van 
den watersl ial ü. H. (ifuidrid iti. x^iao- -O hiaden en peilregisler. 

2. Kaart van de rivieren de l^nven- en Neder-Uijn , de L(;k de Nieuwe Maas 
van i.ohitli tot Urielle , als hoven verva:ir<ligd oiuter directie van genoernderi 
lloofd-I/rg, Töhfss' liladiMi en peihegistfr. 
Kaar t van de r ivier den IJssel van W estervotu t tot Kampen , vervaardigd als 

voien ontler directie van den fungereuden lloofd-Ingenieur en van den Ingeincui 
hij dc algemeene dienst van ('en watcistaal , J .̂ J . A, van der Kun en l i . Alus-
(pietier. xsiss* bladen en i)eilregisler. 

Deze drie kaarten zijn bewerkt op het toi)ngra(diiscIi bureau van hel 
departement van Oor log en afzonderlijk verkrijgl)aar, elke kaart voor ƒ \ 5.00 
en elk register voor f 4.0(1, bij A. J . van W'eelden , lioekhaiulelaar te's llage. 

Kaart der |)i(>vinc}e Utrecht, vervaardigd o\> last der Provinciale Staten van 
t irecht , onder de leidinp, en het toezip,! van .1. !l. Kips, gevvezen Ingt^riieur-
Verifical'au van het kadaster. In 4 bladen (op strjen). ^isis^- f 12 00 

met f)(M'tefeuille - 13.50 

de la BclgiquG de C. Muqûsrdî,. 1.". i — A . ) 

1. Archilectuic en (Jelgicjue (Histoire de l ' j , par J . D. Schaycs; gr. in-18, t. 2 
de lo:» pages nvrr |pavur(»s sur bois intei'cah^es dans le texte. fr, 1.50 

2. Artillerie (Ah'inorial de T), oir recueil de rncuroifes . expériences, ohsiîrvations 
et |>ï<>ri»dés ri'laJifs au sj'r vice de rartillcrie ; riMligé par les soins du comil(*, 
avecî Tappridiaiicui du ministre de la giKîrre; tome V I , in-8'* de près dtî 700 
pages avec un allas de 50 pages, lîruxelles, J^eipziij et Gaïul. fr. 15 00 

3. Astronomie, par A. Ouetelet ; 1 vol. jpaiul in-18 de 110 pages avec ligures. 
(Kijcyclopi^dic populaire, t. 5.) fr. 1.25 

4. Catalogue des accroisseriuînts de la l)ihliutiiè(iuc du dépôt de la guerre; D' 
partie, grand in-8" de 473 pa^jes. 

5. [Chemins de fer.] iMémoiie à Tappui d(î nouvc^aux systèmes de railway, par-
L. Alois, O . (.harlet et A. lîonnevic; in-8''de 40 pag. avec une pl. fr. 0.50 

0. Drainage (Manuel prali(pie de}, traduit de l'anglais de 11. Stephens, par Fréd. 
(rUrnalius; suivi (ruiie notice sur* le drainage? |)ar J . M. J . Leclerc , s<»us-ingé-
rrieui* des poul.s el chausst'es. (liitdiothècpie rurale u" Oj. fr. I,H) 

l'orlilir.'Jliun. Nov. >lilil;iiro ((>ours irari). 

I(i<l(ij>trtoile ( tîihJlot h<.'<(u<») Voy. IMiysiijut'. 
7. Militaire (Cours d'art), ou le(;t)us sur l'art militaire et les f^u-tiHcations, don-

nées à IVcole nrilitaire à L/R-uxelles, JKU* I^aurillaHl Fallot; tome 111; 4« partie 
ou l\)rlilication on terr'aiu varié; 2'̂  édit., revue et augrneritée i)ar le major du 
génie 10 Kagrarr(fe; in-8® de 408 pages avec plarjcbes. fr, 10.00 

8. Notice bi(igra))hi(|ue sur (iuillaume lîenjamiu Craau , auteur du plan de la 
bataille de Waterbio, etc., et coup d'œil géniM-al sur les travaux graphiffir(\s 
exécirtées de lielgiijue juscpTà ce jour-, par X . lleuschling; in-8" de 12 pag. fr. 0.50 

y. Physique générale (Priricip(^s (ie), tr-aduit de Tanglais. ( l>ibliolbèc|ue irnlustr ielle 
ÎV°. 2.) 1 v(d. gr and in-18 de 204 pag. avec vign. irUer caUviS dans le texte, fr. 0.70 

11. Port à lilaulaîiihergtie (Créatiocr d'urr). Chcntin de fer et canaux maritimes. 
Pétition adressée à la t^hamhr e des UeprésentarUs , par* X . Tarte, ingénieur-
civil ; graitd in-8® de Ki pa^jes. fr. 0.50 

TIJDSCIIKIFTKN. 

Belgi(pie (la) commirnale. Revrre des intérêts commurraux. Histoire, législation, 
jurisprudence, inslrirction publi<pie, bienfaisance, hygiène, police, tinances, 
travaux i>ublics, beaux-arts, sciences économiques et administratives, année 

i .w rs r IJIRCIEKOME?< W E R K E N . ut 

1850; paraissant mensuellement par caliier in 4' de (>4 pages à 2 cohmnes , 
^ accompagné de 2 d(\ssiris lithographiés. IVi\ de rabonnemeid annuel, fr. 'iO.Ot» 

Chemin (le) de fer; année 1850. .fourunl des chemins de fer et des travaux 
publics; revue scienîilj<[ue, industrielle cl lin-Jucière ; ordre de communications , 
routes, canaux, marine, postes; parai.ssant tdus: les dimarich(»s j)ar feuille in 

, l'obo. d<i rahoiiuemenl arrnuel. fr-. 10.00 
Ecomunistes (Journal des). Ilevue mensuelle de réconomie politi(pie, d(̂ s «piestions 

agricobîs, uiarnrfacturières et cornint-rciales ; armée 1850, paraissant ruirusuelle-
meut par livraison grarul in-8'' à 2 (udomn^s. Prix de rabonnemerrt anmrel. tr. 24.0t) 

Industrie (Oullelin du rnus(>e de I'), publié sous la direction de J . lî. A. M. 
Jobard , directeur du musée; armée 185i» ; paraissant mensuellement par livraison 
grarrd irr 8». Jvix de l'abounertK'irt aiititiel. fr. I2.(;0 

Industriel populaire (Almanach) de Oelgi<|ue, pour l'auru^e 1850 (l«'armée}, l vol. 
gr-and in-18 de 1.50 pages avec portrait et vignettes. fr. 0.50 

Observatoire royal de P>!ux(;ih»s (Armuaire de T), i)ar A. (^)uetelel . dir ecteur de 
cet (ftahlissemcnt ; 1850, armée; 1 vol. (letit irr-lS de'307 liages, lîruxelles 
et I.(?ipzig. fp. 1.50 

KAAHTKN kn PLANS. 
a. KAMXTE?«. 

1. Carte loi)ographi(iue de la nelgi(jue en 25 feuilles , a l'('chelle de 1 : 80,000. 
dr(!ssec s(»us la direction de P. (iérard , inspecteur du cadastre et de Ph. van 
der Matlen, fondateur de rétablissement ijéographi(iue de Ib uxelles; 17 feuilU»s 
sont cn venUi. i^ix ^e la feuille, fr-. o.no 

<:• i > F i i A : \ K n î j K . 

(riblioéraphie da la France, i:®. 11—19 , IC Maan tot. 11 Mei iSbO.) 

noKKKN. 

1. [Architecture.] lOglise Saint-Kvstacho à Paris, mesvréc, dessinée, gravée et. 
pvbliée par \ ictor Callial , archite(!te. Av(>c vu essai historiqve svr l'ég'lise et 
la paroisse». Sairit-Kvstache. Par Lerovx de 1/incy. In-foliu de 12 f(niilles, plus 
urr frontispiee et l I pl. ly^ 22.50 

2. [Architeciure.] OhstM vations sur l'é jlise Saiut-Josepîi de la Grave, de T(niûruse, 
par A. iMsplats Villerunrve, Ar chiiecte. In-4-» de 2 feuilles 1/2. Torriouse. (184!/) 

3. [Architecture.] Parallèle des maisons de Paris construites depuis 1830 jns(pr';i 
nos j<urrs. D<îssiné el publié par V ictor Calliat, ar chit(^cte bd. 125 pl. fr. 80.00 

4. ArtilhMie navale (Aide-ri)émoire d') , imprimé avec autorisation du ministre 
de la rtiarirre et des C(d<»uies (dep('che du II Septcmhre 1848); par J . Lafay, 
capitaim» (rartillerie. lu-S«» de 07 ftMiilles 14 , plus 50 pl. IV. 15.00 

5. Astronomie <,Klém(Mrts (V) ; par L. (nrault ln-l(> de 2 fetrilles fr. 0.2(1 
0. Chemirrs de fer (Projet sur rorgnni.saliim générale îles) dans toute la France; 

par Amédée Lacombe. In-S d'une feuille l'2. liordeanx. 
7. Chemins de fer de liouen, du Havre et de Dieppe Pièglenrent pour les gardes 

employés à la surveillance de la ligne. In-IO (r\ine demi fe»/dle. 
8. [Chemins de fer.J Cj) dernier' mot sur- h' cheuriii de Lyon et sur* les lignes 

inachevées; par M. Kérizouet, ingénieur civil, etc. ln-4«\ruue feuille. 
9. Cosmogi-aphie (Cours de), à l'u.sage des (Candidats à l'école mililaii e , conforme 

au programme de 1850; par J . J . Guillorrd , professeur de malhé:nali(|ues. l^« 
livr-aison. ln-8" de 3 feuilles. 

10 Cosmologie Théorie éleelri.jue de Vîackintosh. ln-18 d'une feuille. 
11. Diaineur ;(»uide dir), ou Tri i lé i»ra(i<fue sirr rasséchernent des terr<\s ; par 

llemy Slephens Traciuit par A l'aure, iug. civil. In-8" de 27 feuilles l ̂ 2. fr. 0.00 
12 Khîctricité ; par AL Oecprerel , membre de l'Académie des screriccs. lu-S«» d(î 

3 feuilles 1/4 f,.. i .oo 
13. [Lxpositiorrs.] Notice sur les pièces ([ui composent l'expositiorr des rnarurfactures 

nationales de porcelaine, vitraux el émaux de Sèvres, de tapi.sseries et tapis 
des Gohelirrs, de tapisseries dc Heauvais ; faite au Palais-iXatiorral, le 21 avril 
1850. In-12 de 2 feuilles. f,.. o.75 
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14. i'omieries de IVomilly-siir-Arulelle (Kure) (Notice liislon(|iie sur rélablisscinent 
lies); |>ariM. Boeiticrs tic IVIoulaleau , t)frerte par lui à ses coassociés. lu-4'> tle 
U feuilles. 

15. Frolleuieni tles engrenages conit]ues et tle la vis sans fin (Mémoire sur le) ; 
par IM. 11. licsal. In 4". tîe 3 feuilles , plus une pl. 

IG. Génie rural (Programme d'un cours de] ; par Emile TrélaU ln'4" de 5 
feuilltîs 1/2. 

17. Génie rural (Programme d'un cours tle); par Hervé iMangon. In-S" d'une 
feuille. 

18. (iénie rural (Essai tle Prt>j;ramme ptmr un cours de), ln-8' de 2 feuilles. 
H). Géométrie (Traité de) à l'usage tlt*s éctdes tle maislrance tles poi is inililaires, 

tles niécanitîiens, tles cantlidats au gratle de ca(»ilaine au long-cours et tles atlmi-
nislrateurs tle la marine; par II. Lalière. lu-8'' de2U feuillt^s IM. Ttmltm. fr. 7-01) 

20. [Géomeirie analyiique.] Mémoire sur les syslêmt?s formés par des points dis-
tribués régulièrement sur un plan ou tians Te.̂ pace ; i»ar IM. A. lira vais, lieu-
tenant tle vaisseau, professeur à l'école Polyteclinitiue. ln-4' de 10 feuilles 1.2 
plus 2 pl. 

21 Géomeirie descriptive (Eléments de), à l'usage des élèves tpii se destinent à 
lecole Polvteclini«iue ; j>ar Ct^sar Lambert et J . Pictjué. 2' édition, ln-8- tle 2f» 
feuilltis 1/2, plus un cabiei allas in-4® tle 14 pl. 

22. Geomélrie descriptive (Traité tlt?), suivi tle la 

10.00 
mélbode des plans ctdés et 

de la lliéori(; des engrenagt\s cylimlritjutîs et c(mitpn\s, avec une ct>ileclion tret»u-
res, composée de 71 planclies ; par C E . A . L e r o y . édition, revue et ctn rip,ée. 
Tome l«' . Texte, ln-4« de 50 feuilles 1/2. — Tome H. Planches, ln-4^ d'une 
tiemi-leuille cl 71 pl. li- 10.00 

23. GirartI (Philli|»pe tle), inventeur tle la lilature mécanitpie du l in, par Emile 
IJeschamps. In 8* d'une demi-feuille. VtMsailles. 

24 Intluslrie nalit)nale Jndicalenr de 1'). ~ Guide tle racheleur el du ciuisom-
malenr. — Exposition de l'année 1840. — J/isles (dhciellt^s et atli esses ties in-
thislriels iccompensés pur le jury ceidral vclassificalit>n par i»rofessit»ns) ; par 
C. . . G . , el L. . . ln-18 de 5 feiiilles 2/0. 

25. Irrigations en Agrienltiire. .^loyens tl'élever l'eau. iVavitjrdion à vapeur sur 
les canaux d'irrigation; par IJ. Thtnnas. In-12 tle ;> feuilles, \dus une pl. fr. 1.50 

20 Jaugeage ties cours tl'eau à faible i)U à moyinnie seciion, ou Notions i)hysi-
tjues, ft)rmuh?s el résultats numéi'itpies ctinsliinanl une stdnlion comtdèle tle pr t)-
blème tle l'évaluation des vt»lumes litjaitles tléldlés par les cours tl'eau tpii ali-
mentent les usines tvu les iriigalions ; i)ar M. P. IJoileau, capilame d'arlillerie, 
etc ln-4« de 14 feuilles, plus 3 pi 

27. IManuels llorel. Nmiveau manuel comidet tic physitpie amusante, ou IS'tm-
velhîfi re'créalions physiipies, conlenanl, elc ; par i\l. Jolia tle Ft»nlenelle. Nt)U-
velle édition, revue, ct)rrigée , etc , par M. 1'. Maltfpeyre. In-lSde 12 feuilles, 
plus 3 pl. t'i - 3 50 

28. Minérale (Uiche.sse) de l'Algérie , atxompagncv tl'éclaircissetnents hisloritpies 
et géographi»pies sur celle partie tle l'.Afriijnt; seplenirnmale ; par Henri Fonrnel 
ingénieur en chef ties mines tle TAl^pirie [lentlanl les années 1843—I84t;. Publié 
par tndre du {;ouveruement. Tome Texte, lit 4" tle 02 fe.uilletv 1/2. 

21). Monuments (Histoire «le l\u'is el de si\s); i)ar Onlaure. Nt)nveUe édition, 
refondue et complélée justpfa nos jours, par L. lîalissier. In-S" tle 42 fenilles 
1/4 , plus un (dan el 5l planches. IV. '20,liO 

30. Naulitpies (Sciences.) Cours comj)lel à l'usage ties ofliciers de la marine mar-
ehamle; par LevrCl a'iné. 2« partie, (iéoméirie. ln-8'' tle 18 feuilles 1/2. 

riiysi<iue. Voy. Mujiufls-llurfl. 

31 Ptlids et i\l tt.su r es, avec l'indit:ation des mt)nnaies de tous h,'s pays; par 
Louis Maurice. In-Hi en 2 feuilhrs. fr. 020 

32. Ponls-el-chaussées (Encyclopétiic lîtirel. IMannel complet ties). P® partie. OMUICS 
et Chemins ; par J . tle Gayllier. Ouvrajje orné tle ligures. Nouvelle édit ion, 
irés-augmenlée. Ïn-18 tle 17 tenilles, plus 17 lahh»s el 4 pl. fr. 3.50 

33. Ponls-el-chau.ssées ;lJe l'admissibilité des conducteurs des) au grade tl'ingé-
nieurs tle l'État. In S" d'une feuille. fi'. 0 - 5 

34. I*orls de l'Algérie (Eludes sur le.î); par M. A. Lieu.ssou, ingénieur hydrt)gra-
phe , etc. ln-8' de 7 fenilles, plus Mi carlt^s. 

35. [Tecluii<|ue.l Compte tendu des travaux de la ^Société philolcchni<iue, à la 

L A A T S T UrfGEKOMEÎS WEUKEIN. V 

séance publitpie du 27 M.'d 1840. In-12 <rune tiemi-feuille. 
[ ] Annuaire tle la S<»ciété philolttchnitpie. Travaux de l'année 1840. 

Tome XL In-18 de 4 feuilles l;o. 
37. Telé/jraphes éleclritpies (De tpjehpies Améliorations récemment faites dans les); 

par .Mexantler lîain. ln-8" d'une teuille 1/2. 
38. Télégraphié (La Erance n'a pas de»î Mt)yen d'en avoir une ]>our rien, tpii 

thf.sservira lt)us les chefs-lieux tle tléparlemenls el d'arrtindissemenls , ou lléfu-
lation tlu rai)port tle M. i^everrier, el thi tlernier prt>jel tle loi sur les télégra-
phes. Seconde lettre à M.>L les men^bies de l'Assemblée nalionale, par M. C. 
Gauguier, ancien tlépnlé. 111-4«̂  de 0 feuilles 

39. Télégraphie (Lettres sur la); par M. Gonon, el M. Gauguier , ancien tlé|)Ulé. 

ln-4" de 5 feuilles. 

40. Toisé dt;s surfaces t>l des corps (Tableau du), ou Expt).sé des lèglesà suivre 

41 

P. Oatailler, ing, des p.-el-ch. In-folio tle 5 feuilh^s, plus 12 pl. 
12. Travaux publics (Le (initie du Constructeur de), ou Trailé prali 42. Travaux publics (Le (initie du Constructeur de), ou Trailé pralitpie tle con-

siruclion de rtiules , ponts fixes en maçonnerie et en ft)nle tle fer, ponts sus-
pentlus, canaux, chemins tle fer ortiinaires et atrnosphérit|ut*s, travaux tle 
lunat;(»s, ihétirie des sources et ouvrages d'irrigation; par A. Lixaul^î, enlre-
pieneur de travaux publics. Grand in-8® de 17 freuiHes 1/4, plus un allas in-S» 
d'un tpiarl de feuille el 19 pl. fr- « 0 0 

43. Vapeur (Procétlé contre riucrustalion ties chaudières à). Ch. Clitjnel et com-
pagnie , rue de Choiseul, 18, à Paris. In-4«. tle 3 feuilles. 

44. Vapeur (Uemplacemenl ties roues a palettes des baleaiix l\) par des roues à 
mouvement elliplit(ue. Observations pour tpie la Erance prolite à présent des 
iuvenlions imporlanles proposées. In-4° d'une demi-feuille. 

TlJDSCHll lETEN. 

Arché<dogit|ues (.\nnales) , «lirigces par Didron aîné, secrétaire du Comité histo-
ritpie ties arls el monumenls. Ttime X . 1'® livraison, .lanvier el février 18.50. 
ln-4" tle 8 feuilles, plus 5 pi Prix annuel pour Paris: 20 fr. — Les de|)ar-
tements: ^ ^0 

[Astronomie.] r.onnai.ssance ties temps on ties mouvements célestes, à l'usage ties 
astit)nomes el tltîs iiavi/jateurs pour Tan 1852. Publiée i)ar le bureau des longi-
tudes. ln-8" de 28 ftuiilles 1/4 plus un tableau. fr. 10 00 

[Deroralions ] Jt)nrnal Manuel de peintures ap]>litiuées amt décorations d'appar-
lemenls, élablissemenls et monuments publics, paraissant le 15 de chatpie mois. 
Conii)osé tle 4 i)agcs tle texte formai in-folio, et tl'une belle planche peinte 
l>ar h»s procédés chromodilhographitiues. Publié par Pelil et Opin. Introduction. 
In-folio d'une feuille. Prix annuel fr. 18.00 

KAAUTEN EN PLANS. 

a. KAARTEÎV. 

1. Allas \miversel hisltnit]ue et géographit|ue composé dc lOl cartes, dotmanl les 
diHerenltvs tlivisions el modifications territoriales des diverses nalit>ns aux prin-
ciiKiles éiM»tiu«'s tle leur liislt»ire, avec une Nolicc sur lou.% h»s faits importants, 
el l'indication des lieux tu'i ils se stml passés; desliné à facililer la lecture et 
rinlelligence de tous les ouvragt^s hisloii(pies , el ré«ligé d'après les meilleures 
sources, par Houzé. Adoi»té l)ar le conseil de l'Eniversité pour t>lre placé 
dans lt*s hihliolhè(|ues des lytxks et des collèges. Un volume, format in-4®. — 

2. Mappemt)nde. par II. Dufonr. 
3. 31appemontle sur la prtijeclion de Meicator, dressée par J . B. Ptiirson, el revue 

par Ttmssainl. 
4. Mappemonde divisée en deux hémisphères. par A. D. Beaupré, revue par 

Pierre Tardieu. f»'- 1 00 
5. Carte de l'Europe, dressée par A. H. Dufour. 
0. Carie de la Erance par th'parlemenls, dressée par le meme. 
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7. Carie de la Trance en IHôo, dressée par i^liarle. 
H. Carte ronlière de la l'rance, indi'piant les distances entre cliaipie relai de post 

et les lignes de chemins de ter; dress«''e par.Pierre Tardien. fr. l .(H 

fr. l.OO 
le 

.(K) 
9. Carte des royaumes d'Espagne el de l\)rlugal, dressée d'après les matériaux 

les plus récents, par Charl«.. 
10. Carie polilitpie el littéraire d'Italie, indiipiant la division de tons les étals 

d'après les derniers traités, dressée [»ar L. Vivien. 
11. Carte de l'Allemagne, par liriou de la Tour , revue et augmentée de lignes 

de chemin de fer. fr, l 00 
12. Carte du IhéAlre de la guerre en Orient, comprenant la Tur«piie d'Asie, la 

Syrie <ît l'Egypte, dressée par A. II. Dufour. 
13. Caite de la terre sainte, on de la Palestine, diessée par le mt'̂ me. 
14. Carte générale des Etals-Unis de l'Amérique, avec les plans des principales 

villes , par llérison. fr. 1 00 

b , PLANS . 

15. Plan cadastral du canton de Macheconl (Arrondissement de Nanle.s) , par 
J . Pinson; publié par Charles de Tollemare. Nanies. 

10 Nouveau plan de Paris avec ses fortifications, etc., indiquant la pojïulalion 
et les f '̂tes [»alronales des environs de Paris. Gravé sur acier par .1. N. llen-
riot. fr. 1.00 

17. Nouveau plan de Paris fortifié, avec tous les forts détachés. 
18. Plan de la ville de Lyon et de ses enviriins. 

D . IN E N G E L A N D . 

{Thfl Publisher G Circular. 300-303. Maart iot. 1 Mei 18^0.) 

BOEKEN. 

1. Architects, Engineers, Ihiilders, Contractors, and Students (The Office Hook 
for); with Experiments on the Strength of Materials. By George Ueiinie. l2mo. 
pp. 80. (doth . 3s (id. 

2. Architecture (Hints on Cottage); or . Designs for Lahourers's Cottages; with 
Plans , Elevations, and Estimates, By H. Weaver, Archil. 2d. edit 4to, cloth, 2s. 

Cf. I>NvelIings. 

3. Architecture (On the Principles of Design in) as deducihle from Nature. By 
Edward Lacy (iarhett. Parts 1 and 2 , in 1 vol. l2mo. i»p. 272. cloth. 2s. 

4. Architecture (Kudimentary Dictionary of Terms used in): to which are addetl. 
Explanatory Observations. By John Weale. l2mo. pp. 510. cloth. 5s ; 

half«bound, (>s. 
5. Architecture (An hnpiiry into the Chronological Succession of the Styles of 

Romanesque and Pointed) in France, wilh Notices of some of the Principal 
Buildings on which il is founded. By Th. Inkersley. 8vo. pp. 302, cloth, 12s. 

0. Arithmetic (The Elements of). By Augustus De INlorgan. 12lh thousand, post 
Svo. i)p. 230, • cloth, 5s. 

7. Arithmetic (Logical): a Lecture delivered at the College of Preceptors on 
Jan. Isl and I9lh , 1850; being an Outline of the .\dvantages and Methods of 
more Logical and Exact Arithmetical Teaching. By J . Wharton, Esq. M. A. 
12mo. i»p. 30, sewed. Is. 

8. Astronomy (Plane) Part I , including Explanations of Celestial Phenomena, 
and Descriptions of the Principal Astronomical Instruments. By the Uev. A. U. 
Grant. Svo. pp 128, hds. Os. 

9. Bricks and Tiles (Budimentary Treatise on the Manufacture of) By E. Dobson. 
l2mo. pp. 114, cloth, 2s. 

U). Bridges (A Praclical Treatise on the Construction of Oblique^ wilh Spiral and 
wilh Equilibrated Courses. By Francis Bashforth. 8vo. pp .52 , 11 pl. cloth, 9s. 

n . Bridges (Supplement lo the Theory, Practice, and Arrhitecture of) Edited 
by G. H. Bnrnell. Part 1 , roy. 8vo. sewed, 0 s. 

LAAT.̂ r (JITOEKOMK-N WERKEN. V/i 

12. Chemistry (Outline« of Experimenlal); being a familiar Hitroduction lo the 
Science of Agriculture: designed for the use of Schools and Schoolmasters By 
Thomas Tale. 12mo. pp. 90, . cloth. Is. Od. 

13 Chymical Experiments; illu.strating the Theory, Practice, and Application of 
the Science of Chymislry, and containing the Properties, L'.ses, Manufacture, 
Purification, and Analysis of all Organic Snbslances; with numerous Engravings 
of Apparatus etc. By Cr. W. Francis, F. L. S. 8vo. pp. 250, cloth, Os. 

14. Clock and Watch Making (A Budimentary Treatise on}; with a Chapter on 
Church Clocks. By E B. Denison. 12mo. with illustrations, seweil. 2s. 

15. Dwellings of the Labouring^ classes (The), their Arrangement and Construction: 
illustrated by a reference to the model Houses of the Society for Improving 
the Condition of the Labouring Cla.sses, a/id other Buildings recently erected; 
being an Essay read Jan. 21, 1850, at the Boyal Institute of British Archi-
tects; wilh Plans and Elevatiorrs of Dwellings adapted to Towns, as well as 
lo Agricultural and Manufacturing Districts. Bv Henrv Boberts Boy. 8vo. pp. 
48, 12 plates, " sewed, 2s. Od ; cloth, 3s. 

Cf. Arcbireelure. No, 2. 

10. Geography (Comparative Physical); or the Earth in relation to Man. By Alfred 
Guyot. Translated from the French by prof. C. C. Felton. \Vith 5 illustrations 
and maps. Part 2. I2mo. pp. 112, cloth, 3s. 

17. Hydrostatics and llydrodynanrics (Arr Elementary Treatise on). By Andrew 
Searle Hart, LL.D. 8vo. (Dublin), pp. lOO, cloth, Os. Od. 

18, Iron applied to Bailway Structures. By ( i . D. Dempsey. 4fo. sewed, lOs. Od. 
li>. Malaria (The General) of Londen and the l^iculiar Malaria of Pimlico inves-

tigated , and the Means of their Economical Kemoval ascertained. By Andrew 
Ure, M. D. F. B. S. 8vo. pp. 40 , sewed. Od. 

20. Perspective; its Prirrciples and Practice. By G. B. Moore, teacher of Draw ing 
in University College. 2 parts Svo. with numerous Plates, cloth, 9s. Od. 

21. Perspective and Foreshortening (Inquiry into the Nature and Application of), 
with a view to alford (iuiding Principles in these branches of Arl. By 11. Twi-
ning. Boyal Svo. pp. 88. cloth , 5s. 

22. Bailvvay Economy: a Treatise on the New Art of Transport; its Manage-
ment , Prospects, and Belations, Commercial, Financial, and Social. By Dr. 
Lardner-. 12mo. pp. 552, cloth. Pis. 

23. Bailways (Budimentary Treatise on) , and Sketches of the Construction and 
iNlaterial. By B. M. Stephenson. 12mo. pp. 123, with illustrations, cloth. Is. 

24. Bailways (Bombay Cotton and Indian). By Lieul.-Col. C. W . Grant. Boyal 
Svo. pp. 1.50, cloth, 5s. 

Hail way, vide fron. 

25. Boad Progre.ss; o r , Amalgamation of Bailways and Highways for AgricuN 
tural Im|)rovement, and Steam Farming, in Great Britain and Ihe Colonies. 
Also , Praclical Economy in fixed Plant and Boiling Stock for Passenger and 
Goods Trains. By W\ Bridges Adams. Esq. Svo. pp. 70, wilh pl. sd. 2s. Od. 

26. Steam Engine (The Economy of the Marine): with Suggestions for its Im-
provemenl, and Notes upon various subjects connected wilh Steam. By W . 
Gordon, Lieul. l\. N. 2d edit. 8vo. pp. 184, cloth, lOs. Od. 

27. Steam Enj-ine (Ti edgold on the). The Pr inciples and Practice and Explanation 
of ihe Machinery of Locomotive Engines in Operation on the several Lines of 
Bailway. Completing Division A , and forming the First Volume of the New 
Edition of Tredgold on the Steam Engine. 4to. half-bound. i'2. 12s. Od. 

28. Telegraph Manipulation (Electric). By Charles V. Walker. Fcp. Svo. pp. 

sewed. Is- Od. 

29. Thermometer (A Manual of the) ; containing its History and Use as a Me-
teorological Inslrumenl. By John Henry Belville. 12mo. pp. 58 , sewed. Is. 

30. Ventilation (Practical) as applied lo Public, Domestic, and Agricultural 
Structures. By lloberl Scott Burn. l2mo. pp. 224. cloth, 6s. 

31. Water (A Microscopic Examination of Ihe) .sni»plied to the Inhabitans of 
Londen and the Suburban Districis: By Arthur Hill Hassall. Svo. p(>. 00, 

cloth , 4s. Od. 
TIJDSCHBIFTFN. 

Design (Journal of). Vol. 2. 8vo, cloth , 7s. Od. 
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Discovery (The Annual of Seienlific); or. Year-Book of Facts in Science ami 
Art. Kdiled hy David A Wells and George Bliss, Jun. J2mo. (Boston, U.S . ) 
p|) 402. . cloth, lOs. (id. 

Mechanic's Journal (The Practical.) 4to. Vol. 1 and 2 pp. 296 and 280, cloth,28s. 
Mechanic's INIagazine (The), for January — iMay 1850. Vol. L l l . 

KAAKTl'N EN PLANS. 

1. Astronomy and of Physical and Political Geography (Descriplive Alias of}» 
By l\ xMihier and A. Petermann 4lo. cloth, 31s. 6d.; half-hound, 

11. l y D I I T S C I I L A . X D . 

(Allgem. Bibliographie fur Deutschland , i:«. 11-19, 14 M&art tot 9 Mci 1850.) 

BOKKEN. 

1. Académie impériale des sciences de St.-Pélershourg (Recueil des actes des 
séances publiques de T), tenues le 28 déc. 1847 et le 2î) dec. 1848 [Avec le 
portrait (lith.) de M Schmidt.] lmp.-4. (XXI u. 141 S.) St.-Péteishourg 1849. 
Leipzic. geh. n.n. I J th. 

2. Académie impériale des sciences de St.-Pétershourg (P. H Fuss, Compte rendu 
de T), précédé de Tétat de son personnel. Année 1849. Lex.-8. (54 S ) St.-
PéterslMung Leipzic. geh. u n . 8 ngr. 

3. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Bericht (d)er die zur Bekamitmachung 
geeigneten Verhandlungen der K. Pr'îuss). Aus d. J . 1850. [Mit d. Ümschlags-
li tel : Monatshericht der K. Preu.ss. Akademie der W issenschaften zu Berlin.] 
12 Ufte. gr. 8. ( l lift. 30 S.) Berlin. n. } th. 

4. Algehra (Prof. Dr. W Milzka , Veisuch einer richtigen Lehre v. der Bealität 
der vorgeblich imaginiU en Grössen der), od. einer Grundlehre v. der Ablenkung 
algebraischer Grosseid)eziehungen. Mit 3 [hih.) Figurenlaf. [Abdr. aus den Ab-
handlgn. der k. höhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. V. Folge, 
Bd. 6 ] gr. 4. (IV u. 182 S ) Prag. geh. n. 2 r/i. • 

5. Bauhaudwerker (F. FriedeuKum , Katechismus f. angebende), welche sich üb. 
die (iebiuide überhaupt, die Baumaterialien u. deren Verbindi;. miteinander etc. 
gründlich belehren u. sich dadurch würdig zum Meisler-Fxamen vorbereiten 
wollen. Deuiliehst in Fragen u. Antworlen aufgestellt. Mit 12 (lith.) Taf. Ab-
bildgn. 2 (.Tilel-) Aull. 8. (IV u. 131 S.) Leipzig (1847). i 

6. Baukonstrukti(mslehre (G .L inke , Vorträge üb.) am R . Gewerbe-lnslilut u. der 
K. allgein. Bauschule, gr. 4. (294 lith. S.) Berlin. geb. n.n. 3 th. 

7. Baumaterialien (G. Linke, Vortrüge üb.) am K. Gewcrbe-lnstitul u der K. 
allgem. Bauschule, gr. 4. (117 lith. S.) Ebd. 1848. . gHi I i th. 

8. Bauverwallun{[ im Preuss. Staate (J. Gartner, die Einrichtung der), gr. 8. 
Ul u. 15 S.) Berlin. geb. n. 4 nyr. 

9. Bergarbeiters am hannöverschen Oberharze (F. ^V. Schell, die VerhUltnisse d.) 
Ein Beitrag zur Arbeilsfrage. gr. 8. (22 S.) Leipzig. geh n. J th. 

10. Berggesetzes (Entwurf eines neuen) f. das Kaiserth. Oesterreich, gr. 4. (t)8S.) 
AVien 1849. geh ii. | th. 

11. Bildende Kunst (Conversations-Lexicon für). Ulustrirt m. vielen liolzschn. 32 
I.fg. [IV Bds. 8 Lfg.] (Germanische Bildkunst.) gr. 8. [\\ Bd. S. 501—1)40.) 
Leipzig. geh. (à) n. J th.; Prachtausg. in Lex-8. (à) n. i th. 

12. Branntwein-Brennerei (lîrandenburger. das Ganze der Gelreide u KarloHel-) 
nach neuester Betriebs-Methode, m. bes(md. Berücksicht. der llauptmanuale, 
als: Einmeischung etc. nach neuesten Erfahrungen praktisch u. ausführbar dar-
gestellt. 8 (V l l l u. 181 S.) (Quedlinburg. geh. J th. 

13. Brückenbaukunile (II Müller, die) in ihrem ganzen Umfange. Ein Handbuch 
f Ingenieure u. Baumeisler. l Bd.: Die Ilülfswissenschaflen enthaltend. Lex.-8. 
(298 S. m. e. Atlas v 23 Sleintaf. in gr. Fol ) Leipzig geh. 4 th. 

14. Caiculalions-Tabellen f. Stettin (E. Bottchcr's). In 2 Abthlgu 1 Ablh. 8. (VI 
u. I0(i S.) Stettin 1847, cart. n. 4 th. 
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15. Chemie (Handwörterbuch der reinen u. angewandten). In Verbindg. m. meh-
reren Gelehrten hr.sg. v. Dr. .1. (Fhrn. v.) Liebig, Dr. .1. C. Poggendorti ii. 
Dr. Fr. Wöhler, Profe.ssoren. Bed v. Dr. Ilerm. Kolbe. IV lid. 3 Lfg. [In der 
Reihe die 22 Lfg.] (Kalkstein—K(dde ) t;r, 8 (S. 3(;5—448.) Brauuscliweig 

geh (à) n. l th. 
10 

17. Chemie u Physik (Dr. ( i . W. Osann, neue 
Abbildgn. 1 Beilrag. 0 Ltg. gi-. 8. (S. 171-20-i 

. Chemie (Kegnanlt's Lehrbuch der-)- Ans d Franz. übers, v. Dr. Boedeker. 
12 Lfg. 8. (2 r.d S. 97—192 rn. eingedr ll(dz.sdüg| lierlin r,eh. {Ii) 12 ngr. 

— zur). Mit galvar!ok;iust. 
'/bürg. geh. ri 10', mjr. 

(2*; Ar. rh.) 

18. Chemischer Ualhgeber f. (Sewerbtreibernle (K. Kna\ier,). Ein höcljsV i»ützlicb 
Handbuch — f. xMaurer, Zirnrnerleule, Türicher' elc Nach <ien beslerr französ ii. 
errgl. Ouellen bearb. 8. (Vl l l u. I I I S.) Altenburg 1848. Leipzig. geh. | th. 

19. Eiseribahn-Angelegenheilen (Karl Catinelli, eiire IU VN iederung in) (;r Lex.-8. 
(50 S.) (U)vi, -

20. Essii;fabrikalion (A. L. Trenn, Lehrbuch der). Mit 3 lith. Taf. (m <|u. ijr 4.) 
8. (VI u. 122 S ) Berlin. geh 24 m/r. 

21. Fabriken v. Angsbirrg (F. A. Gidenburg, die) u. P.lickc auf die europ. In-
dustrie u. Gewerhe-Ansstelhingen. gr*. 8. (96 S.) Augsbirr'g. n. i th. 

22. Geogirosie (Prof. Dr. F. A. Walchner, Handbuch der) zrrm (;ebrduche bei 
seinen Vtnlesungen u zum Selbststudium tn. besond. Berücksicht der geognost. 
VerhUllnisse des Grt)ssberzogib. Baden. Mit Sleindrlaf. \i. Hol/sehn. 2 verb. u . 
vertu. Aull. 4 Lfg. [rn. Ii) llolzschrr.] gr, 8. (S. 481—ti40 ) Karlsruhe. 

geh. (a) n. ^ th. ( l //. 20 kr, rh.) 

(ieognosie. S«*!««: .Mineralogie. 

23. Geographie (Dr- M. v. Kulckstein. Lehrbuch der) f. höh. Lehr-Anstalten ins-
besondere Militairschulen wie zm* Selbslbelebrung denkender Freunde der Erd-
kunde. gr. 8. (XV u. 870 S.) Berlin. " 

24. Geogr aphie cPfr. F. C. Selten , hode/;elisches Handbuch der) zum Schulgebranch 
bearb. 2 Bd.: Für Fehrer. 5 AnO. A. u. d. T . : Leber den Gebrauch der Lehr-
btrlfsmitlel beim L'nlerricht in der Ei dbeschreibuug. 5 verm., grösstentheils 
umgearb., Aull. 8. (V l l l u . 297 S.) Halle. ĝ »»- J 

25 Geometrie (Dr. E. Niz/e,). l Tbl. [Eberre (Geometrie.] 3 verb. Aull. Mil 4 
Taf. in Sleindr. (u. (|it. 4.) 8. (VI u. 134 S.) Prenzlau 1849. n. i th. 

20. (ieornetric, eberre Trigonornelrie, Kegelschniltslinien , Stereometrie u. sph.'rr. 
Trigonornelrie (F. Plrieiner. 1409 llntoreiische tt. praklische Anf{;al)en üb. ebene), 
nebst heij',esclilosseneu Zeichnungsaufgahen, zu t)r. C. L. Se.hulz v. Strassnitzki's 
Harnlbuch der Geometrie f. Praktiker. Mit c. Vorrede v. l*rof Dr. C. L Schulz 
v. Strassnitzki. Mit 4 Kpfrlaf. (in cpi. Fol.) gr. 8. (V u. 127 S.) Wien. 

geh. n. l th. 
27. Geornelrische Anscharrungslclne (Dr. H. (irnfe,). Als An.schauungs- u. Denk-

übung u. zur \ orbereitnng auf den Futerricht iu tler Cieometrie f. (lie untern 
Klassen der (Ivmnasien u. Be.dschulen , sowie f. milllere Klassen der Bürger-
schulen l)earl>.''2 venu, u verb. Aull. Mit 418 dem Texte beigedr. Figuren (in 
Holzschn.) {\v. 8. (VI H. :5tU) S.) Leipzig. geh. J th. 

28. Gewerbeilcisses in Preussen (Verliandlungeu des V ereins zur Beförderung d.) 
Ked.: Prof. Dr. Schubarth. Jahrg. 1850. G Ltgri. (a ca. 7 B m, Kptrtaf.) {fr. 
4 ii(Mlin gvh. baar n.n 8 ih. 

29. Gewerbewesetis (Dr. S. liecher, eirr Beilrag zur Organisation d.). gr 8. v^V 
u. t>4 S.) Wien 1849. (Leipzig). . geh. n. ngr. 

30. Indnslrie An.sslellnng in Leit>/ig (Führer dtrrch die). Osler-Me.sse 1850 Frin 
nerrrngsbliitier f Freurnhj d. deulschen (iewerbtleisses Cieschichtlich , statistisch] 
gewerldich. [Mit e. (in H(dz geschn.) Ansicht u. e. Gnuulriss der Centralballe., 
br. 8. (XV u. 38 S.) Leipzig. n ^ th, 

31. Kürrste ir. Handwerke .Neuer Scb.rrrplalz der) 181 Bd.: Angaben u Plane 
tbeils schon ausgeführ ler, theils gni auslührbarer eni;li.scli-arnerikan. IMablrrrüb-
lerr , sowie v. derr neneslerr EinrichUrngen der Oel-, Papier-, Loh- u. Sage-
mühlen. Nebst prakt. Bej'eln , Formeln u. Tabellen üb. Fmtriebs-, Zwischen-
n. Arbeits-Maschinen. Ein nolhwerrd. Supplemenl zu allen Mühlenbnnwerken. 
Hrsg. V. Carl Harlrnanrr. Nebst 32 lilh Foliolaf. 8. (XX u. 529 S. m. 
in Fol.) Wi'irnar. -1 

32 31aihematik CCr. Freiherr von \ ega, Vorlesungen über die sowohl überhaupt 

= i 
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zr»' Verhrcilg. matheinat. Renriltiisse in den k. k Slaalon , als auch insbe.sond. 
Zinn ('.ebranch des k. k- Arlillerie-Corps. i Bd : Kechenkinisl u. Algebra. 7 
Ann. Nnclnnals dnrcbgeseb.» verb. u. verni. v. Prof. Dr. Wil l i . Maizka. Lex.-8. 
(I i / g . S. l —KiO.'i Wien. gfdi. 3 Vi. 

33. iMatbeinalik n IMiysik (Archiv fin-) ni. besond. Kücksicbl auf die liediirfnisse 
der Lehrer an hohem Tnleriicblsanslalien. Hrsg. v l^rof .Tob. Aug. Oruneil . 
\ \ \ Till. 4 Ufte, (a ca 9 .^lil Slcinlafeln Le\.-8 (Ireifswald. n. 3 C/i. 

34. jVl ilbe.nalik n. JMiysik (Prof. Dr. .1. A. (irnnert , Lehrbuch der), f. slaals-u. 
lainhvirlh.sehafll i.ehranstallen üherhaupl. 3 Thl. 2 Abth. A. u. d. T . : Lehr-
buch der Physik ni. vor/iigH. lincksichl auf niadieinal Uegründung. 2 Thl. iVIit 
11 (lilli ) Figuienlaf. (in i|u. 4.} gr. 8. (\ l l l n 484 S ) Leipzig. 

2 ///. 21 Nf/r, (I —I I I , 2 . : 13 l/t. 23i m/r.) 
35 IMalheinali(pies et astrononii(pies (Melanges) liies du bulleiin phy.sico-inalhe-

nialique de raeadeinie inijjeriale des sriences de Si.-PelersbJ)urg. Tome 1. I 
Livr. Le\-8. (V p. u. p. l —lOO.) St.-Pelersbourg , Leipzie. geb. n n. 12 nr/r. 

3() xAIaximitians-Tliarme in Linz (IL Schoenauer, diej. Nach ilen Scizzen des 
Oherl. Ikiron v. Ilasselholdt-Slockheim ausgearb., gez. u. in Stein gravirl. Fol. 
(4 S n. 7 Steintaf.) I'assau. geb. n. 24 nrjr. 

37. Mehles (K. V\ . Fi itzsch, die Fabrikation d.) od. das Getreidemablen nach Hegeln 
der Kunst. x\ebst. e. Anhange, gr. 8. (V l l l u. 4(> S.) Leipzig. geh. haar ;//i . 

38 jMineralogie n. (ieogno.sie (Prof. Dr. J . Ueinhard IMum, (irundziige der). 
Ans der «Aeuen Lncyklopaedie f. issenschaften u. Kiniste» Ud. III abjjedr.] 

Lex.-8. (IV u. 102 S.) Slutlgarl. geh. 24 ngr. (1 //. 15 /er. rh.j 

Mii}ibfnh:iukiin<le , Sehe : Knustu. 

30. Optik (lieltrlige zur meteorologischen) u. zu verwandten Wissenschaften. In 
zwanglosen llftn. hrsg. v. Prof. Dr. Job. Aug. Grnnerl. I Thl. 4 llft. A. u. 
d. T. : Die Lichterscheinungen der Atinosj)hiire dargestellt u. erlliutert v. 11. 
Claudius. Mit (i litb. Taf. C in8u. (iu.4) Le\.8. (S. 3(>7—404.) Leijizig. 21/ir;r. 

( l , 1 — 4.: 3 t/i. 3 nf/r.) 
40. Optik (F Engel u. K. Schellbach, darstellende). 2 llft. gr. 4. (S. 17—3(> m. 

7 Kpfrtaf. in Imp-Fol.) Lerlin. (a) baar n.n. 2} t/i. 
41. Ort.sbeslimmiin{ven im osterreich. Kaiseistaate (K. Kreil u. K. l''rilsch , mag-

netische u. geographische). 2 Jatirg 1847. Oesterreich unter der Enns . Steier-
mark. Karnthen , Ivrain , das venetian. Konifpeich , Isti ien, Dalmatien gr. 4. 
(230 S ) Prag 1849. geh. (a) n. 2f f/i. 

42. Phy.sik (J. ilnfer, i)Opuläre). Zunächst f. Meal- u. (iymnasialschüler, u. auch 
zum Selhststudiiim f. Jedermann. 1 i>d. Mit 95 Abbildgn. (in ibdzschn.) gr. 8. 
(IV u 202 S.) Wien. geh. n. 1 t/t. 

43 Uaumlehre (O. Schulz, Leliibuch der) f. den Eiemonlar-Unterricht. I. Abth., 
entb.: Die ebene Uaumlehre. iNlit 3 (lilh.) Figuren-Taf. (in 4.) 8, (Vl l l ii. 
180 S.) I'.enin. gHi. i th. 

44. Ileihung u. den Widerstand der Fuhrwerke auf Strassen v. verschied. l>e-
schaffenlieit (A. F. W . Urix, über die). Eine tbeoreliscb-prakt. .Vbhandlung. 
I^lit 3 Kprnaf. u. vielen llolzscbn. gr. 4. (IV u 220 S.) neriin. [ieh.n.3//t. 

45. Schönen KUnste (Dr i^ern. Uolzano, idier die Einlbeilung derV Eine Uslhe-
tische Abhandlung, gr. 4 .40 S.) Prag 1849. geb. n. i th. 

40. Technolo/;ische l'ncylJopadie (Dr. .1. (}. Ivrilnitzs ökonomisch-). Fridier fort-
ges. V. Frdr. Jaeob u. lleinr. (inst. Floerke, u. jetzt v. Dr. .foh. Willi. Dav. 
Korth u. I.ndw. Kossarski. 200 Thl l nterscheidungszeichen-Lrcantonc. gr. 8. 
(054 S.) Ijerlin. da.sselbe: 201-Th. Urcantone- Lrchristerithnm. (590 S.) 

Si:b.scr.-Pr. <a) n n. 3 th.; Ladi-npr. (a; n n 4^ th, 
47. Technologische lland-Encyklopaedie (Prof. Dr. (.:. liernouilll.) o«l e. gedrilngte 

Darstellung der teehn. (ieweibe. ihrer wesenllicbsten l'oitscbrilte in neuester 
Zeil u. ihres dernialigen lUitiiebs, zumal in Deulschlainl. [Aus der «Neuen 
Encyklopadie f. Wissenschaflen u. Künste» Hd. l. abjjedr ] Lex-8. (239 S.) 
Stuttgart. geh. 1 th. 3 myr. (l Jl. 48 hr. rb.) 

48. Telegraphen (F. Kolil. über optischMnechanische u. electro-magnelische). 
[Programm der Köni;»l. (lewerb- u liaugewerkenschule in Plauen.] j;r. 4. (32 
.•>. m. 2 Steintaf) Plauen. geb. u. \ th. 

49. Ten)j*eratnr (Schneicler. Berechnung der) f. Deutschland wie sie sein wiril bei 
Sonnen-.\nf- n. Untergang in der Jahres-tlaupt-Ablheilung m. voller SOIIIHMI-

wirknng venu 7 Mai bis 0 Sepll»r. 1850. (rnp.-4. (7 S ) h'erlin. ; th. 

La\TST L'lTr.r.RO.MKrv WEHKI-V. 

.5t L Uhre 
Seil 

dasselbe, vom 7 Mai bis (> .Seplbr. 1851 Imp.-Fol. (8 S.) ICbd. 4 th. 
brenmacberei (X. l leine, allgeni. Grund>?ütze Üb. di(0» '>d. llandbueh f. die 
warzwalder-Uhrenmacber u Ubrenhandler. 8. (VI u. 120 S.) Villinjjen 1849. 

geh. Î th. 
51. Wasserwerke v. Augsburg (F. J . Kollmann. die). Beschreibung aller hydro-

techn. Anstalten der Stadl, d. Lech- u. \\ erlaehablasses . d<ir Kanäle, lirunnen 
elc. m. den wichtigsten bau-polizeil. Bestimmungen. Mit Iiistor. IVotizen ver-
sehen u. red V. Ferd. Aug. Oldenburg. iVehst e. (lith.» Ansicht d. Lech-Ahlasses 
u. hydrograjdi. Karte v. Augsburg u. seinen Eingebungen (in qn. F<il.) gr. 8. 
(Lj2 S.) Augsburgs g'eh n. th. 

52. W issenschaften u. Ktinsle (Neue Encyklopinlie der). Für die denlsche NaliDii 
geschrieben. (Ued. v. 
la . Lex.-8. Stuttgart. 

Dr. Frdr (;rieb u. Dr. Joii. Seherr.) III Bd. 1 Lf, tf Nr 

geh. Subscr-Pr. pro III Bd. l Lfg. Nr. la—e. 1 th. 
(1 //. 42 kr. rb.) 

WiïSLMîsohafieu u. Künste; Sehe; Miuer.ilojrie uiul re.ljnologische n.»utl-Km ykloj aeüie. 

t i j d s c i i b i f t f : n . 

(iewerbe u. Verkehrsmittel (Ansiria , Tagblalt f. Handel,). Bed.: Dr. (inst. Höf-
ken. Jahrg. J850. 300 Nrn. (B.) Fol. Wien. Vierteljährlich n, 2^ th. 

(lewerbeblalt (Sehweizeri.sches). Hrsg. v. Prof. Dr. Bolley. IX Jahrg. 1850 12 
Ufte, (à 2 B,} gr. 8. Ziirich. I th. 18 ngr. 

Handwerker-Zeitung. Ur{yan der Sehlesiscben Handweiker. Ked.: J . Moecke. 3 
n. 13 th. 

•dée Demarleau u. (>. 
(nteUii^ensblalt d. 

Jahrg. 1850. 52 Nrn. ^BO g«'- 4. Breslau. 
Ingenieur-V^ereines (Zeilschrift des oesterieich ). Ued. Amedec 

Winiwarler. 2 Jahrg. 1850. 24 Nrn. (B.) Mit: Notizen u. 
(islerreicb. Ingenieur-vereins. 12 Nrn. (B.) lmi),-4. Wien. n. 4 th. 

iMineralogie, Geognosie , Geologie u. Pelrefakteiikunde (Neues Jahrbuch f.), lirsg. 
von Dr. K. C. v. Leonhard u. IL (i . Ihdim , I'rofessoren. Jahrg. 1850. 7 Ufte, 
gr. 8. ( l llft. S. i —128 m. i Steintaf.) Stutlgarl. n. r,} fh. (9 //. 20 Ar. rh.) 

Nauliffches Jahrbuch (Dr (l. Bremiker's) od. vollsliind. F^fdieineriden n. Tafeln 
f. d. J . 1852 zur Be.slinninmg^ der i^injge. Breite u. Zeil snr See, naeh aslro-
noin Beobachlungen nebsl e. gemeinfassl. Anleitung, wie die erfordert. Uecli-
nungen aufzustellen sind. Unter aintl. Aufsicht hrsg. gr. 8. (LIV u. 210 S.) 
Berlin. geh. n. ^ th. 

Papier- u. Pappenfabrikalion (Journal f(n). 2 Bd. 3 Hfl. Mit 1 litb. (^)uaittaf. gr. 
4. (S. 57—88.; Weimar. 84 ngr. 

Polytechnische Cenlralhalle. Zeitschrift zur Verbreiluniy des Neuesten u. ^^ issens-
würdigsten im Gebiete der Künste, (iewerbe u. NatuiWissenschaften. F(ir 
Techniker, Künstler etc. Ued.: Dr Kerndl. 1 Jahrg. A|nil-Decbr. 1850. 39 
Nrn. (a ^—1 B.) Mit Abbildgn. gr. 8. Leipzig. Vierteljidirllch n. J th. 

Seifensiederei, etc. (Journal der neuesten Fcntschrilte der). Hrsg. von Dr. Carl 
Hartmann. 3 Bd. 1 Hfl. ."Mit 1 lilh. Quartlaf. gr. 4. (S. 1—32.) Weim. 84 ngr. 

Sternwarle in W ien (Annalen der K. K.). Hrsg. v. Dir Prof. Dr C. L. v. Littrow 
n. A^juncl F. Schanb. 32 Thl. od. Nene Folge. 12 Bd. Enihallend Piazzi's Be-
obachtungen in den J. 1811—18)3 A. n d. T : Storia Celeste del r. osserva-
lorio di i\ilermo dal 1792 al 1813. Parle H. 1803—1813. Tomo IX 1811 — 
1813. gr. 4 (VI u. 184 S.) Wien 1849. geb. (a) n. 3 th. I7 i ngr. 

KAAllTEN EN PLANS, 
A . R A A U T E N . 

1. Physikarscher Atlas (Dr. H. Berghaus,). 2. verb. u. verm. Aull. H. Abth. A. 
n. d. T Allgemeiner hydrographischer Atlas. Eine Samuilum; v. JO (in Kpfr. 
gest. u. color.) Karlen (u. 18 S. Text ) Fol. Gotha. geb. (a) n. 5 Th. 

IlydrofTraphischer All.is , SL»he: Physikulisclier. 

2. Scbul-Allas (Handlke'V) der neuern Erdbeschreibung in 25 (lilb u. illum.) BlUt-
lerii. 0 vollständig umgearb. Aull. qu. 4. Glogau. geh. \ th, 

3. Scbul-Allas •Vollständiger) der neuesten Erdkunde in 27 (lilh. u. illum., Kar-
ten. 0 vielfach verb. Aull. qu. lmp.-4. W olfenhüllel. geh. n. | th, 

4. Post- u. Eisenbahn-Ueisekarte v. Deutschland. Holland, Belgien, der Schweiz, 
Italien bis Neapel, dem grösslen Theile v. i'iankreieh, Ungarn, Polen etc. 
(Oberlieulen. G . Hanser,). Mit besond. Berücksicht. auf Eisenbahnen u. Damp-
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schiffr'alir! ii. imlci- lUMgriln! nielir<T(»r 'i ahrllen <?lc SlalilvSL ii. ilUun. linp.-Tol. 
Nüriihcr/y. In 8 O.ninti 18 n(jr.\ auf Leinw. in 8 Carlon I th. (> mjr. — Mil 
Dislanceangalien in 8 Carlon 24 nfjr.\ auf Leinw. in 8 Clarion. 1 th. 12 ntjr, 

T). Posl- n. I'jsenhalin-Karle v. Deulscldaml n. den anliegenden Lainlern. llrsg. 
V. V. IM. Dir'/., (ieh. Ilof- n. Finan/-!\., n. nnler dessen lAiilnng enlworfen N. 
gezeichnel v. J . C. liUr. Kpfrsl. n. ilium. Fol. (Volha. Auf l.einw.in SCarliMi. 1 

IVisl-, I'»eise- u. F.isenUahn-Karle v. Deulseliland, der Seliwei/, den Nieder-
landen u lU'lgieu , nel)sl Theilen der angienz. Liuider (F llandlke,)-
segebr. eingeriehlel, u. m. Dezeiclmg. drr Slrnsseii, I'ilwageu- u. Fxliapost-
iW)ulen , der Kisenbahnen, so wie der Darnpfboolverbiudgn. versehen. iVeue 
revid. Ausg. f. 1850. JJth. u. ilium. Imp-IM>1. (}!o(jau. In Flui th.; 

auf Leinw. u. in Flui 2 th. 
7 Posl-, Reise- u. Fisenbahn-lvarte v. Deulschlaiul, der Schweiz, den Nieder-

landen II. Oelgien, nehsf Theilen der angrenz. Lander (IL Kunseh). Zum 
Reisegebr. ein^jcrichfel, u m. Rezeichng. der Sirassen , Filwagen-u F.xlraposl-
Rouleii, der Fisenbahnen, sowie der Dampfboolverbindgn. versehen. Nach 
Handlke's grosser Posl- u. Reisekarle reducirl. Neue revid. Ausg. f. 1850. 
Lilh. u. ilbun. Imp.-Fol Ologau. In Flui \ th.; auf Leinw. u. ifi Flui l th. 

8. !>evdschland, Konigr. der Niederlande, Kdnigr. Relgien u. die Schweiz nebst 
Tlu'ilen der angrJuiz. Landern (F. v. Sliilpnagel u. J . C. JJlU',). Nach Adf. 
Slieler's Flwurf. Zum Rei.se/jeliranch eifige/ichlet u. m. Rezeichnung der Fisen-
bahnen, Chausseen e!c , uider Alilvvirkg. v. F. INI Diez, Cell. Ilof-u. l'iuanz-R., 
gemeirischafll. gezeichnet Nehsl Uehersiehl der llauidverbindungsslrassen durch 
ganz Furopa zu Lande u. zu Wasser (auf 15 in Kpfr. gest. Karlen in gr. 8.) 
Kpfrst. u. ilbun. Imj) -Fol. Gotha. 2^ th. — Auf Leinw. in engl. gr. 8 

Carlon '3 th. 
0. Deulschland, den Königreichen Holland n. Relgien u. der Schweiz, sannnl den 

angrenz. Gebielen v. Danemark, JCngland u. Frankreich , den osterr. u preuss. 
Landern u. Folen (.L R Roosl, neue Wand-Karle von); im 1 Millir)nernnal 
verkleinerten Maasslabe nach den neuesten Materialien gez. u. bearb. 4 lith. 
u. ilbun. RUUler in Imp.-bV)! IMinichen. n. 2 th. 

JO. Sachsischen Liinder (C. F. \\ cilami, die Grossherzoglich u. Herzoglich) nehsl 
den JJesilzungen der FiUsten v. Schwarzhurg u. Reuss. Kpfrst. u. ilbun. Imp.-
Fol. Weimar. ^ th. 

11. Schweiz (Topographischer Atlas der). (In 25 RliUlern) Maasslab 1:100000. Rlalt 
2, 0, 7, 10, 17 u 21. Kpfrst. Imp.-Fol. Zurich 1842—48. a haar n.n. U th. 

12. Italien (IL Kiepert,). Kpfrst. u. illum. Im]).-Fol. Weimar. ^ th. 
j:L Asien (Prem.-I.ieul, C. Zimmermann. Atlas v. Vorder-), 111 Hfl. 4 RIatt. 

Versuch einer Darstellung v. Süd-Iran zu C. Ritter's Frdknmlc VIH. Tbl. S. 
713 bis 771 : Reludschistan u. Seistan. IMaassstab 1:1,200000. Lilh. u. Illum. 
Imp-Fol. Rerlin. n. ^ th. 

[dasselbe. IV. Hfl. 1. Iialfle:] Karte v. Syi ien u. Palastina. Zu C. Rit-
ler's Frdkvnde Rd. X IV , u ff. J lialftc. A u. d. T : Atlas v. Palae.sliua u. der 
Sinai-Halbinsel. Zu C. Ritter's Frdkundc Rd. X I V — X V L 15 (lith.) Rl. im 
IMaassstabe von 1:333333. Fol. Fbd. u. ö j r/t. (1-HL l V, 1 u. V: n. 25^ //t. 

14. Africa (C. I\ NVeilaud , das uordweslliche) enlh. die Slaalen Fez u Marokko, 
Algier, Tunis u. Tripoli , die Sahara, Canarischen u. Azorischen Inseln. Re-
rictiligt 1840 v. H. Kiepert. Kpfrsl. u illum. Imp-Fol. W eimar 184i». J th. 

15. Nord-America m. W esl-lnd. (H. Kiepert,). Kpfrst. u. illum. Imp.-Fol. I'lhd. J th. 
10. Vereinigten Staaten v. Nord-America (C. F. Weiland, die) m. Ausschlu.ss v. 

Texas u. den wesll. Territorien. Rerichtigt v. H. Kiepert. Kpfrst. u. illum. 
Imp.-Fol. Kbd. 184i). i th, 

b , e i . A N S . 

17. Frfurl (Prem-Lieut. Naumann, (irundriss der Sladl). Gez. vom Prem.-Lieul. 
v. Slüipnagel. 3 Aull Lilh. gr. Fol. Frfurl 1849. \ th. 

18. Wien (tMau vou) iu Gericiils-Rezirke cinjjelheill. Im Auftrage der (ierichts-
eiuführuugs-Counnission f. Wien u. Desterrcich uider der Fnns hrsg. Kpfrst. u. 

I th. color. Ln)>.-FoL Wien. 

A . IN 

WW 

{Vgl. dcLijwi V '.n Ui'.ö-komin bccV.cn vmi 
C. I-. Gchloycr Zooii. IS50, n». 5 en ü.) 

R O F K K N . 

11. Droogmaking der Legmecrplassen (Het nuttige cn noodzakeruke van ^^dO^ 

. 2 ' G i Ä k c n c n (De oudheden van Alberne, b^ie^ms 
dc^opmetingcn_vati^St^ta ^ " i n g e r ? met architect enz., met 

f 0,80. 
.f ^r tuuVli-^r vau bet ult- en inwendige der aarde ; op 

. o..,^ «löc nil Ainsl- / 

dachten over eene). 8vo. Utr. ^ 
15. Java, deszelfs gedaanlc, bckleeding cn inwcndi-

1 

het fransch vau I\I. Nolau, 
71 pL, 4« all., IG'"". Amst. 

3. Geologie of uatui 
algemeen bevattelijl 
Uit bet Hoogduitse _ 
dc hoogeschool te lleidelberg. 8vo. 38'* all. Amsl. 

13. Glyphographie (Algemeen overzigt en eerste proeven van), gr. 4'». Amsl. /'2,40. 
14. Ifulustrie-landhbuw-kostschool voor weezen enz. (P. D. Anslijn , Losse ge-

/ 0,30. 

structuur, door Dr. F. 

Juughuhu. 8vo. 1« ad. luet twee hoogtekaartcu cn twee pl. Amst. / 3,55 
10. Lichltorcus cu lichtschepen op de kusten vau Fugelaud, Schollaiul, Ierland, 

Relgili, Nederland cu dc fransche kust in bet Kanaal (Reschrijviug der) door 
P. J . Hcyning, luilenant Ier zee. 8vo. Amsl. ƒ 2,10. 

17. Meusch (Voorlezingen over den indruk op deu), tc weeg gebragt door dc 
beschouwing vau dc hem omringende wereld, o f : wal is schoonhe iddoor 

Dr. L. S. l\ Meyboom. 8vo. Nijm. /' M O . 

18. Molenboek (Theoretisch cn praktisch), voor ingenieurs, aannemers, nudcu-
makers cn verdere bouwkundigen , door G. Krook, i^lr. timmerman cn molen-
maker tc 'sGravcuhagc. 8vo. 1® afl. ƒ 0 ,75 . 19. Natiuir (Dr. A. Maas, over het hooge belang vau de kennis der) voor eiken 

meusch. 8vo. Schicd. f 0,75 
20. Naluurkmulc van deu meusch (Prof. Jul. Rudgc's kort begrip der bijzondere); 

een leiddraad van voorlezingen eu eigen onderrigl. Naar den 2" ilruk in bet 
ncdcrduilsch bewer kt cn uitgegeven onder loezigt van Dr. L. Ali Cohcn , nud 
9 pl. 8vo. Gron. f 2,40. 

21. Natuurlijke geschiedenis der schepping (Spor en van de) of schcj)pirrif en voort-
gaamle ontwikkeling varr planten cu dieren , onder deu irrvloed cn hel beheer 
der naluurwclten, uit het en{;elsch vcrtaahl, door Dr. J . H. vau den Rr oek , 
lecraar in de natuur- cn scheikunde bij 's rijks kweekschool voor militair t-
gcnecskuiuligcu te Uticcht, met een voorwoord van prof. G . J . iMuUler*. 8vo. 
1« deel, 2«̂  ilruk. Rrcda. f 2.5t). 

22. Scheikunde voor den beschaafden stand cn hel fabriekwezen (.1. (Vnartliu). 

8vo. 2« druk, 3« aO. Gouda. f l.tH» 
7. Sluis- cn waterbouwkunde (Leerboek der-j, bevallende dc beschrijving en al 
bceldirrg van alle soorten van sbrizcn, bruggerr, duikers, enz. bcncverrs bet 
leggen van kribben, rijs-, zink- en dijkwerkcrr cn al datgcne .wat eenige bc* 
trekkirrg heeft tot de shris- cn waterbouwkunde, door J . H. Harte. 8vo. 7'^en 

aü. Gorinchem. /" i>,5t». 
23. Spoorwegen (Gids voor- reizigers op de nederlaudschc). Rcvalteiulc dc vertrek-

lU'cn der verschillende treinen, dc prijzen der plaatsen voor alle liajcctcu, d<' 
afstarulcn der verschillerrdc stations in neder larrdschc ellen. eene vergelijkende 
label van ncvleriandscbc eu vreemde munten enz. (April—(.Ictober 1850.) Met 
twee in koper* gegraveerde s(ioorweg-kaartjes. 8vo. Amsl. f 0,25. 

2é. Suiker, met cn zonder sloom bereid ( G / J . Mulder, Vergelijkend onderzoek 

van). 8vo. Rolt. f 0, ;0. 
25. Suikcrwclaan dcschcikurule getoetst (De), door G . .1. IMulder. Svo. Rolt. /' 0,50. 
2(i. Vcrhandermgeu der eerste klasse vau het koninklijk ucdcriaudsch instituut 

vau wctenscha\»pen , letlcrkuudc cu schoonc kutrsleu; 3« reeks, 3''decl, sluk, 
mcl )dalen. Svo. Amst, f 4,80 
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ĉ s l i Bel^^quc da O. Zvluquardt,. : ̂ 50. i;". SJ en C ) 

DOKKICS. 

Cheinins .le fer sur le conlinciil ,').isle ,1e tous lesj, con,piea:<; j u s q i r e u S ! 

14 Chunk- aj;ricole . t 'le yéoloöit;. (flannel de K W . Johiision i raduuÜe 
l uiUilais, :,u,;inünie d u n coup .roeil sur la tousliluliot. ccolo{ii„ue de ta lic'-
üi.jue i.ar D i i i n o u l . incsnbre üe lacailémi,; royale <lfs scieiict-i; I vol t r a a 
111 18" ne 404 Diiîîes. ' / " . ' i 

SC ))CrUv.*ii, {iiuiiii;^ l̂ CJllJ IIV J>OI>l 
pages oinc de 11 planclies. Liége. f 

, Oéolügie. Voy. Chimie. H . U./iU 

18 liisiniclioii sur la garde cL la défeiise des places, a l^isage de llnfanl'^Jirie.fle 

la cavalerie el de la garde civupie; in 8' de 90 pages. r, i 

19. Irrigalion ^J. Ueby, Alanuel pralique iV); i vul. grand in 18« dc 175 pajl̂ ? 

!20. Scheikunde voor Belgie (Korl overzigl van de Landl)ouw-\ Dijgiii V^IMICI 
landbouwkundig weekblad. 1 vol. in de 50 j»ages. Gand. fr. o'so 

I 3 Î F I I A . \ R I I I J K . 

(Diblio£:::phiu de la Fr^noo y . 2 0 — 2 3 . 18 Moi t-i 13 Juij j 

45 Archilcclc (1'; régnlaleur , ou lablcaux alphabéliques des pri^ rcriés de Ions 
les ouvrages eu batiinenls, confonues à ceux ado,>lês en 1850; i)ar le ùos 
archilcclc elc. In 12« de I I feuilles. ' ' fi 4 on 

40. ArilUmcHique (Nouveau syslèiue counsel d^); pur G. L. Doslor. Tbéorie.'ln s ' 
[.islronoiuie.j ~ Vrai sysleuie du inonde; par Demonville. Méfails de la sec ion 

d Aslrnnuinie. fAcadeiuic des sciences). In 8<' d\ni quarl de feuille 

48, Bains cl lavoirs publics. - Coiuinission iusliluée par ordre de iM.'le prcsidenl 
de la république. In 4« de 25 feuilles, plus 14 pl. ^ J t p i ^ i u cm 

40 Chaulluge la refiigcralion el la veniilalion des édifices publics (Eludes sur 
^ le;; par J . Gh. Boudin, médecin en chef de l'hopilal du Boule In de '> f 

;>o Ga.relagcs anciens; par M. Ch. Bazin, corresi>ondanl du ctunilé bisloriquê 
des arls el monumenls. lu 4" d une feuille, plus 4 pl *iii>ioiique 

51. Chemin de fer sous-marin enlre Calais el Douvres ri'roiel d'un) oar I S 

52. [Clicmins tie fcr.j _ l.ivrel-Cl.aix ; Guide oakiel des voyageurs sur lous les 
chcnu.s de le.; fraura.s el les principaux chemins de feré i4 . ;ers; acconipaj. t' 
.k oaries spéciales pour cha<iue lifine. l'ublié sous le palronaïaMié comin-i 
I ' ,uiu 1S50. lu de 4 feuilles 1/2, plus des caries. 

î.kVTSr UlTr.KKONinN WERKEN. XV 

53. Echelles pour la conversion immédiale el réciprocjue des monnaies el des poids 
du commerce el lableaux indi<pianl les rapports des autres mesures ccnuner-
ciales ou indnslrielles des principales nalions de la terre, comparées aux me-
sures décimales métriques françaises; par d'Aubréville (Leopold), ingénieur. In 
18" de deux neuvièmes de feuille, plus 2 lableaux. 

54. Ecole nalionale des arls el métiers d'Aix (Rapport d'inspection sur T), adressé 
à IM. le minisire de ragricullure et du commerce; par M. Ch. iJupin. In 8-' 
d'une feuille. 

55. Exposition des produits des manufactures de Sèvres, des Gobelins el de Beau-
vais. Bapporl présenté à INI. le ministre du commerce el de ragricullure par 
le conseil de perfeelionnement desdiles manufactures. Bapporleur. IM. Ferdinand 
de Lasleyrie. (Mai 1850.) In 8 ' d'une feuille 1/2. 

50. Eortifjcalion polygonale et à caponnières ('Expo.^ilion el description d'un système 
de^. Essai sur la science de la forliticalion , arrivée à son élal actuel de per-
feclioiuiemenl ; par un officier du génie prussien. Traduit de Talleinand par 
Théodore l'a r men tier. Avec 2 pl. (en atlas grand in folio). In 8® de 3 f. 1/2. 

fr. lO.(K) 
57. Hahitalions (Des) des classes ouvrières'; par Henry Boberts, F. S. A . , membre 

de rinstilut des architectes anglais, architecte honoraire de la société d'amé-
lioration du sort des classes ouvrières. Traduit el publié par ordre du président 
de la réfiuhli(pie. In 4« de 7 feuilles 1/2, plus 10 pl. 

58. Logarithmes (Becherches sur les), el . en particulier, sur la différentielle 

dy (pii les engendre dans le calcul intégral; par INI. Voizol. In de 3 feuilles. 

IMachines el procédés (Description des) consignes dans les brevets d'invention, 
de perfeelionnement el d'imporlalion donl la tlnrée est expirée, et dans ceux 
dont la déchéance a été prononcée; publiée par les ordres de M. le minisire 
du commerce. Tome l A X L In 4° de 82 feuilles, plus 46 pl. fr. 15.00 

00. IMachines el procéilés (Descrij)lion des), pour lesquels des brevets d'invention ont 
élé pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844; publiée par les ordres de 
I\L le minisire de ragricullure el du commerce. Tome IL In 4* de 34 feuilles 
1/2, plus 70 pl. 

61. iManuels-r»ojel. Nouveau manuel complet du peintre en b/ilimenls, viirier-
doreur . argenleur el vernissenr, conlenanl elc.; par MINI. Bifl-aull el Vergnand, 
Nouvelle édition, par JM. Toussaint de Seno, archilecle. In 18" de 13 feuilles 
5/0, plus 2 pl. fr. 3.01) 

62. Peinture sur verre (Origine de la). Système inconnu des vitraux romans; par 
l'abbé Texier. lu 4*» d'une feuille 1/2, plus 2 pl. fr. 2.00 

63. Phares et fanaux de la cote du Danemarck (Descriplion des), ainsi que iPune 
partie des cotes de Norwége el de Suède, rédigée en l'année 1847, par IL Petit 
el compagnie, à Elseneur. lu 8° de 2 feuilles. 

04. Phol(»giaphie. Descriplion du procédé dil américain. 2' édition, contenant 
les derniers perfeclionnemeiils apportés au daguerréotype; par Ferdinanl Calas. 
Juin 1850. lu 8' d'une feuille. " fr. 0.75 

65. Planétaire (Syslème), ou gravitation des corps, sur de nouveaux principes 
pris dans la nature elle-même; par Didier Thierrial. lu 8° de 4 feuilles 1/2, 
plus 17 pl. Belleville. fr. 4.00 

66. Science (la) mise à la portée de toutes les inteiligences. Bapporl fait à Tacadémie 
des sciences sur les appareils télégraphiques de INI. Siemens (de Berlin). MM. 
Begnaull , A . Seguier, ctommissaires ; Pouillet, rapporteur. In 8° d'une feuille. 

fr. 0.25 
67. Trigonométrie (Traité de>, ])ar J . A. Serrct, examinateur pour l'admission 

à l'école polytechnique. In 8° de 14 feuilles, plus 2 pl. fr. 3.50 
68. Uranographique (Notice explicative de l'appareil) de M. Guénal. In 8" d'une 

feuille 1/2. fr. l ()o 

KAARTEN kn PLANS. 

rt. K^ARTEIt. 

10. Atlas classique universel et complet de géographie ancienne, du moyen iige 
el moderne. 50 planches grand in 4'», dressé par iM. Charle et gravé par Âl. 
Langevin. Paris et Lyon. 
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Europe (Cm te geuérale t f ) , dressée par Charle , d'après les documents les plus 
récents. 

21. Belgique (Carte générale du royaume de) et des étais limitrophes, avec l'indi-
cation des canaux, chemins de fer, routes et relais de jioste, dressée par Gé-
rard. 

22. Pologne (Carte physique, hydrographique et routière de la) dans ses anciennes 
limites et avec ses partages successifs, embrassant les pays limilro[>hes entre la 
mer lialti(iue et la mer Noire, et entre Vienne et Moscou, dressée par M. 
A. 11. Dufour et F. AVrotnowski, (fapies des ilocuments, et, entre autres, la 
grande carte de la Pologne. Carte en 2 feuilles. 

23. Kmpire ottoman (C irte en relief de V), par G. Hauerkeller, Constantinople. — 
Idem. Texte turc. Imprimées et gaufrées par lîauerkeller, à l^aris. 

24. Californie (Carte de la haute), dressée par K. Housse. 
25. Mines d'or de la Californie (Nouvelle carte des). 
26. Carte topographique du canton de Thizy, arrondissement de Villefranche 

fUhone), par E. lîemhielinski. 

27. Département de la ^loselle (Carte du), divisée en 4 arrondissements et 27 
cantons. — i\lelz. 

28. Knvirons de Uamhouillet (Carte des), dressée sous la direction de A. Pottemaiii 
géomùlre, par J\ liineteau. ' 

29. Arrondissement de Monthrison, canton de Saint-Bonnet-le-Chàteau, dép. de 
la Loire. Lyon. 

30. Arrondissement de Lyon , canton d'Anse, dép. du Rhone, ihid. 
31. Chemin de fer du nord (Carte du; , de ses embranchements et des lignes en 

correspondance. 

fr. 1.00. 
fr. 3.00. 

À, I 'LANS. 

.32. Paris, ses fortifications et sa banlieue. 
33. Paris (Nouveau plan de) et ses fortifications. 
34. Plan des barricades de février. 
.35. Plan de la ville et des environs de Vannes, construit an 5,000, par M. Bassac. 

Vannes. 
30. Dessèchement des marais de Bourgoin , plan général, par Nadaull de BulTon. 
37. Plan des villes et bassin à (lot de Saint-MAlo et de Saint Servan. Saiut-Môlo. 
38. Plan général du port et de la ville de Cherbourg, avec les forlilications de 

terre et de mer , par L. Lebreton. 

D . I l N G E L A K D . 

(The P^ablishGr's Circular. M«. 301—308 , 16 Mei tot 16 Juli j 1850.) 

BOEKEN. 

32. Air (The uses and Abuses of); showing its Influence in sustaining Life and 
producing Disease; with Bemarks on the Ventilation of Houses, and the best 
Methods of securing a Pure and Wludesome Atmosphere inside of Dwellings. 
Churches, Cuurl-llooms, Workshops, and Buildings of all kinds. By John 
H. Griscom. 12mo. (New-York) , pp. 252, cloth, 5s. 

33. Architecture (Treatise on INlarine and Naval); o r . Theory and Practice 
blended in Ship Building. By John \V. Grifiilhs. Nos. 1 to 7 , 4to. illustrated 
with many engravings, sewed, each 2s. Od. 

34. Astronomy ( I h e Elements of ) , adai)ted for the Study of Youth. By Samitel 
Chauntler. Bevised by G. Alexander. Square, pp. 220, cloth, 2s. Od. 

35. Astronomy (Lectures on) delivered at King's College, London. By the Bev. 
11. Mosely. 3d edition, revised, post 8vo. pp. 218, cloth, 5s. (ul. 

36 Bridges (Brick), Sewers, and Culverts: a Series of Examples for Uoads, 
Hallways, and Drainage. By G. D. Dempsey. 4to., folio plates, sewed, 13s. 6d. 

L\Arsr UITGEKOMEN WERK.EN. XVII 

37. Chemistry (The Encyclopaedia of ) . Practical and Theoretical; embracing its 
Application to the Arts, Metallurgy, Mineralogy, Geology, Medicine, and 
Pharmacy. By James C. Booth. A.M.; assisted by Campbell Morfitt. 8vo. (Phi-
ladelphia), pp. i>78, 10 plates, calf , 30s. 

38. Chemistry (A Manual of Budiaientary). By George Fownes. 3d edition , 
12mo. [)p. 618, cloth, 12s. Od. 

3!^. Cliemistry of Creation (The); being an Outline of the Chemistries of the 
Earth , the Air , an<l Ihe Ocean. By Bohert Ellis. l2mo. pp. 520, cloth, 5s. 

40. [C(»llages.] — Detailed Specification and Estimate , wit l^lans. Sections, Ele-
vations, and Working Drawings, for the Construction and Ventilation of a 
Pair of Cottages for Atr'icullural Labourers. l>y Henry Goddard , Being 
the same for which the Koyal Agricultural Society of England awarded the 
First Prize. 4to. board« , 2s. Od ; cloth , 3s. 

41. [ ] — Detailed Workings and Draw ings of Labourers'Cottages. By T . C. 
Hine. Cr. 4to. boards, 3s.; cloth, 4s. 

42. [ ] — Detailed Drawing and Specification for a Lal)ourer's Cottage. By 
the same. Large paper, 4to. sewed, red. to 2s. Gd. 

Drainage Vide Firidges. 

43. Draining (A Series of Tables on). By James Strachen. 2d edition, oblong 
(Edinburgh), cloth, 2s. (kl. 

44. [Drainiiq^]. — The Science of Underground Field-Draining re-considered: a 
Guide to Improvement and Economy in Draining: with a few Bellections sug-
gested by ttie perusal of a Pamphlet, entitled «Present Prices,» by the Bev. 
A. Huxtable. By the Bev. B. A. Boberts. l2mo. (Callompton). pp. 18, 

sewed , 4d. 
45. Drawing from Objects; being an Abstract of I.essons on Linear Drawing 

given at the Home and Colonial Training Schools; chielly designed for Thea-
chers. By Hannah Bolton. 8vo. pp. 138, cloth, 7s. 

Klecinciiy. Vide iMiysico-Physioiogicat Uescarclics. 

46. Geography (Dictionaiy of), Descriptive. Physical, Statistical, and Historical; 
formiiqj a Complete General Ciazetteer of the World. By Alex. Keith Johnston. 
8vo. pp. 1440, cloth, 36s. 

47. Geoijiapliy (On Military); its Nature, Object, and Importance. By Col. 
J . B. Jackson, F. B. S. l2mo pp. 62 cloth, 2s. 6d. 

48. Geology (Principles of); o r , tlie Modern Changes of the V2arth and its In-
habitants considered as illustrative of (ieology. liy Sir t'harles Lyell. Illustrated 
with Maps, Plates, and Wooilcuts. 8th edit." 8vo. pp. 822. clotli, 18s. 

49. Geology, Mir.eralo{;y. and Physical (ieogia|)hy (Elementary Course of) By 
David T. Ansted. Post 8vo pi*. 6t)6, cloth. Pis. 

50. Geometry (Euclid's Elements of), the First Six Books; chielly from the Text 
of Dr. Simpson, with Exjdanatory Notes, and a Series of C^Uicslions on each 
Book. By Bohert Polls, iNl. A. 4lh edit, corrccted and enlarged, l2mo. i>p. 
346, cloth. 4s. 6d. 

51. Integral Calculus (Examples on the). l»y James Hann. l2mo. pj). 130, sewed, Is. 
52. Iron Boofs : a series of Examjdes. 4to. sewetl, and plates, folio, sewed, 3l.s. 6d. 
53. Lighthouses (Uu<limenlary Treatise on the History, Conslruclion, an»i lllu-

uVinatitm of). Bij A. Stevenson l2mo. sewed, 2s. 
54. Magnelieal and .Meleorological OKservalions made at Ihe Boyal Observatory, 

Cireenwich, in Ihe Year 1847, under the tlireclion of George Bethlell Airy, 
Esq., iM A. 4lo. pp. 542, cloth, 50s. 

55. Magnetism, Electricily , Heat, l i ight. Crystallization, and Chemical Attrac-
tion, in their lelalion to the Vital Force (riese«>r(!he.s on). By Karl Baron von 
Beichenhach, Ph. Dr. Translated and edited, at the express desire of Ihe 
Author , u'ilh a Pieface, Notes, and A(»pendix, by \\ m. ( iregory, IM.l) , 
F^.B.S.l^, Prnfcssor (»f Chemistry in the Fniversity of Edinburgh. \Vith 3 plates 
and 23 woodcuts. Parts I and 2, including the second edition of the first 
l)art, corrected and imiuoved. Svo, pp 512, cloth, 12s. 5d. 

.Mapru*Jtisnu Vide IMiysiru- l*hy-iologiraI t»•»searches. 

56. IMathematical Tabh's (Templelon's; for i^-actical i\Ien. l2mo. cloth, reduced to 2s. 
57. pleasuring (Tables tor); o r . Practical Measuring made Easy by a new set 

of Tables which show at sight the Solid Contents of any Piece of Timber, 
Stone, etc. By E. Hoppus. New edit, oblong, bound, 3s. 6d. 
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58. Nalural Philosophy (The Illuslraled); being a IViamial of iMoilern Science. P.y 
William Martin. M\ editon, l8mo. pp clolh , 4s \'ui\ 

59. Philosophy (Lectures on Natural), lly the Piev. .Limes AVilliam M'Oauley. 
Vol. I , Mechanical Philosophy etc. Vol. 2. Chemistry. New etlili()n, enlaiged 
and impr4)ved , 2 vols 8vo. (Ouhlin), pp. 054, cloth, 12s. 

60. Physico-Pbyjiological Hesearches on the Dynamics of Magnetism, Klectricity, 
Heat, Ligt, Crystallisation , and Chemism, in their liclalious to Vital lorce. 
13y Charle.s Haron von Keichcnbach. The coniplete work fnnn the Gcrmars Se-
cond Kdition. XN'ith the addition of a Preface ami Critical Notes, by John 
Ashburner, I\L I). Illustrated with Woodcuts. Part. 1 , 8vo. sewed, 7s. 

01 Pilotage of the British Channel, from Seilly to the Downs; in a Series of 
Sectional Charts, illustrating the Marks for clearing the several Dangers; with 
Sailing Directions etc. iiy Lieut. John Hay, IL N. S(piare, pp. 3t) , 

half-bound, 5s.; cloth, Os. 
62. Polytechnic Society (The seventeenth Annual Report of the lloval Cornwall), 

1849. 8vo. (Falmouth), sewed. Is. Od. 
63. llailroad. Steamboat, auil Telegraph 15ook (Disturnell's); being a Guide through 

the Midille, Northern, and Eastern Stales and Canada; also giving the gieat 
Lines of Travel South and Vv est, and the Ocean Steam Packet Arrangements; 
containing Tables of Distances, Telegrajdi Lines and Charges, List of Hotels, 
etc for the Year 1850. With a Map of the United Slates and the Four I'rin-
cipal Cities. l8mo. ^N. Y.), pp. 108, Is. Od. 

uailvs'uy. Vide Hrutgcs. 

04. I^eckoncr (Heady; for Tons, Cwts., Qrs., and Lbs., from Is. to lOOs. per 
Ton. Intended for (he purpose of rendering greater facility to all iiaitway 
Invoice Clerks , and exact coutorinity in all their Calculations, hy liraithwaite 
I^oole. 2J edition, square, ijp. 120, cloth, 2s. 

65. [Pioads.] — iVudiments of the Art of Constructing and l\epairing Common 
Roads. l)y Henry Law. To wbicij is prefixed, a Geneial Survey of the principal 
INIetropoliian Roads, liy S. Hughes. l2mo. sewed. Is. 

IVuails. Vide Bridges. 
60. Social Science (Progressive Lesions in); intended for the Condudors of Dis-

cussion and Mutual lm))rovement Classes; and preceded by the Short Adresss 
with which these Lessons were introduced to the Social Science (Jn.ss at the 
Finsbnry Mechanics' Institution. Dy the Author of «Outlines of Social I'conomy.» 

J ' cp . 8vo. pp. 98, cloth. Is Od. 
67. Statistics of Affriculture, IMaiiufaclnrcs, aiid C.ommerce, drawn up from 

Official and Autticntic Documents. Hy James Maequeen , Fs(|. 8vo pp. 40. 
sewe(i, Od. 

68. Steam Engine (On the). i5y 11. Reid. l2mo. cloth, reduced to 3s. 
69. Steam Kugine (A Catechism of the). Ry John Rourne, C. E. 3d edit, cor-

rected, fcp. 8vo. pp. 288, cloth, (>s. 
Sleaiubeal, Vide llailroad. 

70. Surveying (Land ami Engineering). liy T.- Raker. 12mo. .sewed, 2s. 
lelegraiih. Vidt» Uailroad. 

71. Timber (Tables of the Strength and DeOection of). By William Lea. Post 
8vo. pp. 178, cloth, lOs. Od. 

72. Veutilation and Di.Ninfoction (Practical Observations and Researches on) , in -
clusive of the essential Previsions counecletl wiih Sanitary Regulations and Ihe 
Health of Tc)Wi)s. Ry John Murray. 12njo. (Hull;, pp 30\ sewed, Od. 

KAAliTEN E^ PLANS. 

a. K\ArrrKn. 

2. All.IS to Aliscm's History of Lurope, constructc<l and ari anged under the su-
perintendence of Air. Alison. P,y A. Keilh Johnston, F. R. S. II. A new edition, 
with additional maps. Demy 4to accomi)any the Library editicm and the 
erly editions in demy Svo.) Jt* 3 3s. cloth Crown 4t{). (to accompany the 7th. 

or crown Svo. edltio»!) i- 2.l2s.\nl. cloth, 
3. Sharpe's Student's Atlas; comprising Twenty-six iMaps, c(u)siructed upon a System 

of Scale and PiOi)oi'tion , fjom the most recent Authorities, enijravi'd on Steel. 
Ry Jo.'̂ eph WilGon Lowiy. With a Coiii^uUing Index. Folio, halfbound, 21s 

4. Vogel's (Dr.) Illustrated Atlas of (ieneral and Physical (ieoi;f aphy; comprising 
Eleven Maps, with Diagrams and Key Maps, full coloured: with 300 Drawings 
of Animals, Plants etc., and copious descriptive Letterpress. Lari;e imp. 4to. 

ch)th l>oards , 5s. Od. 
5. D. Blair. General School Atlas of Modern Geography, l>y I). Rlair. 4to. 

cloth , 5.S. Od. 
G. Hand-Atlas of Physical Geography, comi^iled from the latest Authorities and 

Papers of the Learned Societie.s. By the Editor of the « University Altas of the 
Middle Ages.w Comprising 20 maps crrgr'aved on steel and full coloured, 11 
of which are of double size. Imp. 8vo. cloth. lOs. (KI. 

7. Railway Alap of England and Scotland , 4 ft. 4 by 3 ft. 4. 
Mounted on roller and varnished, 35s.; in leather case. 3ls. 6d. 

E . I N D t l T S C I S L A ^ ' D . 

(Allgem Bibliographie fur Junij 18^0.) 

ROEKEN, 

53. Akademie der Wisschenscbaften (Abhandlungen der mathematisch-physikali-
schen Classc der K. Rayer.) V. Rd. 3. (letzte^ Abth. [In tler Reihe der Denk-
schriften der XX l l . Rd.J gr. 4. (V S. u. S 511—887 m. 12 Sleinlaf. in 4. u. 
Fol.) München. geh. n. 2 tßi. (3 //. 30 Ar. rh.) 

54. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Physikali.schc Abhandlungen derK. ) . 
Aus dem J. 1848. gr. 4. (111 ir. 303 S. rn. 9 Stcintaf. u. 11 Kpfrtaf. irr 4. u. 
Irrrp-Fol.) Rerlirr. ^r^li. rr. 5^ th. 

55. Arcfiiteklonische Details zum prakt. Gehranch, von F. W . Holz. Neue wohlf. 
Ausg. 2—10. Lfg. (a 12 lith. Rl. n. 1 Rl. Text) gr. 4. Rerlin 1849, 

ä n. ® th. 
56. Astronomische Beobachtungen auf der K UniversiliUs-Sternwarte in Koni{;s-

berg. Hrsg. v. Dr. A. L. Busch, Director. 29. A!)lh., vom l . Jan. bis 31. 
Decbr. 1846. Fol. (X u. 110 S. m. 1 Stcintaf.) Königsberg 1849. (Leipzii;.) 

haar (a) n. 2J th, 
57. Berge (D^ Alor. Sadebeck , die Sirehlener). Eine |)hysiko-geographische, auf 

mathemat. Messungen gegründete Reschreibung. Nebst 1 (l i th) Kar-tc (in Fol.) 
gr. 4. (IV u. 38 S.) Bre.slau. geh. n. J th. 

58. [Bergwerke.] — J. G, Galliarr, Rechrrurrgs-Schlüsscl od. volsOind. Rer-gwerks-
Rerechrrirrrg wie varj O i)is 20,000 Theile , durcti i bis 90 Grade eiugetheilt , 
ohne rechrren zu können, alle Bergwerks-Klütte u. (iünj'.e im Grund u. am 
Tag gebracht werden können, uneiUbehrlich f. Rt'rgwei ks-Beamte u. Mark-
scheider; riehst Angabe d. erforderl. Maasswerkzeuges u. der hergmlinniscben 
Renennung der Klüfte u. Günge nach deren Streichen. 4. (19 S.) Gratz 1849. 

geb. } th. 
59. Berichte tiber die Verhandlungen der R . Sachs. Gesellfcbaft der W issen-

.schaften zu Leipzig. Malheinatisch-|)hysische Classe. Jahrg. 1849. HL (Hft.) gr. 
8. (S. 121 —)8S m. 1 color. Steintaf.) Leipzig. (a) n. J th. 

60. Eisenbahn-Iiei.se-Manual f Nord-Deutschland. Allgemeirrer Anzeiger der I'ahr-
Soni-

•ankfurt 
{jeh. n. 2, tKjr. (9 kr. rh.) 

das.selbe f. Süd Deutschland Allgemeiner Anzeiger u s. w. auf. sammll. 
23 Eisenbahnen in Süd-Deulschlaud , Rheingegend u. Holland. 4 Jahrg. 3 Aull. 
Sommerdienst 1850. gr. 8 (10 S. m. 1 lith. Karte in <pi. 4 ) Ebd. 

geh. n. 2V itfjr. (9 hr. rh.) 
61. [Erd- und Himmels-Kunde.] — Dr. J . (>. Galle, Register- zu v. Zacb's mo-

nallicher Correspondenz zur Reforderuiig der Erd- u- Himmels-Kunde. 8 (XH 
u. 220 S.)(;olha. n. 1 th. 18 nrjr. 

62. Farberrchcniie (Prof. Dr. F. F. Rirnge, 3 Thl : Die Kunst der Farbenhcrei-
tung. Mit 200 SloOmustern, welche im Text eingeklebt sind. A . u . d T.: Chemie 

plane auf slnuurtl. 32 Eiscnliahtterr in Nord-Deutschland. 4 Jahrg 4 AutL S< 
liierdienst 1850. gr. 8. (10 S. m. 1 lith. Karte in qu. 4.) Leipzi{f, Frank 
a. AI. 



ciei l-iirbendcii i>natizeii. [In 2 I Lfg. gr. 8.(V]l S. ti. S. I —130.) nerliti. 

geh. C/i. ( I—H l , I . : 12i tfi.) 
03. (Jehiigshau in den Alpen, Apenninen n- K.upilhen (U. J . INlnrcdiison, td)er 

den), nanjenllieli nni e. Uebergang ans seknndlnen Gebilden in lerlihre dai -
znlluin, n. üb. die Knlwicklung eocener Ablagernng im sildl. Europa. 15earb. 
V. Privaldoc. Dr. Gust. Leonhard. i\lit 1 liUi. Prtdillaf. (in Fol.)gr. 8 (102 S.) 
Slullgart. ^roM. I Ui. 1 ntjr. (l fl. 45 hr. ih.) 

04. (jeomelrie (L C. Schulz v. Slrasznilzki , Handbuch der) 1'. Praktiker gemein-
verstandlich zunächst f. d. Selbststudium abgefasst gr. 8. (XXXIV u. 748 S.) 
^Vien , |rp],. 4 th, 

05. Gewerbe-Ausstellung in Leipzig im April 1850. (Kin IVsuch der). [Abdr. d. 
vorhiuf. Berichtes der Leipziger Ilamlel.s-Zeitnng.] 8. (128 S.) Leipzig, geh. i t f i , 

Vpt. Imlusirie-AusßU'tluiij?. 

00. [Molz.] — J. B. Bock, natiugetreue Abbildungen der in Deut.schland einhei-
mischen wilden llolz-arten nebst eilUut. Texte. 15. Lfij. gr. 4. (4 color. Kpfrtaf. 

^u. S. 45—48.) Augsburij. geh. (a) n. 204 nyr. (1 // 30 Uv. ih.) 
07. Ilolzberechner (1'. A Fischer, der schnelle) od. den Cubic-Inhalt runder v. 

j bis OO Fuss latjg'cr u. v. l bis 40 Zoll im Duichmesser starker Hölzer, richtig 
ausgerechnet zu (iinlen , m. e. (iewichts-Tabelle d(;r vorzüglichsten u. gemein-
sten NN aldhölzer. Zum Gebrauch f. Fo» slbeamte etc. 4 Aull. 1 lith B. in gr. 
Fol. (^luedlinburg, i th, 

C8. Ibdz-Taxation (C. G. Krause, die). Oder Anweisung, den \Verl, Nnlztm u. 
Gebranch aller Arten Baunie. als Nutz- od. Breirnlnd/, itn stehenden u gefiillten 
Zustande, nach ihier Beschafl'enheit u. (^luaiditat, möglichst genau zu bestim-
men ; sowie Anleitungen , Klötzer aller Art , im richtigen VerhUltniss zum 
Durchmesser, durch irme angenn-ssene Anzahl Pfosten u. lireter v. v<;rhidiniss-
massiger Sthrke vorlheilhafi zu nützen, m Tafeln zur Beslinimung d. Kubik-
inhalts nnnler Holzer u. Berechmmgen der Transpoi lkosten etc. Ziu* Belelu ung f. 
Jedermafäu etc. 2 verb. AuH. {jr. 8 (40 S ) Lobau. geh n. J th, 

69. Industrie-:Vusst(;llun{; ui Leipzig (Führ«-r ilurrh d.) Osler-!\losse 1850. Krin-
nerungsblatter für Fieunde d. deutschen (iewerblleisses. Geschichtlich , statis-
tisch, gewerblich. 2., umgearb. Aull. br. 8. (IV u. 47 S. m. 2 Holzschn.) 
Leipzig. rreh. n. 4 th. 

Vg!. Onwerhc-Ausstelluiif?. 

70. [Kettenbrücken-bau.] — F. Ibüfman, der Bau der Kettenbrücken, begrün-
det auf die Gesetze d. Gleichgewichtes der ilabei in Wechselw irkung tretenden 
KiUfte, n. bearb. f. d. prakt. Bedüt fniss ohne Hilfe der Dillerenlial- u Integral-
Bechnung. iMit 7 Kpfilaf. gr. Lex.-8. (VHl u. 114 S.) W ien , geh. th. 

71. Mathematische Abhan/IInng dei- K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Aus dcfu .L 1848. gr 4. (27 S ) Berlin. n. 12^ mjr. 

72. IMatliematische Abhandlungen (Prof. D^ O. Schlömlich ,). INIit 1 (lilh.) Fi-
gurentaf. gr. 8. (151 S.^ Dessau. geh. 1 th. 0 tujr, 

73. iMalhematischer u. naturwissenschaftlicher Streitfragen (C. Prigge, Losung) 
durch grundfeste Beweise, m. Krgründufig d. wahren Naturgesetzes der Fern-
sicht in Beziehung auf \\ eltkunde. 8. «44 S.) IMagdehurg. geli. 2^ ntjr, 

74. [Oel,] — <1. F. Seiler, zweckmUssigste neu eiprotjte Methode IWlh-ii. Hanf-
Oel sowie alle Sorten Tliran zu ratWueren; nebst e. Vei fahren, das Bübdl f. 
die Tuchfabrikation anwendbar zu machen. INlit Zeichnung u. Beschreibung d. 
brauchbarsten Filtrir-.Apparates. 8. Witteid)erg. n. 5} Ih, 

75. Optik (Prof. C. Doppler, zwei weit<Me Ahhandhmgen aus dem Gebiete der) 
1. Lber die Air/.ahl iler möglichen (iesichtsw ahrnehimuigen. 2. Versuch einer 
systemat. Classitication der Faihen. Mil 2 lilh. Taf. [.\us den Abhandlgn. der 
k. böhm. Ges. d. W issensehaften V , 5. abgetlr.] gr. 4. (24 S.) Prag 1848. 

geh. n. 12 ngr, 
70. Preisschriften gekrönt u hrsg. v. der Fürstl. .Tahlonowski'scheu Gesellschaft 

zu Leipzi{f. H.: Das (juadergebirfje od. die Kreideformation in Sachsen, m. 
besond. Berücksicht. dei glaukonilieichen Schichten Von Dr. H ins Bruno 
Geinitz. Mil 1 (lilh. u.) color. Taf. (in Fol.) gr. Lex.-8. (44 S.) Leipzig. 

geh. n. 10 t)f/r. (1. 2 : n- I th. 0 n/jr, 
77. Programm für die ordentl. u. ausserordenll. Vorlesungen , welche am k. k. 

polytech. Institulc zu Wien, im Siudienjahre 1849/50 Statt finden werden. 
Lex.-8. (10 S.) Wien 1849. geh. n. 2 ngr. 

(^!i.j<lcrrrl)irpe , : Frci-scbriflon. 
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78. [Rechnung.] — H. Bibo, Erfindung u. Bearbeitung einer neuen, durch die 
2 gleicbmUssig ohne Brüche theilbaren Decimal-Bechnung, aus e neuen Zah-
lensysteme hergeleitet, wonach sich alle lAIünz-, Maass- u. GewichtsverhJiltnisse 
in höchster Einfachheil begründen lassen. J^ex.-8. (20 S. m. 2 Tab. in Lex.-8 
u. Fol.) Berlin. ^rcU. J th. 

79 Beise-.Agenda f. Deutschland (Jagoi's), foriges. u. neu beai b. v. A. Forslner. 
Enthalt die neueslen Eisenbahn-, Post- u. Dampfboot-Gourse v. Deutscblaml, 
nebst den Preis-Tarifen , Entfernungen in Meilen , Sehenswürdi/fkeiten u. an-
fleren wesentl. Notizen. IMit 1 Stahlsl. u. e. (lilh.) Karle v. Deutschland (in 4) 
10. (70 S.) Berlin. geh. n. i th. 

80. Beise- u. Eisenbahn-Buch. Enthaltend die Eisenbahn-, Post- u. Dampfschitf-
fahrls-Verbindunt;en in Deutschland sowie v. da nach dem Auslande. Abgangs-
zeiten. — Fahrldauer. — Entfernungen. — Fahr|)i eise. Ne!)sl 10 (lilh.) Karten. 
Früher v. Dr. .1. V. Kut.scheit hisg. Fortgesetzt v. Gusl. Hempel. (». Aull. Juni 
1850. 10 (Xl l u. 100 S ) lierlin, cart. n. | th. 

81. Schifl'ahrts-Kunde (Dir. C. Bümker, Handbuch der), m. e Sammlung v. See-
manns-Tat^dn , 2 (lith ) Zee-Karten (in Fol.) 2 (lith ) Stern-Karten u. l (lilh.) 
matfuet. Karte (in 4 ). Im Auftrage der Hamburgischen Geselschaft zur Ver-
breiig. malhemat. Kenntnisse verfa.ssl. 5 ni. siereot. Taf. veis. Aull. I.er.-8. 
(XX IV u 721 S m. eingedr. Holzschn.) llamhing. geh. n. 4 f/t. 12 m/r. 

82. [Technik. ] — Vademecum für den praktischen Ingenieur u. Baumeister , in 
Formeln, Tabellen u prakt. Nachweisen td>. Mechanik, angewandte Wärme-
lehre, Hochbau etc- Nach Ciauders Formules, tables el renseignements pra-
Tupies etc. frei bearb. v. Fr. Schubert, K. Schinz, Prof. Breymann, Kraft u. 
W . Pre.ssel, Ingenieuren. 2 Lfg. [Schlnsz.] gr. 8. (XVI S. u. S. 289—020 m. 
3 Sleinlaf. in qu. Fol.) Stuttgart. geh. 1 th. 0 tvjr. (2 fl 0 kr. rh.) 

(cplt. 2 th. 24 nr/r. 4 48 kr. rh.) 
83. Technischer Pionier-Dienst im Felde (K. Wasserlhal,). in 4 Ablhlgn. (od. 3 

J.fgn.) nebst den dazu gehör. Tabellen. (1 Lfg.) Lex.-8. (X u. 122 S. m. 2 
Steintaf.) Wien. ^jei,. „. a tk. 

84. [Telegraphen]. — C. A- Steinlieil, Beschreibinig u. Vergletchung der gaivan. 
Telegraphen Deutschlands nach Besichtigung im April 1849. Feststellung der 
vortheilhaftesten Systeme. Angabe einer Verbe.sserun{j d. Morse'schen Appara-
tes. (Aus d. Abhandlgn. der malheni-physikal. Classe der K. Bayer. Akademie 
der Wissenschaften abgetlr.) gr. 4. (04 S.) Mü/ichen. n.n. 22 nqr 

85. [Telegraphen]. ~ D^ C. F. Grieb, Die Wunder der elektrischen Telegrapliie. 
Eine {r<^meinverstnndliche Geschichte u Be.schreibung derselben , nebst Au-
deutuiqjen üb. ihre zukthiftige Wirkung. Nach den besten, insbesondere engl, 
un französ. guellen bearb. Mit erUuit. Abbildgn. (auf 3 Sleinlaf.) 32. r208 S. 
Slotlgart. p^oh. 11 tujr. (30 kr. rh.) 

80. Weltall (D'. O Ule, da.s), Beschreibung u. Geschichte des Kosmos, im Ent-
wicklungskamt>fe der Natin-. Allen 1'reunden der Natur gewidmet. 2 Bd. 2 
Ablhlgn. gr. 12. ( l . Ablh. IV u. 205 S.) Halle, geh. n. 1} th. (cplt. n. 3 ^/t.) 

87. Zeichiuingsschule f. Elementar- u. Bealschulen (F. Lehmann,) in 0 Ablhlgn. 
m. 108 (lilh.) Blauem. 2 verb. Aull. qu. 4. Winlerthur. n 2 \h. 

KAABTEN z-s PJ.ANS 

(l, K VARTEiN. 

19. Dr. Heinr. Berghaus, Supplement zu Stieler's Schnl-Allas. 0 (in Kpfr. gest.) 
u. illum. Karlen zur physikal. Eidkunde. 5. verm. Aull. qu. Fol Gotha 1849. 

j th. 
20. Theophil.^ König, historisch-geographischer Hand-Atlas zur Altern' mittlern 

u neuern Geschichte. Zu den Geschichtswerken v. Schlosser, Becker, Nösselt, 
Pölitz u. A. bearb. 2 Ai)lh.: Zur miliern u. neuern Geschichte; 15 (lilh. u. 
color.) Bl., 10 Karten enth. Fol, Wolfenbültel. geh. n. ^ ( c p l t . n. \lth.) 

21. West-Deutschland, Nord-tXst-Frankreich , Sthl-Holland u. Belgien (Frhr. F. 
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A. V. \Vilzl(il)pn . Ivane v.). Uevidirt u. erganzl im J . 1848. 16 lilh. u. illum. 
HUiUer in Fol. Ccilin 1848. ii. th, 

22. Bayern (Karle von). KpfrsL. u. illum qu. gr. 4. Nilrnberg. ^ ngr, 
mil Dislanzangaben J th. 

23. Oe.slerreicb ob der Kims (Posl- u. Ileisekarle d. ï.andes), m. angebUngter 
Sj»eeialkarle u. e. perspceliv. Ansicbl d. Salzkammergules samml den lienen-
imngen der Gebirge desselben. Slablsl. Fol. Linz. Leipzig. In 8. Carlon. u . J fA . 

24. Oeslerreicb (A. Siebert, das Lrzberzogtbum). Kpfrsl. u. illum. gr. Fol. Nürn-
berg In l() Carton, n. § th. 

25. Schlesien (Kreiskarten voti). Hrsg. nach der v. (ieneralstabs-Oflizieren u. nacii 
den Generalslabs-Karlen bearbeiteten grossen Keymamrschen .SVecialkarte v. 
Schlesicfi . im Maassslabe v. 1:200,000 der nalcirl. Grösse. (In 51 Olatiern.) l 
Lfg. Fol (3 lith. u. C(dor. Ol.) Glogau. 12 ngr ; einzelne Karten à ^ th, 

26. Scliweiz (Die), besonders f. ricisende nach den neueslen trigonomelr. Vermes-
sungen u. den besten (^)uellen entworfen v. Prof. Dr. . . . S . . . mit den Planen 
V. Bern, Basel, Ziirich , Genf, Lausanne, Ĵ a Chaux de Forids. IVIaassslab 
1:700000. — La Suisse, carte itinéraire projetée sur les mesures les plus nou-
velles elc. Kt>frst. u illum. gr. Fol. Berlin. n. k th, 

27. Slrehlener Berge (Beiche, Karle der). Lüh. 1m)1. Breslau. n. i th, 
28. \VOrlember,g (Karle von <lem Königreiche), nach der neuen Landesvermes.snng 

im 1/50000 iAla.ssslabe v. d K. slatisli.sch-topograph. Bureau. (In 02 Bhillern.) 
Blall 1—50. Lith Fol. SluHgart. à n.n. th. (1 //. rh.) 

29. Wtlrtemberg (Paulus, das Königreich) u. die Ilohenzoller.schen FilrstenlhOmer 
m. e. Ilöhenkarle u. m Durchschnitten d. Bodensees nach den Ergebnissen der 
Landesverme.ssnng. llr.sg. v. dem K. Wiirt. Stat. Top. Bureau. Bectiticirt 1850. 
Lith. Imp.-Fol. Stuttgart. n.n. « ik. (| //• 20 Ar. rh.) 

30. Eisenbahn (llaack, L'ehersichls-Karte u.Profd der Trier-Saarbrilck-jMannheimer) 
aufgenommen im J. 1847. Lilh. gr. Eul. Berlin. n. | th, 

31. Eisenbalmen (Nivellements-PUhie v. den) d. Preuss. Staates u. einigen an-
.schliessenden Bahnen der Nachbarstaaten. 1. lift. (20 lith. Bl. m. 5 S. Text.) qu. 
Fol. Mit : General-Karte vom Preuss. Staate m. den Granzen der llegierungs-
Bezirke u. landrUthl. Kreise entworfen v. F. B. Engelhardt. Lilh. u. illum. 2 
Bl. in Imp.-Fol. Berlin. n.n. 5 th. 

32. Eisenhalm-, Kanal- u. Post-Karle (neueslc) f. Beisende in den Verein. Slaalen 
von Nord-Amerika, Canada. Texas u. Californien. Nach J . Calvin Smith, 11. 
S. Tanner u andern neueslen Ouellen bearb. Stahlst, u. illum. Imp.-F'ol. Mit 
20 Bl. Text in 8. Bayreuth. In 8.-Carton. 18 nyr. ( l fl, rh.); auf Leinw. l th. 

2 mjr. ( l fl. 48 kr. rh.) 
33. Eisenbahnen Deulscfdands (Und. Gross, Karte der). 3. Aull, ergimzl bis 1. 

April 1850. Lilh. Imi».-E(d. Stuttgart. In 10. Carl. n. i th. (24 kr, rh.) 
34. Eisenbahnen Deulschlamls (E. Poppele, Karle der) od. Boulen-Carte bis Pe-

tersburg, Moscau, Odessa, Con.staniinopel , Neapel, Toulon, Gihcrallar, 
Paris, London, Edinbunv etc. Kpfrst. Fol. Leipzig. In 10. Carton. % th. 

b IM.^NS. 

35. Jerusalem (Dr. Tit. Tobler, Grundriss v.) nach Calherwood u. Bohinson, 
m. e. neu eingezeichneten (Vtssennelze u. etlichen , Iheils zum ersten Male 
erscheinenden , theils hcrichtigtcn GrUbci pUuien. Lilh. Imp.-Fol. St. Gallen. 

n. 24 mjr, (1 ß, 12 kr. rh.) 
Ik-ru , lîasfl , La (Ihuux de Funtls . ( jenf . 

l.uu&uiiiic , Zurich , Sflic : .V. 2(3. 
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(Pibliogr-phie vo-̂ .- r.^-'i-rlini vin J. Tidein^.n. IT", i-3. i — A i î § . 1850.) 

BOEKEN. 

27. Ambachtslieden in het algemeen (E. IL Hartman, een boek voor), en voor 
loodgieleis cn loodbewerkers in het bijzonder. H dln. met 135 afbeeldingen en 
verschillende lafels. Amsl. ƒ 6.70 

28. Ameland ( W . van Peyma, verslag over de aansluiting van) aan den Vrieschen 
wal en de opslijking van hot Wad , met eene schetskaart en drie profdleeke-
ningen. üilgegeven door B. Posthumus en 11. O. Klaasesz. Leeuw. Gron. /"l.SO. 

29. Bemestingleer (Reiidiold Nobis'). Vrij bewerkt door Louis Mulder, math. et 
phil. nat, cand. Mei een voorwoord van <len hoogl. Dr. A. Numan. Bolt, f2,00, 

3. (icologie of natuurlijke geschiedenis van het nit- cn inwendige der aarde, 
enz, 39« afl. Amst. f o.75. 

15. Java, deszelfs gedaante, bekleeding cn inwendige structuur, door Dr. E. Jung-
huhn, Boyal 8vo. 2« all. mei panorama. Amst. /* 3.55. INlel gekl. pan. f 4.75. 

30. Komeet van 1204—1550 (O. Bomme, proeve eener berekening der storingen 
in dc loopbaan der), tot haren waaischijnlijken terugkeer, gr. 8vo. Amst. fïAO. 

l.uoJgicHtrs. Zie A.'jiljachtsljeilcii. 

31. .Meetkunde (J. IL von Sillevoldl, iels over de methode van onderw ijs in de), 
naar aanleiding van het werkje getiteld: het wisktnidig onderwijs in Nederlaiïd 
beschouwd door Dr. D. J . Sleyn Parvé. gr. 8vo. 'sGrav. en Amsl. /* 0.00. 

32. Meelkunst (Gronden der) voor zoo veel zij moeten gekend worden door hen, 
die zich op eenig handwerk toeleggen, met loe[)asselijke voorstellen en werk-
stukken, door P. 1). Scheflelaar, forlificatie-opzigler. 1« dl. ƒ 1 . 20 . 

33. IMeetkunsl (T. P. Gisius Nanning, verkorte werkdadige), bevattende de onder-
scheidene wijzen van hel opmeten der landen, het vervaardigen van topogra-
phische. kaarten en helgene verder bij dit onderwerp behoort. 8vo. mcl 5 nitsl. 
pl. 'sGrav. en Amst. ƒ 3 . 00 . 

34. Meetkunstige werkstukken tot oefening in het lijnleekenen, door W . J . Kem-
pers, leeraar in de wiskunde aan de kon. akademie le Delft. Delft. ƒ 0 . 3 0 . 

35. Meslhoopen (Bedenkingen tegen de overdekking (dak) van de) ; door B. J.' 
van der Ley, lid <ler commissie van landbouw in Friesland en landbouwer te 
llallum. kl. Svo. Sneck. f o.30, 

Mesl , vgl, No. 2*1. 

18. IMolenboek (Theoretisch cn ptaklisch), door G . Krook enz. 2« afl. 3 pl. met 
tekst 8®. f 2.25 

21. Natuurlijke geschiedenis der schepping (Sporen van de), of schepping en voor-
gaande ontwikkeling van planten eti dieren , onder den invloed en het beheer 
der natuurwetten, uit het eng. vertaald door J . H. van den Broek, leeraar in 
de natuur- en scheikunde bij 's rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen 
te Utrecht, met een voorwoord van prof. G . J . Mulder. 8vo. IP dl. 2« dr. Utr. 
ƒ 2.50. De H dln. compl. X X en V I , en 240 en 208 bizz. ƒ 5.0o! 

30. [Orkanen.] — Praklische tegels om dc koersen le bepalen, die moeten wor-
den gestuurd om orkanen le ontwijken , afgeleid uit den ronddraaijenden aard 
dier stormen, van A. P. Ryder, kap. luit. der engelsche marine, bewezen door 
kol. Beid. gr. 8vo, Amst. * f O.ÖO, 

37. Rekenkunde (Theoreti.sche beschouwing van de beginselen der), befiaald in-
gerigt voor gymnasien en insliluten, door J . Sleynis Gz. l«'st. Culenb. ƒ 0 . 80 . 
I. Rijn-Wezer-Vaarl (De), door F. J . Slielljes, ontslagen ofiicier c-ri AVillem 38 
Staring, Inilenanl der artillerie. Met uilsl. kaarl. Zwolle. ƒ0 .90 . 

22. Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabriekwezen, naar he/ fransch 
van Girardin. Met 200 lusschen den tekst geplaalsie houtsncè-figuren. Tweede 
vermeerderde en verbeterde uilgave, 4® cn 5« all 8vo. Gouda. De all. ƒ1 .00. 

39. Spicgelkruis (Verhandeling over bet), door Lipkens, en uit het fransch ver-
taald door ^V. J . Kempers, leeraar in dc wiskunde aan de kon. akaden]ie le 
r>elfl. DelfL ƒ0 . 50 . 
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40. Stoomkraclil (De), vervangen <K>or het eleclro-ningnelîsrniis, een nieuw niin-
.slens tienmaal goeilkooper njiiîdel (45 paardenkracht slechts 4 gulden daags), 
hetwelk geheel zonder gevaar gehe/igd kan wordefï, <lat ter beweging van 
locomotieven, schepen, n)olens, spin-, weef- en alle amlere werktuigen kan 
worden aangewend, en reeds de schitterendste uitkomsten heeft opgeleverd, 
enz. met fig. Amst. f 0.75. 

41. Teekenkimst (Grondbeginselen der), eene theor. en pract. handleid, om het 
teekenen grondig le leeren, door G. C. lluysnians, leeraar aan de kon. mili-
taire akademie en directeur van het teeken-instituul te Dicda. 1® all. 6 pl. en 
1 blad tekst. Amst. f 1.25. 

42. Uitwaterings-kanaal (Onpartijdige beschouwing van het zooveel gerucht-
makende) van Grave naar Geertruidenberg. Waïdwijk. ƒ O 30. 

43. Waterstroomen (J. V. Delprat, over het berekenen van middelbare snelheid 
der), uit hun verband en de afmetin^jen van hunne dwarsprofillen. gr. 8vo, 
Amst. f 0.40. 

44. ^Velenschappcn cn kunsten (A. J . L. Lempe, kort begi ip der), 1®—6« all. gr. 
8vo. Amst. De all. bij inteek. f 0.05. buiten inteek. ƒ O 80. 

45. Winkelhuizen (De parijschc), of keur der voornaamste bestaande winkelpuijen 
te Parijs, ten dienste van architecten, timmerlieden, metselaars en verdere 
bouwkundigen. P all. met 12 pl. gr. 4to. Amst. f 1.80. 

I.AAT.ST I ITC.KKOMEN W r U K K X . X X V 

B . l y 

(Bibliographie de la Bel^jique de C. Muquardt , 1850, îî". 7.) 

FiOEKEN. 

21. Calcid (Principes de la science du), par Ed. Mailly, aide à l'observatoire royal 
de Bruxelles; tome f , Arithméli<pie et Algèbre, in-18 de 113 p. (Enclycopédie 
l»opulaire 14). fp^ \ 25. 

Calliat. Voy. Duitscliland Xo. 8f). Comp. rraiikrijk , No. o. 

22. Cartes et des jdans (Invetilaire de.s}. con.serves aux archives de la Flandre-
Orientale, accom|)agné de notes et d éclaircissements par P. C. Vandermeersch. 
Publié par ordre du cimseil |»rovincial ; 1 vol, in.4° de XI—268 p. Gand. fr.7.00. 

23. Cr>nstruclion (Manuel pralique <le); gr. in-18 de 84 p. (Bibliothè(iue industrielle 
N*. 3). f,. 0 2,5. 

24. Mémoires de la Sociélé royale des Sciences de Biége ; in-8". tome VI'"de 
XXI11—408 pages avec 11 pl. Bruxelles, Leipzig, fland. fr. 10.00. 

TIJDSCllBH TEN. 

Bouwkundige bijdra{ven , uitgegeven door de maat.scbajipij : Tot bevordering.der 
Bouwkunst, onder redaktie van Is. Warnsinck, architect, J . C. de Leeuw, 
ingenieur en N. S. Calisch, letterkundige ; en medewerking van de heeren 
D. D. Büchler, A. C. Pierson en A. N. (lodefroy. VI« dl. 3« st. met 3 pl. en 
verscheidene houlsneè-fig. Amst. Prijs voor de leden /'t>.30, voor het i»ubl. /'1.50. 

Nijverheid (Tijdschrift ter bevordering van). Zamengesteld door A. 11. van der 
Boon Mesch , IL C. van Hall en P. W , Alslorpbius Grevelink. Uitgegeven door 
de maatschappij 1er bevordering van nijverheid. XIV* dl. st. llaarl. ƒ* 5 00. 

Nijverheids-Courant (Algemeene). 2® jaarg. N®. 1—34. Dev. De 3 m. /' 1.15. 
Bekenkunst (Tijdschrift der toegepaste), voor onderwijzers en gevorderde leer-

lingen, landhouwers, aannemers, metselaars, timmerlieden, verwers, scheep-
makers, enz. en verder voor alle liefhebbers der imttige rekenkunst. De jaarg. 
4 n«'. f 1.80. 

Stoompost (Dc Nederlandsche), n®. 21—34. De jaarg. f 5.00. 
Verhandelingen der eeiste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van 

Wetenschappen, Letterkunde en Schoonc kunsten; Derde reeks, I IP dl. P e n 
2« st. met pl. 8vo. Amst. Het stuk f 4 80. 

W îs- en Natuurktïnde (Tijdschrift voor). 8vo. met pL 1« jaarg. Amst. De jaarg. f5.0(K 

KAABTEN Eiv PLANS. 

a . KAARTEN . 

5. J . Jaeger» uitgebreide hand-alias der geheele wereld , in 48 kaarten. Assen. /"S.SO. 
6. School-atlas van alle deelen der aarde. 25 kaarten. 4« dr. Bott. / 2.50. 
7. Atlas (AVagner's) der geheele aarde, voor schoolgebruik en eigene studie. ïït 
28 kaarten, gekl. Utr., Dannenfelser cn Doorman. F2ng. linn. b. verg. ƒ4 .20 . 

8. Kaart van Nederland, ter verklaring van de nieuwe wet op ile posterijen 
Amst, f 0.75. 

9. Schoolkaart van Nederland, Amst. f 0.40. 

(Bibliographie dc la Franca, M '̂. 29- 20 iu l i j tot 17 Auguctuï IBoO) 

BOEKEN. 

69. Architecture (Dictionnaire général et raisonné d') de tous les peuples et de 
tous les ĉ ges depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, contenant tous 
les prn)cipes théoriques et praticpies de cet art développés en suivant l'ordre 
chronologhfue, historique, archéologique et .scientifique, avec les notes géné-
rales «le toutes les sciences qu i , de près ou de loin , se lient à l'architecture. 
Tlhistré de dessins dans le texte, destinés â faciliter lexplication de chaque 
article, par C. L. Flechet, architecte, h Lyon, etc. l--* livraison. Tome 
(A-APP.) In 4» de 4 f'»« 1/4. Lyon et ]»aris. Prix de la livraison. fr. 1.50 

70. Architecture (V) du V« au X V P Siècle, et les arts qui cn dépendent : la 
sculpture, la peinture murale, la peinture sur verre, la mosaïque, la ferron-
nerie, etc., publiés d'a|)rès les travaux inédits des principaux architectes français 
et étrangers, par Jules Gailhabaud. 1'« livraison. In 4« d'une demi-feuille, 
plus 2 pl. Prix de la livr. sur pap. blanc fr. 1.75, sur pap. de chine fr. 2.50. 

71. [Art mditairej. — Traité sur Fart de tirer à balles sans charge de poudre 
moyennant une matièie chimique renfern)ée dans la balle même; par L Pisto-
rius, avocat wurtembergeois. In-S" de 2 feuilles 1/4. fr. 2.00 

72. Bains et Lavoirs pour les classes laborieuses. Bapport adressé à M. le ministre 
de ragriculture et du commerce, sur les établissements de Londres; par M . 

^ Alphonse Pinède, avocat, etc. ln-8° d'une feuille. 
73. Calendriers français et gréiîorien (Concordance des) depuis Tan jusqu'à 

Tan 200; par J . Amblard. In-jdano de 1 feuille lithog. 
Carnot. Voy. Institui. 

Carlograplue. Voy. Cosmograpliic. 

74. Cosmographie et de la cartographie pendant le moyen Age (Essai sur l'histoire 
de la), et sur les progrès de la géographie après les grandes découvertes du 
XV« siecle, pour servir (rintroduction et d'explication à l'atlas composé de 
ma|)pemr>ndes et de portulans, et d'autres monuments géographiques, depuis le 
y i ' siecle de notre ère jusqu'au X V I P ; par le vicomte de Santarem. Tome 
deuxième. In-8° de 43 feuilles. 

75. Courbes de Baccordemetit (Tables pour le tracé des), à l'usage de tous les 
fonclionnaires chargés du tracé des routes, des chemins vicinaux, des canaux 
et des chemin.^ de fer; f>ar E. Potier. In-plano de 2 feuilles litli. 

Cu*ier. Voy. Olub«, 



\\v\ L V A T S T lIlTr.KIVOMK> WKftKr.N. 

76. Dessin grapiiique (Enseignement et npplicalions du) à l'usage des ingénieurs, 
des arcliilecles, elc. Par A. Holland. Pelit in-folio de 3 feuilles lilhogr.. 

77. Église de Hron (llisloire et description de D , élevée à Bourg par les ordres 
de iVIargucrite d'Autriche, entre les années 1511 et 1530; par le P. Itousselet, 
augustin réformé. (>" édition, augmentée, etc. In-r2 de 8 feuilles, plus une pl. 
Bourg. ^ 

78. Electro-Suhtracteur ; par M. Dupuis-Delcourt. în-4'' d'une demi-feuille. (Extrait 
du journal Vlllustration, n. 380. vol. X V , 8 juin 1850. avec desuin de l'in-
strument proposé par rautcur pour préserver de la grêle.) 

79. [Expositions]. — Lycée des arts, sciences, belles lettres et industrie de IViris. 
Première exposition des produits de l'industrie, ouverte par celle Société, du 
25 juin au 20 juillet 1850, dans l'Orangerie des Tuileries. Catalogue des pro-
duits présentés pour figurer à cette exposition , rédigé sur les Notices remises 
par INIAL les exposanis. ln-I8 d'une feuille. fr. 0.20 

80. [Géodésie]. — Uecherches sur les formes les plus avantageuses à donner aux 
triangles géodésiques; ])ar P. iM. llossard. ïn-fi«^ d'une feuille. 

81. Géométrie Descriidive (Eléments de); par .1. Babinel. Texte. In-8« de 19 
feuilles 3/4. Planches. In-S«» de trois quarts de feuille, plus 32 pl. fr. 7.00 

82. Globe (Cuvier. Discours sur les révolutions du) , avec des notes et un appen-
dice, d'après les travaux récents dc Î\IM de l lumbold, Elourens , Lyell, Lindley, 
etc., rédigés par le docteur Hoefer. In-18 de 9 feuilles 1/9, plus 4 pl. et 2 
tableaux. (Précédé de l'éloge historique de Georges Cuvier, par M. l lourens.) 

83. Houille (Histoire de la recherche, de la découverte et dc l'exploitati(m de là ) 
dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois, 1710-1791; 
par Edouard (irar. Tome second. 10-4" de 49 f»" 1/2, plus un tableau et 15 
cartes et plans. Prix des tomes et H. (Le tome IH est sous presse ) fr. 24.00 

84. Institut National de Erance. Biographie de Lazare-Nicola.s-Marguerile Carnot, 
membre do la première classe de l'Instiiut de France (section de mecanique) ; 
par i\L Arago , secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, lue le lundi 
21 aoilt 1837. ln-4«' de 15 feuilles 1/2. 

85. IManuels-Korel, Nouveau manuel complet du fabricant de cadres, passe-par-
tout, etc., contenant, etc.; par M. de Saint-Victor, ln-18 de 2 feudles 2/3, 
plus 2 pl. , .f»'-

86. [iMathématiques]. — Essai d'une théorie de la figure de la terre, basée sur le 
calcul de l'attraction des sphéroïdes hétérogènes. Thèse de mathématiques ; par 
Gustave Plarr. ln-4® 4 feuilles 3/4. Strasbourg. 

87. IMonuments de la ville de.Paris (Histoire De.scriplive des), contenant l epoque 
de leur fondation , rindicatioa des objets d'art qu'ils renferment, etc. ln-18 de 
2 feuilles. 

88. [Ponts]. — Réclamation Patriotique. Belle invention française. Ponts a cla-
veaux de voùle en fer ou en fonle. Système iuvcnté par M. Jules Guyot. Pro-
testation contre les ponts tubulaires sans tube de Conway et dc iMénai; par M . 
Fabbé IMoigno. ln-8» de 3 feuilles. f»'. 

89. Procédés (Deux cents) nouveaux utilts et éprouvés, concernant les arts, 
métiers et manufactures, publiés par un philanthrope. In-18 de 2 feuilles IMontauban. , , , n, ^ • ^̂  ' 

90. Tracé à la .^alle des bAliments de mer, d après devis; par M* Capponi, maître 
charpentier de la marine, etc. ln-8° de 5 feuilles 1/2, plus 2 pl. Toulon. 

91. [Vapeur]. — Résumé sur la question de l'application des gaz des hauts-four-
neaux au chauffage des chaudières à vapeur; par A. Duru. ln-4°de 14 feuilles, 
plus G pl. Lyon. 

TÏTDSCIIIUFTEN. 

Chemins de fer (Cicerone des). 1850. N". 13. Du 10 au 20 ju in. Ligne dc Lyon. 
Jn d'un quart de feuille. — Idem. Lignes dc Rouen, du Havre et de Dieppe. 
In 4« d'un quart de feuille. — Idem. Ligne dc Strasbourg. In 4*» d'un quart 
de feuille. — Ulcm, Ligne de Versailles (rive gauche). — Ligne de Pans à 
Chartres. In 4<' d'un quart de feuille. Prix de chaque n". 5 c. 

Marées des cotes de France (Annuaire des) pour l'an 1851, publié au depot 
de la marine, sous le ministère de M. le contre-amiral Romain-Desfosscs, par 
les ingénieuts hydrographes de la marine, A. M. R. Chazallon, ancien membre 
de la Constituante, et A. Lieussou. ln-18 de 8 feuilles. fi'. EOO 
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Marine (la) (ei-devant La Flotte), journal de la marine militaire, du commerce 
maritime et des colonies. 10« année. 7 juillet 1850. 2® série. 1. In 4" d'une 
feuille. Prix annuel : fr. 25.00 

Méléorologique (Annuaire) de la France pour 1850; 2«̂  année. Grand in 8* de 
42 feuilles 1/2, plus 2 cartes. fr. 12.00 

Mineur (le). Interprète des mines d'or de la Californie. 1*' année. l . 15 juin 
1830. In folio d'une feuille. Prix annuel pour Paris et la province fr. 5.00 

KAARTEN en PLANS. 

a. K-AAtlTF.rf. 

39. Mappemonde, ou Carte générale de la terre, dressée d'ai>rès les voyages les 
plus récents et les cartes de la marine, par A. R. Frémin. 1850. fr. 5.00 

40. Paris (Atlas général de la ville de), feuilles 3 , 12, 19, par Jacoubet. 3 feuilles 
imprimées en taille-donce par Ron{;ier, 

41. Marne (Département de ta). Extrait de la carte topographique de la France, 
levée par les ofliciers d'état-major et gravée au dépôt général de la guerre ; 
avec les divisions géologiques du sol déterminées, par MM. Buvignier et Sau-
vage. (Carte en 6 feuilles lilh.) 

42. Snarp<;-fnférieurc. Carte de la navigation du nord de la France. Tableau 
récapitulatif des longueurs, du nombre trécluses des principaux canaux et de 
leur tirant tl'eau. — Idem. Plan général, par A. M. 'l'isseon. lilhogr. 

43. Canaux d'Orléans et de Loing, et accessoirement voies de communication 
servant au trans|)ort des provenances de l'Est et de l'Ouest pour l'approvision-
nement de l\iris, 1849. 

44. (Campine) Etudes sur les irrigations de la, par H. Maugon. Extrait de la carte 
dressée en 1844, par ÎM. Kmnmer. 

45. Ministère des travaux publics. Chemin de fer de Paris à I.yon. — Carte itiné-
raire de la partie comprise entre Paris et IMontcreau, en 2 feuilles lith. 

22. Pologne (A. H. Dufour et F. Wrotnowski , Carte physique, hydrographique 
et routière de la) dans ses anciennes limites et avec ses partaj^es successifs, 
embrassant les pays limitrophes entre la mer Baltique et la nîcr Noire; et entre 
Vienne et Moscou. Dressée d'aptès les documents hislori(pies et t'iilr' autres la 
grande carte de la Pr>lognc au 1/300,000 par ÎNl. M. le Lt. (iénéral (^hizainnvski 
et Dufour. (irav. col. de 2 feuilles gr. in fol. Paris. Leipzig. (2J (h,) 

fr. 10.75. C(d!é (3^ l/i ) fr. 13.25. 
46. Pyrénées (Carte des), versants, vallées et pays limitrophes, dressée d'après les 

meilleurs documents , par Perret. 185t). lilh. 
47. Tripoli (Carie de la régence de) et des principales routes commerciales de Tin-

térieur de l'Afriïiue , dressée i»ar MIM. Prax et Renou. lithogr. 
48. Nouvelte-Californie (Carte de la), dressée d'après les travaux {féograidiiques de 

I^I. Dullot dc Mofras et du colonel Fremont, par Hippolyte Ferry. 1850. fr. 1.50 

b, I>LA^S. 

49. Rome moilerne, de Rome antitpie (Plan de), et carte d'une partie des Étals 
romains. 1850. Lilh. Lyon. 

T>. I N E N G l i L A ^ D . 

(The FubUchers Circular , 3 03 . 1 AuS- 16bO.) 

BOEKEN. 

73. Algebra (Key to Bonnycastle's); for the'use of Teachcrs. By \Vm. Galbraith 
and W m . Rutherford. 12mo. (Edinburgh) , ])p. 334. bound , 5s. 

74. Archileclural Hislory of (ilouccsler , from ils Earliest Period lo Ibc Close of 
the Eighteenth Century, By John Clarke, Architect. Royal 8vo. with 20 et-
chings , cloth , 7s. 

I 
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75. Archilecluie (Chapel and School), as Appropriale lo Ihe Buildings of Non-
confoianisls, parlicularly lo those of ihe Wesleyan Melhodisls; wilh Praclical 
Direclions for ihe Kreclion of Chapels and School Houses. 13y the r»ev. Jt\ J . 
Jobson. 8vo. pp. 190, clolh , 8s. 

76. Arilhmelio and INlcnsnralion , Geography, Aslronomy. Geology, Mineralogy 
and Cheinislry, Vegelahle Ivingdoni . Animal Kingdom, and a Leclnre (A Plain 
Instructor. Pari 2). By Ihe Rev. Joseph Jones. I2nm. pp. 352, clolh, 4s. Od. 

77- Attraction (Kssay on Ihe Theory of) ; c<uilairnng a deuKmstralion lhat not 
more than Ten Bodies cvm move rigorously acconling lo ihe Law of (iravi-
tation. l>y J . K . Smylhies, Barrister-al-Lavv of the Inner Temple. 4lo. pp.34, 

sewed , 3s. 
78. Astronomical Observalions made at the Observalory. Greenwich, in ihe Years 

1840 and 1847, under the ilirection of George Biddell A iry , Ksip, INI. A. 2 
vols. 410. pp. 1100, clolh, each .50s. 

79. Bridges (Britannia and Conway Tubular). By Edwin Clark. W ith the sanction 
and under the iiumedialc supervision of lloherl Slephenson. 2 vols, roy 8vo, 
pp. 8:U , wilh 45 plates, clolh, ^ 4. Us. Od.; proofs. 0. Os. 

80. Building (The Principles of Church); the Substance of a Pai»er read before 
a General INleeting of the Ourham Architectural Society. 13y one of the Secre-
taries. 8vo. (Durham), pp. 18, sewed. Is. Od. 

81. Butler (The), the \Vine Dealer, and Private Brewer. By a Praclical Man. 
12mo. pp. 152, clolh, 3.«i. 

82. [Chemistry]. — J. Liebig and IL Kopp, Aiuuial Iicport of the Progress of 
Chemistry. Edited by Dr. A. Hoffmann and W . Dc la Rue. Vol 2 , 1847— 
1848 , pp. 004, cloth , 17s. IM» 

Part 5, pp. 316, sewed , 8s. 
83. l^ngineer's and Surveyor's Companion and Assistant (The Civil) , in Selling-

out Slopes, Curves, Cuttings, and Embanknuiids; containing comprehensive 
Tables. By E. Ryde. 8vo. pp. 70, clolh, lOs. (id. 

84. Geometry (The Elements of Descriptive). Reing the First Pari of a Treatise 
on Descriptive Geometry, and its Application lo Ship Buibhng. By Joseph 
^Voolley. 8vo. 40 plates, 20s. 

85. Mensuration (Uudimenlary Trealise on). By T . Baker. l2mo. sewed. Is. 
86 Optical Instruments (A Manual of); containing Direclions for tesling their 

Value and Efficiency, etc.: wilh an Appendix. By T. Doublet. 8vo. j)p. 80, 

sewed. Is. Od. 
87. Shipwrecks and Collisions at Sea greatly prevented by Chi isloplier's Patent 

Improvenienls in Naval Aichileclure. Svo 4 [dales, pp. 112, sewed, 3s. (id. 
88. Steam Engine {\ Short Account of Ihe) and of its Inventors, for the Use of 

Schools and Families. By George Hamilton. I2mo. (Edinburgh), pp. 48, 

halfbonnd , Is. 
89. Surveying (Gibson's Trealise on Land), developing the most api)i oved lAIethods 

of Surveying . elc. New edition By Marcus Trotter. 8vo. pp. 20G. clolh, 7s. 
Veritilalioti. Vide Wyriiiitig. 

90. Warming and Ventilation (Rudimentary Trealise on). By Charles Tomlinson. 
)2mo, pp. 266 , sewed, 2s. 

TUDSCl i a iFTEN. 

clolh, I2s. 

Mechanic's Magazine (The) , for June and July 1850. Vol. LH. Svo. 
Science (Magazine of). Vol. X IL pp. 144. royal Svo. 

KAARTEN EN PLANS. 

a , KAARTEN. 

8. Atlas (A Travelling County): wilh all the Railroads accurately laid down and 
coloured. Engraved hy Sidney llall. In case , lOs. 

9. Railway Maps of Ireland and of Scotland (Sharpe's). l8mo. in case. Is. Od. 
/I u ^ i l . . . - - . ^ e J 1 l i v 1 - . - — - • 10. Railway IVLip of England and \\'ales. i8mo. in case, 2s. 6d. 
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(Allgemeine Eibhographie f-ar Deutschland, H". SO Juni j t o iS Au£. idtjQ.) 

BOEKEN. 

88. Architektonisches Album. Red. vom Architekten-Verein zu Berlin durch 
SlUler, Knoblauch, Strack. 2 verm. u. verb. Aull. 3 Hfl.: Ein AVohnbaus in 

seil lö.iu tu i'ai'is ntni ero;uuen uiuiült. i «uuc , x ov»».^.. -

füglem INIasstabe aufgenomnuMi u. gezeichnet. 1 u. 2 Lfg. Fol. (12 Sleinlaf. u. 
2 Bl. Text.) Brüssel u. Lei[)zig. 13ie Lfg. geb. n. 1 tk. 

Vgl Frankrijk . No. 5 . 

90. [Arithmetik]. — Dr. C. J . P. 11. Schaetter, de ralione inter arithmeticam et 
geonielriam. Disserlalio (piam in academia Jeuensi \)ro venia docendi d. 27 INIaii 
a. 1850 publice defendet. gr. 8. (30 S. m. 1 lillu Taf.) Jenae. J (fi. 

91. Baukunst (J. C. Wedeke, Handbuch der bOrgerl.). Allgemein fasslich f . 
Maurer- u. Zimmermeisler u. die es werden wollen, bearb. [4 Hfl.] 2 Bd. 2 
Ahlh., enlh.: Erdarbeilen, (irund- od. Fundamenlinauern ; Consiruclion meh-
rerer im Bauwesen vorkommenden krummen Linien; Keller u. Gewölbe; iMauein 
u. AVande; Bau m. geslanipfler Erde od. Pisebau ; Thür- u. l'enslerütTnungen; 
Fachwerkswlinde; (lesimse; Abpulz der INlauern. gr. 8. (209 S.) M i t : Abbil-
dungen dazu. 3 Hfl. enlh . : 21 (lilh.) Taf. (in Fol.) Quedlinburg. I J Iii. (1-4 :7 tfi.) 

92. Baukunst (Grundlage der praktischen), l T h l . : Maurerkunst in 22 INluster-
blailern. Entwürfe zu Wobngebauden. in 20 Taf., nach Zeichnungen des K . 
Ob.-Ban-Dir. Hin. Schinkel. Mit erlanl. Texte. 4 Aull. A. u. d . T. : Vorlege-
bliitler f. Maurer in 42 lilh. Taf. m. Er äulerungen. Nach der Originalau.sg. 
der K. lechn. Deputation f. Gewerbe hrsg. 4 Aull. gr. Fol. (14 S.) Berl in, 
(Leipzig.) geb. u, 4 i tk. 

dasselbe: 2 Thl. Zimmerwe?kskui?st in 37 INbislerblaitern. Mit erlUul, Texte. 
4 AuM. in 37 lith. Taf- gr. Fol. (24 S.) Ebd. geb. n. 4 . th. 

93. Baukunsl d. iMiltelalters in Sachsen' (Denkmale der). 2 Ablh. Die preuss. 
Provinz Sachsen, Bearb. ii. hrsg. v. Dr. L. Pultrich, unter hesond. Milwirkg. 
V. G. W , Geyser d. j. , iMaler. 35—38. IdiJ. [od. 21—24. Lfg. d. 2 Bds.] Fol. 
Leipzig. haar n.n. 0 (h.; cU'ines. Pap. n.n. 9 th. (1, 1 — 18. 

I I , 1—38.: haar n.n. I lOJ th.; chines. Pap. n.n. 171i th.) 
94. [Baukunst]. — G. G. Kallenbach u. Jac. Schrnill, die chrisll. Kirchen-Bau-

kunst des Abendlandes v. ihren Anfangen bis zur vollendeten Durchbildung d. 
Spilzbogen-Slyls, Dargestellt mit Rucksicht auf die gesamtnle diesem kunslwis-
senschafil. Zweige seilher gewidmele Litleratur. Mit Abbildgn. auf 48 Taf. (In 
12 Lfgn.) 1 Lfg. lmp.-4. (S S. u. 4 Sleint.) Halle. Suhscr.-lV. n. i th. 

95. [Oaukuusl.] — Archilecl Th . Bülau, das Haus der patriotischen Gesellschaft 
iu Ibunhurg , oder: Einiges üb. einen Neuhau. [Mit 35 erUiut lith.] gr. 4. ^IV 
u. 47 S.) Hamburg 1849. geh. n. 4 th. 

Il:iukui)8i , Sehe: Arcliitoctup, UHusor , Ziimv.crwci-ks. 

96. Baupolizei-Geset/e u. Ver(udmmgen (Die Preussischer,). Ein Handbuch f. 
Polizei- u. Kounnunal-Oeamle, B nnueisler. Bauhnndwerker u. Hauseigen-
Ibüiner. IMit besond. r.erücksichl. der f. die Residenz Berlin u. die Provinz Briui-
de!d)urg bestehenden , bau\>olizeil. Beslinnuuugen nach den einzelnen IHalerien 
zusammengestelt u. hrsg. v. Polizoi-Sekr. C. JUschke. Ergänzt u. berichtigt, u . 
m . e. Nachtrage versehen v. Bau-lnsp. a. D. \V. Emmich.gr . 8. (VI u.2()4S.) 
Berlin. geh. 1 th, 

97. Bauverzierungen in Holz (Prof. F. Eisenlohr,), zum prakl. Gebrauch f. Ziinmer-
Icnle, Tischler u. sonstige Holzarbeiter. Aus desscMi Oinamenlik besonders zu-
sanimengeslelll. 1 i l f l . Fol. Ut) Sleinlaf. wovon 9 in Fondr., m. 2 Bl. l 'exi.) 
Carlsruhe. 2 th. (3 /L rh.) 

98. Berghau (ICrinneriingen an F^reiberg's). Ein Leilfaden f. d. r«esucb der Gruben 
u. W iischen , sowie der Hüllen, des Amalgamirwerkes u. der Exlracliousan-
stalt. Vollstilndig umgearb, 3 AuH. 8. (VI u. 58 S.) Freiberg. geh. n, (h. 
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99. [Brückenbau.] — Archilecl G . Pfarinrnüller, Plan zur Krbauung e. stehenden 
Ibücke td). den lUiein mittelst Anwendung e. neueii Methode der lYeiiergrUn-
dung m. Iitleksieht auf e. Kisejd)ahn-Yerbindg. zwischen IMaInz, Darmstadt u. 
Aschafl'enburg. Mit (4 lith.) Vlimen n/Zeichngn. (in Fol.) gr. 8. (2fi S.) Alainz. 

geh. i //i, (48 /er. rh.) 
N.imj'fnjascliiucn , SCIJC : Mascliinenliauor, 

100. [Fisenbahnen.] — Taschenbuch fUr Locomotivfiduer, Fisenbahnbeamte n. 
Kisenbaluu eisende. Fine auf vieljUhr, Frfahrg. gegrihulete populaire Darstellung 
aller zur Fiduinig u. Instandhaltung einer Locomotive sowie zur I'eurtheihmg 
ihrer Tauglichkeit eiforderlichen Kenttnisse. Rearb. nach Florentin Coste u. 
Martial Chevalier v. Prof. G. llassensteiu. 2 (Titel-) Aull. IG. (Xl l u. l'Sl S.) 
Grimma (1849). l th. 

101. Fisen-, Kupfer-, Zink- u. rdeiluitten-Belrieb, so wie üb. d. Kessel- u. Pfannen-
Feuerung m. breiuibaren Gasen (C. Ilarlmann, über den;. 3 Hfl. Mit 4 lilh. 
Taf. (in qu. Fol.) gr. 8 (184 S.) Quedlinburg. th. ( 1—3 :4 J th.) 

102. Fiseuerzeugung in Döhmen geschichtlich, statislisch u. nach ihrem gCtfenwarl. 
Betriebe dargestellt, so wie in. krit. Bemerkungen begleitet von Prof, C. J. N. 
Baihfig. [Aus der encycl. Zeitschrift d. Gewerbewesens Jahrg. 1848, Octhr.-, 
Novbr.- u. Decbrhft. ni. einigen Verbesserungen abgedr.] Lex.-8. (IV u I IGS.) 
Prag I84!>. ,reb. n. 4 th. 

103. Fiseti-Frzeugung Olierschlcsiens (L. AVachler, die), od. r.llgcm. Oetracb-
iungen üb. den Zustand d. Fisenhittten-netriches seit den letztvernosseneu 100 
Jahre;», in. Bezugnahme auf die gcschiclill. Futwickbmg der KOnigl. Fisen-
lliittcn-Werke, so wie der grossem u. hedetUcmlern Privat-Anlagen. 4 llft. 
hoch 4. (lf)ü S. m. lilh. Titel.) Oppeln, Orcsl.ui. n. 1 th. (1—4 : n. 3 j th.) 

104. Flektrischc Sonne :0. Seidmacher, die). Allgemein vcrstiunll. Beschreibung 
des Apparates, m. dem das prachtvollsle 1/icht dinch Flektricitat hervorgebracht 
wird. Mit 1 (lith.) Taf. Abbildgn. (iu /pi. Fol.) gr. S. (19 S.) Dresd. geh. n. 8 ngr. 

Erdball. Sehe: Itrujtniulie. 

105. Frwerbszweige, Fabrikwesen u. Handel der Verein, Staaten v. Nordamerika. 
INlit besoiul. Uücksicht auf Deutsche Auswanderer berjrb. von Consul C. L. Fleisch-
mann. gr. 8. (X u. 010 S.) Stuttgart. In engl. Finb. n. 2 ] ( 4 / / . 12Ar. rh.) 

100. [Galvanische Vcigoblung]. — F. IL B. v. Gersbeim, die wohlfeilste, 
schnellste u. einfachste Art Fiscn , Stahl, Messing, Packfong, Silber etc. 
dauerhaft u. schön galvanisch zu vergolden ir. zir ver.silbern , elc. Fiir jeden 
Gewerbsmanu anwendbar u. vei'standlicb , mit 13 zur Frliuilerirng in derr Text 
eingedr. Zeichnungen. Durchaus nach pracl. Grundsätzen u. Frfahrungen bearb. 
2 Aull. 8. Wien 1850, Verklebt. 3 th. 

107. Geognosie (Prof. Dr. Fr. Aug. Walchner, Handbuch der) zinn Gebrauche 
bei seinen Vorlesungen u. zum Selhststirdimn n- besorul. Beiircksicht. dergeo-
gnost. Verhidlnisse des (iro.ssherzoglh. Baden. Mit Sleimlrtaf. u. Holzsehn. 2 verb. 
u. verm. Aull. 5 Lfg. gr. 8. (S. 041-800.) Karlsruhe, geh. a n. (l //. 20/cr\rh.) 

(leoloj;i«j, Sehe ; IMiysik;ili$cht;r. 
(leoiiu'trie. Selie : Arillimctik. 

108. Gewerbe im Königr. Sachsen 1850 (Ueher sicht der). Aus den letzten IMitthei-
lungen d. Statistischen Vereirrs. t Bog. in Imp.-^Fol. Lciiizig. 3 nr/r.; pr-acht-

ausg. ^ fh. 
(ieT.urlc. Sehe: Künste. 

109. Glasfabrikation (Die) in ihrem ganzen Umfange u. in ihrem neuesten Zustande. 
Nach den besten neuem Hiilfsmitteln allgemein verstimdlich bearb. von Carl 
Ilarlmann , u. durch Abbildgn. erläutert. Mit 10 lilh. Folio-Taf. 8. (VI u. 213 S.) 
r)uedliid)ui'g. j j i/i, 

110. [Häuser]. — J . Gürlner, tiber die Mlingtd der Privat- ii. Wohnhäuser in 
Stadlcrr , sowohl in Hinsicht der baulichen BeschalTcnheil, als der zweckmäs-
sigen Finrieblmrg der Wohmrngen. Mit e. Vorwort , tlen gegeuwnrl. Zuslantl 
der Baukunst im Allgemeinen betreff., u. e. Anh.. Ob. die Vet bimlg. tler Bair-
kunst u. tler (iarlenkunst. Für Freunde e. Verbesserung der slailt. (irundstückc. 
Mit 7 Blalt lilh. Zeichngn. (iu tju. gr. 4.) Neue wohlf. (Titel-) Ausg-. gr. 8. 
(VIH u. 152 S.) Hamburg (1837), carl. n. } th. 

tinuscr. Sehe: Arcliiieclur. 

111. Höhenberechnungen (Tafeln zur Abkürzung trigonoraelriscber) zugleich in. 
Rücksicht auf Frdkrürnmung u. Kefraclion. 2 Aull. gr. 12. (4(i S.) Hannover. 

geh. n. 3 th. 

LAATST ülTr.J:.KOMt.\ W E H K E X . \X\! 

Iluheiimussungci) , Seiie Setiuen-Tafeln. 
112. Hypsometrische Restiinmuugen in den östlichen Alpen (11. u. A. Scblagiut-

weit,). [Abgedr. aus den «Untersuchungen tib. d. physicaK Geographie d. Al-
pen» v. II. u. A. S.] gr. Lex.-8. (37 S.) Leipzig. geh. 9 tifjr. 

113. [Inhallsmaass.] — J. F. Liusenbarth , ausführliche u. genaue Berechnung 
der runden, ovalen u. langen Gcfasse v. 5 bis 75 Zoll im Durchmesser u . v. 
I —1870 tlrestlner Kannen, preuss. Quart u. rhein. IMaassgehall, st) wie auch 
Brantwcinblaserr-, Ofenpfannen- u. Kugelkesselberechnuntj, in. e. Abbihlg. Nebst 
Augahe d. Gewichts nach tler IMillelsliirkc d. Kupfers elc. f. Kupferschmiede, 
Klempner etc. 2 Aull. 8. Uorureburg, Verklebt, n. § th. 

114. Köri>erw inkel (Jos. Kicill von Leuenstern, Uber das vergleichende .Mass der). 
f/\us tlen riaturwisseuschafil. Abhandlgu. gcsanunelt u. hrsg. v. W . Haitiinger. 
HL Od. IL Tbl.] Imp.-4. (10 S. m. 2 Ki»frtaf.) Wien 1848. geh. n. 1 th. 

115 Köriierwinkcl au Pyr'amideu »Derselbe, ither- dicSumuuMi der). ISIit l Figurentaf. 
(irr Kpfrst.) [Aus denselben gesammelt u. hrsg. vou demselben. HL Bd. 2 Abth.] 
Imi).-4. (24 S.) Fbtl. 1849. geh. u. I th. 

IIG. Kürrste u. Gewerbe (üihliothek tler) rr. tler tlamit zusaurmenhiingenden nütz-
lichen u. rrrrtcrhallerrtlcn Wisserrschaflcrr, hairplsüchlich im Gehiete tler Natur. 
Von e. Gesellschaft tleulscher Praktiker, unter licriülzurrg tler besterr (^)uelleu 
tl. Auslantles. 1 Bd. A. u. d. T. : Die Färberei irr ihrem ganzerr Urnfarrge, od. 
die Woll-, Seitie- n. Baurnu t)ll-Farbcrci, sannnl tler Olaugr iurtl-Dr uckerei. Wdl-
släirnlig rr. unter Zugruntllegung langj<ihr. prakt. FrfahrurrgtMr gcrneinfasslich 
dargeslellt v. Fr. Berntjr. 10. (454 S.) Stuttgart, geh. 1 th. 4 wjr, ( l //. 54 kr. f h.) 

117. Logarithmen tler' Zahlen (Zach. Dase, Tafeln tler rraliu liehen). In tler Form 
u. Austlehuung wie die tler gewöhnlichen od. Ib igg'schen Logar ithmen btjr echnet. 
[Aus den Annalen tler W^iener Sternwarte Bd. XXX IV , abgedr.] gr. 4. (IV u. 
195 S.) Wien. I.eipzig. geh. n. 3^ th. 

118. IMaschinenbauer (A. V . Demme, der pr-akt.). 27 u. 28 Lfg. A. u. d. T . : 
Hantlhuch der Dampfuiuchinen-liaukunst. Fnlh . : Fine vollslliml. techn. Unler-
suchg. üb. die Materialien, die Zusammenselzg., Ausführg. u . Veranschlagurrg 
aller Arten u. aller bekannten Systeme, der kleinsten u. d. giösztcn Dampf-
maschinen. Von der franztis. Ingenieuren C. M. Bataille u. G. F. Jullieu. 2 u. 
3 Tbl. Mit Taf. 17—48. Ahbiblgn. (Lith, iu Fol.) gr. 8. (XVI u. 500 S.) Quetl-
liuburg. a l̂ - ih. i 1—28:001, th.) 

119. iMecbanik (C. Hartmann, die AnfangsgrOnde der). In bïicblfasslicbcin Vor--
Irage als Leitfaden zum Schulunterrichte u. zum Selbststudium f. jeden Gebil-
deten rrach tl. ICugl. bearb. Durchgesehen u. in. ZusiUzen venu. IMit 143 eingedr*. 
Holzsehn. 8. (X u. 173 S.) I.eipzig. geh. \ th. 

120. iMecbanik (N. W . Schulze, praktisches Lehrbuch der), f. («ewerbe u. Technik, 
zum Gebrauch f. Lehranstalten u. zum Selbstunterricht. Mit 122 Figuren (auf 
13 Steintaf.) gr. 12. (150 S.) Hamburg. geh. ^ th. 

121. IMeteorologischen Beobachtungs«Systems (Carl Kreil , Fntwurf e.) für dic 
Österreich. IMonarchie. i^Iit 15 Jith.) Taf. (in gr. 4. u. Fol.) Nebst e. Anh. 
errth. die Btischreibung tler an der k. k. Stt»rnwartc zu Prag aufgestellten Auto-
graphen-Instrinneute; Windfahne, W iudtlruckintisser, Ue{;cn- u. Schufcinesscr. 
IMit 2 (lilh.) Taf. (in lo l . ) Lex.-8. (VI u. 209 S.) W ien. geb. n. 1 th, 

M«'teorologie Sclic: Pliybikalischcr u. Wclterkuiule. 

122. NalurwissenschafUiche Abhandlungen, gesammelt u. dur ch Subscrit)tion hr sg. 
V. Wilb. llaitlinger-. 111 IUI lu 2 Abth. iMit 33 (Stein-) Taf. (wovon 2 lilht)-
chrom.) Irnp. 4. (XXI u. 284 S.) Fbtl. geh. n. 13} th. (I —IH : rr. 35' th.) 

123. Ornameidik in ihr er Anwendung auf verschied. GcgtMrstautlc der Baugewerke 
von Prof. F. Fisci)l,)br. Zum pr-akt. Gebrauch f. Techrrikcr ir. Gewerbe-
schulen. 5 u. 0 Lfg. Fol. (12 Sleinlaf. wovon 10 in Tondr.) Carlsruhe. 

Subscr.-Pr*. a th. (2 jl. rh.) Ladenpreis a th. Cl //. 24 kr. rh.) 
Prachlausg. a 2 th. (3 //. rh.) 

124. [Ornamentik.] — Prof. Carl Hcideloff, les orntimenls du moycrr age. — Die 
(hnamenlik tl. iMittelalters. 19 Hfu od. IV Bd. 1 Hfl. iMit 8 Stahlst, u. (8 S.) 
Text. gr. 4. NtunbciTT 

125. [Ornamentik.] — Wi lb . Steinhäuser, 
decoration u, Fleganz. 12 Lfg. Imp. 4. 

a rr. 4 th. 
Ver'zierungen f. Arcbileclur, Zrrnmer-
(0 lilh. Bl.) Berlin. (a) n. 1 th. 

Ornamentik , ScIic: lïauverzicruugcn. 
41. Ortsbestimmungen (K. Kreil u. K. Frilsch, magnetische u. geographische) 

I 
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im Österreich. Kaiserstaate. 3 Jahrg. 1848. IMiihren, Schlesien, das nürdl. Un-
garn , Siei)enl)ürgen , Oalizien. gr. 4. (203 S.) Prag. geh. (a) n- 2̂ ^ th, 

12f). Physikalisches Lcxicon. Kncyklopadie der Physik n. ihrer Hilfswissenschaften : 
der Technologie, Chemie, Meteorologie, Geologie, Geographie, Astronon)ie 
elc. 2 neu hearh., m. in den Texl gedr. Ahhildgn. (in Holzschn.) ausgestatlete 
Ann. V. Prof. Or. Oswald Marbach, 13 Lfg, (üadaleum-Dampf.) gr. 8. (2 15d. 
S. 1—80,) Leii)zig, geh. <a) k th, 

127. lUmmliche Anordnungen anf der Anssenseite d. Erdballs (Carl Hitler, Uber), 
u. ihre Funktionen im Kntwickehmgsgange der Geschichten. Vorgetragen in der 
Akad. d. Wiss. am 1 April u. in d. öffenlL Silzung zur Feier d. Leibnizischen 
Jahrestages, gr. 4. (30 S.) neriin. geh, n. k th, 

128. Heise- nnd Eisenbahn-Hucli. Enthaltend die Flisenbabn-, Post- u. Danipf-
schifffahrts-Verbindnngen in Deutschland sowie v. da nach dem Auslände. Ab-
gangszeiten. — F^aluldauer. — Entfernun,gen. — F'ahrpreise. Nebst 10 (litb.) 
Karlen. Frtlher v. Dr. J . V. Kutscheit hrsg. F'ortgesetzt v. Gust. Hempel. 7 
Aud. Juli 1850, KL (Xlt u. 100 S.» El)d., earl, u. ^ th. 

12y. Schanzer in Ulm (M. v. Priltwitz , die) , ein Deilrag zur prakt. Volkswirth-
.Schaft . Nebst e, Abhandlung Üb, die Notli der arbeit. Classen u. deren Abhilfe. 
Lex.-8. (95 S.) Ulm. Ijeli. 12 nj/r, (30 Ar. rh.) 

130. Sehnen-Tafeln f. <len Piadius 1000; entb. die Sehnen aller Winkel von 0° bis 
180°; nebst e. Gebrauchsanweisung [u. e. Anh., entb. die trigonometrisch auf 
den Horizont reducirle/i Längeri hei llöluMi-Me^ssungen von 1°—45"]. Ein Hand-
buch f. Geometer, Finstbeafute, Ingenieure u. s. w. Von A. Gronwaldt. iMiC 
1 (lilh.) Figurentaf. l.ex.-8. (VI u. 05 S.) Quedlinburg. geh, i th, 

131. Silberbergbau (1\ C. Frhr. von Heust, lilier den gegenw.'ut. Zustand u, die 
Aussiebten bein) .sächsischen) m. Hücksicht auf den F^ntwurf e. 
selzes. [fr. 8. (31 S.) Freibei-g, 

132. [Sudeten.] — W . Scharenberg, Handbuch f. Sudeten-Picisende 
rtlcksicbt f. F'reunde der Naturwissenschaften u. die Besucher schlesischer Heil-
ijuellen. 2 Aull. Mit 1 (lilh.) geognoslisch kolor. Karle der Sudeten (in gr. l'ol.) 
8 Kärtchen der Umgegend scblesischer Badeorte u. 1 (lith. u. kolor.» Vegelalio/)s-
profile (in F'ol.) 8 (Vl l l u. 298 S. in, gest. Titel.) Breslau. In engl. Einb. \k 

th.; ohne die 8 Biulerkarlchen 14 th. 
40. Technologische Encyclopadie (Dr. J . G, Krtiwilz ökonomisch-) Früher foriges. 

V. F'rdr, Jak(d) u. Heinr, (iusl, Floerke u. jetzt v. Dr. Job. Willi. J3av- Korth 
u, Ludw. Koszarski. 202 Thl. Urcbrislentbum — Usallen. 8. (520 S.) Herlin. 

Subscr.-Pr. (a) n.n. 3 th.; Ladenpr. (a) n.n. 4^ th. 
133. Technologische F^ncyklopiulie od. alphabel Handhuch der Technologie, der 

teclin. Chemie u. d. Maschinenwesens, von Job. Jos. U. v. Prechll. 10 Bd.: 
Slami>fwerke — Slereolypie u Scbriftgiesserei. INIit den Kpfrtaf. 370 bis 411 
(in qu. Fol.) gr. 8. (VI u. 072 S.) Slultgart. Subscr.-Pr. (a) n. 2J th. 

neuen Hergge-
geh. n. J t/i. 

m. besond. lie-

(4 lt. 48 Ar. rh.) Ladenpr. (a) 3^ th. (0 ß. rb.) 
I der Gebirgszüge in den Ali»en (Dr. A. Schla-134. Thalbildung u. die Formen 

ginlweit, Untersuchungen id), d,). [Abgedr. aus d. «Unlersuchgn. td). die phy-
sical. (ieojyrapbie d. Alpen») v. H. u . A S.] gr. Lex.-8. (20 S.) Leipz. geh. 9 n/yr. 

135. Waaren-Lexicon (J. C. SchedePs all{;emeines) f. Kaulleute , F'abrikanlen u 
GeschUflsleute überhaupt. 0 verm. u. verb, Aull. Unter Milwiikg, v. Dr. A. B. 
lieichenbach u. Dr. Kud. Wagner hr.sg. v. Erdi . (ieo. Wieck. 2 u. 3 Lfg. (Bom-
basin—Gros Zeuge.) Lex. 8. (1 Bd. S. 113—320.) Ehd. Die Lfg. geb. {l\) h tk. 

130. Welterkunde, Meteorologie f. das gebildelere Volk zur Belehrung id). W ilte-
rungs- u. I.uft-Erscheinungen u. zur Anlegung e. allgem. Willerungs- u. Nalur-
Heobachltmg leiclit verstandlich dargestellt von Dr, Frz. W enzlaff. gr. 8. ( V u , 
149 S.) Schwerin. geh. ii. J th. 

137. Zimmerwerks-Baukunst in allen ihren Tbeilen CArchitecl Dr. J . A, Homberg, 
die). Mit 181 (^lilh.) Taf. in Ftd, 3 unverimd. (Titel-) Aull. 2 Ablh. Imp.-4. 
(S, L-)3—290 od. Bog. 11 — 19 m. 40 Taf.) Leipzig. (1847). geh. (a) 3 tk. 

138. [Zucker.] — C. Marlmami, die Bunkelnd)en-Zucker-Kahrikation auf ihrem 
neueslen Standpunkte. Beschreibung der jetzt in Anweiulung steheiuhMi Ver-
fahrungsarten, der besten ;\p[»ara(e u. IMaschinen, nehst Veranschlagungen, 
Productions- u. Ertrags-Berecluningen etc. Nach ileii besten n. neuc.slen Hülfs-

TIJDSCHHIFTF:N. 

Baukunst (Journal für die^. Hrsg, v. Dr. A. L. Crelle, Geb. Ober-Bauralh. 
29 Bd. 4 Ufte. gr. 4, (1 llfl. 92 S. m, 2 Steintaf. in 4 u. qu. Fol.) Berlin. 

^ , (a Bd.) n. 5 th. 
Baukunst (Zeilschrifl für in-aktische). Hrsg. v. Dr. J . A. Bomberg. 10 Jahrg. 

1850. 12 Hfte. Imp.-4, (1 Hfl. 48 S. od. 3 Bog. m. 8 Kpfr.- u. Steintaf. in 
Imp.-4 u. Fol.) Leipzig. fr îh. (j f/^. 

Bauzeilung (Allgemeine) m. Abbildgn, Bed. u. hrsg. v. Prof. Chr. Frdr. Ludw. 
Förster. 15 Jahrg. 1850. 12 Ufte. Text, (a 3 B.) gr. 4 Mii den Beilagen: 
Literatur- u. Anzeigeblatl f. das Baufach, J2 Nrn. (a 1—2 B.) Notizbl ilt der 
allg. Bauzeilung. 12 Nrn. (a 1 - Ü B. u . : Bauverordnungshialt f. das Kaiserlh. 
Oeslerreich. 12 xXrn. (a 1—3 B.) iMit J2 llfi/i. Alias, (ca. 100 Ki»frtaf,) in Fol. 

n. 11 th.; Velinp. n. 13^ th.; Prachtausgabe n. 2in th. 
Bauzeilung (Populäre) Hrsg. v. Baninsp. A. W . Herlei. 5. JÜd. 2 Hfl. 3iit 2 

nth. Quarllaf. gr. 4. (S. 33—04.) Weimar. ^ th, 
Bau- u Möhel-Schreiner , Tapezirer u. f. Gewerb.szeicbnen.<;chulen. (Journal für) 

Von Wilh. Kimbel. Neue Folge. V. Bd. 3. u. 4. Hfl. (a 4 Steintaf.) qu. Fol. 
Frankfurt a. M. a n. 14 myr. (48 kr. rb.) Color. a n. 18 mjr. (1 //. rh.) 

Ilcrghau. Sehe: Miiiuialogie. 
Büchsenmacher u. Gevvehi fabrikanten (Zeitung für). Hrsg. v. D. Carl Hartmann. 

2 Bd. 4 llft. Mit 9 lilh. (,)uartlaf. gr. 4. (S. 89—120.^ W^ciniar. 18J mjr. 
Chaisenfahncanlen , Slellmaclier , Schmiede. Riemer elc. (Zei.schrifL für) Hrsg. v. 

Dr. Carl Harlmann. 3 Bd. I. l lfl . Mit 5 lilh. Quarltaf. gr. 4. (S. 1—32.) 

Chenne (Jahres-Berichl über die Fortschrilte der) nach Berzelius' Tode forlg'esel/t 
V. L. Svanberg. Eingeieicht an die scliwed, Akademie der Wissenschaflen den 
31 Miirz 1849, X X I X Jahrg. l llft. Unorganische Chemie, gr, 8. (S. 1—292), 
lübing-en 07 , 

Dampfmaschmenknnde, DampfschitTfahrt u. Eisenbahnwesen. (Zeitung für) Hrsg. 
V. Dr. Carl Harlmann. 5. Bd. J. Hft. Mit 4 lith. Quarttaf. gr. 4. (S. 1—32.) 
Ebd. 

Geologischen Gesellschaft (ZeiLsohrift der deutschen). 2 
04 S. m. 3 Steintaf. in 8. u. Eol.) Berlin. 

O. Th. Bisch. V. 

nyr. 
Bd. 4 Ufte. gr. 8. (l Hfl. 

n. 0 th. 
Jahrg. IVhnz-Decbr. 
Vierleijahrlicti J th. 

initleln bearb. Mit 0 lilh. Foliotaf. gr. 8. (132 S.) Quedlinb. u eh. th. 

Gewerbe-Zeilung (Pieussi che), red. 
1850. ca. 10 Nrn. (B.) EoL Ebd. 

lliUlen-kuiule. Sehe: MhiCraJugie. 

iMagnelische u. meteorologische Beohachtungen zu Prag, in Verbindung m. 
mehreren Mitarbeitern ausgefübi l u. auf öllenll. Kosien hrsg. v. Dir. Karl Kreil 
u. Adjuncl Dr. Karl Jelinck, 9 Jahr, : Den 1 Janner bis 31 Decbr. 1848, «;r. 4. 
)L u. 207 S ) Prag. n. 3 th. 

IMithemalik (Journal für die reine u. angewandte). Hrsg. v. A. L. Crelle. 40 Bd. 
4 Ufte. gr. 4. (1 Hfl. 92 S.) Mit Steintaf. Berlin. „. 4 th. 

Mechaniker, Maschinenbauer elc. (Zeilschrift für) Hrsj;. v. Dr. Carl Harlmann. 
4 IJd. 3 llft. Mit 5 lilh. guarllaf. gr. 4. (S. 05-90.) Weimar. 13i ngr. 

.Meteurulugi'e. Selie : Magneiisthe. 

Mineralogie, Geologie, Hergbau u. IKHienkunde rArchiv fin). Hrsg. v. Dr C 
J B. Karsten u Dr. IL v, Deelien. XXH l . Bd. 2 llft. Mit 3 Steintaf. (in Fol ) 
gr. 8. (IV S. u. S. 459-790 ) Berlin. th. 

Naturforschenden Ge.sellsrhaft in Bern (Mitlheiungen der) aus dem Juh re l s49 ' 
N. 144-lOt), gr. 8vo. (IV u. 188 S. m. 1 Steintaf.) Bern 1849. 

. . , , n. 1 (h. 4 nfjr. (I fl. 32 kr. rh.) 
[Nalurwis.sen.schaften]. — Berichte über flie iMitlhcilungen v. Freunden der Nalur-

wissenschafien in Wien : gesammelt u. hr.sg. v. Willi. Haidinger. VI Bd. Nr. 
1—9. [April —Decbr. 1849.] gr. 8. (IX u. 185 S.) Wien. geh. n. 1 th. 

(J —V I . : n. 10 th. 4 mjr.) 
Porcellan-, Steingut- n. Glasfabricanten etc. (Zeitung für). Hrsg. v. Dr. Carl 

Hartmann. 3 Bd. 0 Hft. gr. 4. (IV S. n S. L53—180.) Ueimar. ; th. 
Tischler- u. Drechsler-Zeitung. Hrsg. v. Dr. Carl Hartmann. 5 Bd. 3 Hfl. IMit 8 

litb. Qnarllaf. gr. 4. (S. 29—30.) Ebd. r 
Uhrmacher jeder Galtung (Zeitschrift für Gro.<;z- u. Klein-;. Hr.sg. y. Dr ^Jarl 

Harlmann. 3 Bd. 4 Hft. Mit 7 lith. Ouarllaf gr .4 . (S 81 — 112 Ehd ) 
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KAAKTEN en PLANS. 

a, EAARTEN. 

36. Alias der Erde u. dos Himmels (IL KieperU compendiöser allgemeiner). Nacli 
den heslen llulfsmitteln entworfen u. zum Unterrichte bei allen Lehrhilchern 
brauchbar eingerichtet. 10 verb. u. verm. Aull, qu- gr. 4. (35 in Kpfr. gest. 
u. iUum. Karlen u. 10 S. Text.) Weimar. f?eh. th. 

37. Atlas (Neuer) der ganzen Erde f. die gebildeten Stände u . f. Schulen. 27 (in 
Kpfr. gest. n. illuin.) Karlen, m. IJerticksicht. der geograph.-statist. Werke v. 
Dr , C. G . O. Stein, grössteutheils neu entworfen u. gezeichnet v. A. 11. Kühler. 
K . F. Muhlert, F. W . Streit u. A . ; gest. v. 11. Leutemann u. J . L. v, liaehr, 
u. 7 bistor. u. statist. Uebersichlslabellen ausgearb. u. neu verb. v. Prof. Dr. 
K , Th. Wagner. 25. verm. u. verb. AuO. 2 Ausg. {jr. Fol, Leipzig. 

geh. n, 4f th.; cart. n. 4| th.; in engl. Einh. ii. 5 i th. 
.38. Atlas (IL Kiepert, kleiner physikalisch-geograph.) SuppU-Uft. v, 5 (in Kpfr. 

gest. u. illum.) Karten Ob physikalische Geographie zur 0 Aull, des compen-
diosen allgem. Atlas der Lrde u. des nimmels v. C. F. Weiland u. IL Kiepert. 
Auch als Sui>i)l. zu jedem andern geograph. Schulatlas brauchbar, qu. gr. 4. 
(9 S. Text.) Weimar. j 

39. Hand-Ailas f. das wissenschaftl. Studium der Erdkunde (E, v. Sydow, metho-
discher). 3 Aull. gr. Fol. (21 lithochrom. Karlen u. l Bog. Text.) (}otha. n . 3 i th. 

40. Hand-Atlas üb. alle Theile der Erde etc. (Slider's). X V I Sui)pl.-Lfg. od. 
X I Lfg. neuer Bearbeitungen. Fol, (8 in Kpfr. gest. u. illum. Karten u. 1 BI, 
Text.) GoOia. 1} th. 

41. Schul-Allas (Dr. I I . Bergbaus, physikalischer) bestehend aus 28 in Kpfr gest. 
u. color. Karlen. Ein Auszug a u s des V e r f . grossem physikal. Atlas. [Sehe: N«». 1 ] 
Zum Gebrauch beim Unterricht u . zum Selbststudium, qu. Imp.-4. (12 S. 1 ext.) 
Gotha. b'eh. n. 3 th. 

42. Schul-Allas der ganzen Erde von IL Kiepert, in 25 (in Kpfr. gest. u illum.) 
BI. 3 verb. u. venu. Aufl. qu. gr. 4. Weimar. tjeh. 1 th. 

43. Mappemonde sur la projection de Mercator (F. Fried,). Kpfrst. u. illuin. 4 
BI. in gr. Fol. Vienne. „ ^ 

44. West- u. i^liltel-Eiiropa (Uebersichts-Charte v.) in 7 (lith. u. illum.y LIiitlern 
(in gr Fol.) von U (ü^'^O v. L (ilienslern). Neue verb. Ausg. Berlin, n. 1? th. 

zusauimenjfeklebt u. in INIappe. n. 2 th. ; auf Leinw. n. 2^ th. 
45. Nord-Deulschland (G, D. Beymann u. G. W . v. Oesfeld, topographische 

Specialkarle v.) in 200 (Ibeils in Kpfr. gest., theils lith. u. illum.) lilallern. 
(Neue Ausg.) 83 u. 84 Lfg. (ä 2 131.) Fol. Glogau. geh. ä n } th.; einzelne 

BI. a n. i th. 
40. Badischeu Baedcr, Baden, Rippoldsau, Griesbach, Hub etc. od. Spccial-

karle der (iegend zwischen Strasburg, Calrsruhe, OlTenburg u, Freudensladt 
(J. E. W'oerl, die). Lith. gr. Fol. Freiburg im Br. Auf Leinw, in l ulleral. 
^ ^ n. 4 //e- (1 /?. 12 Ur. rh.) 

47. Bayerischen nebst einem Theil des Tiroler u. Salzburger-Gebirges (Karle des). 
2 verb. u. verm. Aull. Lüh. qu. Fol. Müucbeiu In 10. Carton, n. i th. (24 kr. rh.) 

48. P»eilin (Bud. von Dennigsen Forder, geognoslische Karte der Umgegend von). 
Lith. u. illum. Imp.-X'oL M i l : Erlaulerungen. 2 m. e. Anh. verm. Ausg. gr. 4. 
(40 S.) Beilin. -

49. Ijohmen (C. F. Wei land, das Königreich). Nach der neuesten polit. Einthei-
luntJ berichtigl. Kpfrst. u. illum. Imp.-Fol. W eimar. J th. 

% . Böhmen (Ed. Schmidt, (Jrientiruugs-Karle in der neuen gcricb l. POüt-
Einlheilung des Königr.) üb. alle 7 Kreisregierungen, 13 Landgerichte, 43 be-
zirksstrafgerichte. 79 Bezirkshauplinannschaften u. 210 Bezirksgerichte. Lith. ii. 
illum. Fol. Prag 1849. , ,, f 

51. Brandenburg (Karte der Provinz). Hrsg. v. ilem K. Preuss. Gcueralstahe. 
Maasslab 1:100000. Secl. 30. Dobrilugk. Li lb. Fol. Berlin. n. lOJ uyr. 

(l_-3G: n. 19 th. 12^ ngr.) 
52. Freiburg im Rieisgau 0 Stunden im Umkreis (J. E . Wocr l , Karte der Land-

s c h a f t ) . L i ' t h . gr. Fol. Freib. im Br.. Auf Leinw. in Fullcral. n. ^ th. (1 IL 12 Ar, rh.) 
53. llarz-(;ebirgc u . e. Theile der uinUejendcn Gegenden (Fr. Jul ius, Charte v. 
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dein). Nach den besten vorhandenen llülfsinitteln u. vielen eigenen Messungen 
u. Bcise-Bemerkungen bearb. Zuerst enlwoifen im J . 1817, vollstiindig ausge-
führt in den J . 1818 bis 1821 v. Heinr. Berghaus; in Kpfr. gest. u. hrsg. von 
Heinr. Brose. [Berichtigle Ausg.] FoL Braunschweig. j th.; in Etui i th.; 

illum. I2 i nfjr.; auf Leinw. u. in Elui J th, 
54. Kurhessen (Wandkarte von), gezeichnet v. G. Kegel , (ieometer. 12 lith. u. 

illum. BI. in Imp.-FoL Nebst e. Begleitwort u. d. T . : ErUüileriingen zur Wand-
karle V. Kiirhe.sscn , von Lehr. P^rnst Klinckerfues. 4. (83 S.) Cassel, n. I J th. 

55. Mühren (G. F. Weiland, die IMarkgrafschaft) nebst dem Österreich. Herzogt. 
Schlesien. Kpfrst. u. illum. Imp.-Fol. Weimar. J th. 

,'36. IMcdu'cn (Ed. Schmidt, Orientirungs Karle in der neuen gericbtl. rr. polit. 
Eintheilung der Markgrafschaft), u. des Herzogth. Schlesien üb. alle Kreisre-
gierungen , Landgerichte, Bezirk.sslrafgcrichle, Bczirkslrauplmainischaflen u. 
Bezirksgerichte. Lith. u. illurn. Fol. Prag, n. th. 

57. Oeslerreich ob- u. unter der Kuns (C. F. Weiland, das Erzherzogth.). Die 
Eintlieilung berichtigt 1850. Kpfrst. u. illum. Imp.-Fol. Weimar. l th. 

58. Oeslerreicbischen IMonarchie (Atlas der) nach der neuesten porrtischcn u. ge-
richllichen Einlheilung, rn. Bezeichnung der Eisenbahnen, Angabe der Berg-
bühen etc. Deutsche Kronhindcr. [Auszug ausStieler's kleinem Atlas von Deutsch-
land.] qu Imp.-4. (6 in Kpfr. gest. u . illum. Karten,) Gotha, geh. n. 12 ngr. 

59. Pommern (IL Kiepert, preussiscbe Provinz), reducirt nach der) preuss. Gencral-
slahs-Aufnahmen. Maasstab in 1:600000. K|)fr sl. u. illum. Irrip.-Fol. W eimar. j th. 

60. ilhein (K. Gross, der) u. die Reriigegerrden v. Basel bis Rotterdarn irrOSpo-
cialkarten (auf 1 131. in gr . Fol.) Lith. Sluttg. Auf Leinw. in ent^l. 10. Carton. 

5 th. ( l ß. 12 Ar. rh.) 
61. Rheinlauf von SchafFhausen bis Rotterdam. Lilb. 4' lang, Bern. In 8, Carton 

n. 8 nr/r. 
62. Sachsen (O. Andrée, topographisch-orographische Spezial-Karte des Konigr.) 

in 9 Blattern. 6 Lfg. Lith. Irnp.-Fol. Dresden. Suhscr.-Pr, a n, 4 th. 
Scl)le.«5ien, Sehe: Mütireii. 

63. Schweiz (J. K. Vogel in» irrid G . IMeyer von Knonau, historisch-geographi-
scher Atlas der) in 14 RliLltcrn. 3 Lfg. : Nr. 5 u. 6. Lith. u. illum. gr. Fol. 
Zürich. (a) n. 1 th. (1 ß. 30 kr. rh.) 

64. Schweiz (R. Gross, 25 Specialkarten (auf 3 BI. in gr. Fol.) zu Rei.setouren 
in der-). Lilb. Slull|;. Auf Leinw. in errgl. 16. Carton. I i th. (2 //. 24 Ar. rti.) 

65. Schweiz u. Vorarlberg (Reise-Karle von der), Lith. u. illum. 4. Berlin. In 
32. Carlon. i th 

66. Schweiz (IL Keller's erste Reisekarte der). Orig.-Ausg. Kpfrst. u. illum* 
Imp.-Fol. IVlit 8 Planen in 8. Zürich. Auf Leinw. u- irr Etui. n. U th» 

67. Steiermark, Karnlhen , Krairi u . das Kflstenlarid [Ciörz, ( iradica, Istricn u« 
Triest.] (C. F. Werlarrd, die k. Österreich. Ki-onlUndcr). Nach der neuesten, 
[»olit. Einlheilurrg berichtigt. Ki>frsl. u. illum. Fol. Weimar. j th. 

63. Sudelen ( W . Scharenher g , Kar te von den) auf Stein gest. v. 11. Mahlmanrr. 
gr. Fol. Breslau. In 16 Carton J th. 

SuilelDn. Seile: lioekcn , ir>2. 
69. Weslpbalen u. der Rbeinpr ovinz (Topogr aphische Karle der Provinz), im INIaas-

stab 1:80000 Hrsg, v. dem K. Preu.ss, Gcneralstabe. Nr-. 51.Cohlenz. Li lb. 
Fol. Berlin. n, 26^ ngr. (1—51 : n. 38 th. S\ ngr.) 

Polen. Sehe: Franscbe kaarten en j.tans n«. bi NXVIl. 
70. Unfcr-Italien od. das Königr, heider Sicilicn. Maasstab in 1 : 1,200,000. Kpfrst. 

u. illum. Imp.-Fol. Weimar. j. th. 
71. San Francisco (Neueste Karle der Bay) u. der Gobi-Gegend, Mit allen neuen 

Stadien, Flecken, Wegen, trocknen u. nassen Gold-Lagern nebst Angahe ihrer 
Enlfer nrrngen, Nach tier v. J . J . Jarvcs unterruimmenen Vermessung vom 20 
Juni 1849. IMit nachträglichen , in San Francisco [selbst gemachten Bereiche-
luugen. Lilb. FoL Hamburg. Leipzig. n. i th. 

72. Eisenbahnen v. IMitlel-Europa (E. v. Sydow, Uebersichtskarte der), Kpfrst. 
u. illum. FoL Berlin. 6 ngr. 

73. Deutschland, den Königr. der Niederlande, Belgien, der Schweiz u. e. grossen 
Theile v. Polen, Italien, Frankreich, England u. Dünemark (Ii. Mablmann , 
Post- u. Reisekarte v.). Mit Angabc sanimllicher Eisenbahnen, Schnell- u. Fahr-
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poslon» <ier wiclil'igston Kxlraposlen, der Dampf- ii. Packelbooto etc., ij. aller 
durch Natur u. tU'schichle. Kunst u. Industrie merkwilrd. Ortschaften. Nach 
den neuesten u. vorzdgliohsten, insbesondere nach officiellen (^hiellen bcarb. Lith. 
u. iihnn. fmp.-lMil. Berlin, in engl. H.-Carton n, 1 tk.; auf Leinw. n. e/i. 

74. DeulschlanrI u. den Nachbarstaaten (U. llondschel, Posl-und. Eisenbahn-Karte 
V.) bis London, Paris. iMont pellier, Niz/^n , Florenz, l\\slh, Warschau u. Ko-
penhagen, m. genauer Angabe aller befahrenen u. im Bau begriff. Eisenbahnen 
nach den neuesten u. zuverliissi/fslen C^>tiellen hearh. u. unter seiner Leitung 
gez. u. gest. V. Jos. Back, O. Sauler u. Wm. Haase. Mit e. Anh. (ib. die Ex-
tra\>ost-Taxen , Postillons-Trinkgelder etc. Neue .Sorgfalt, verb. u. rcvid. Ausg. 
Uhnn. Imp.-Fol Frankfurt a. M. Auf Leinw. u. in Etui. n. 3 lU. (5 //. 24 Ar. rh.) 

75. Deutschland u. den angrenz. Landern bis London, le llAvre, Lyon , Tur in , 
Venedig, Agram, Debreczin , l^ublin , Memel u- Kopenhagen (Bei.se'Karte von), 
m . Beriicksicht der neuesten Eisenhahnen- u. Dampt'boot-Course. Lith. u. illum. 
gr. Fol. Beilin. hi 8. Carton, k tk. 

76. Deutschland u. den angrenz. T.andern (Dr. F. W . v. Beden u. E. v, Sydow, 
Jt:i.senl)ahn-Karle von); zugleich als Uehersicht aller wichtigsten Land- u. Wasser-
verbindungen benrb. Kpfrst. u. illmn. Imp.-Fol. Ebd. n. f t/i. 

77. Deutschland, Helgien, den Niederlanden u. dem Lombard. Venetian. Konig-
reiche (F. Muller, neuester Eisenbahn-Atlas von). Enthaltend J> Specialkarten 
f. Eisenbahnrouten nebst e. Ucbersichtskarte v. INFittel-Europa. Nach den neuesten 
u, besten Materialien entworfen u. bearb. Kpfrst. u. illum. 8. Ntlrnberg. In 

Carton. 18 ngr, 
Förster, Handbuch f. Beisende in). 2 verm. Ausg. der 
Eisenbahnkarlen, 11 (lith.) StUdteplUnen u. 3 (lith. u. 

(X u. (JGG S.) München. Tn engl. Einb. n. \S ngr. 
79. Deutschland bis Paris, Kopenhagen, Warschau u. Mailaiul reichend (Beise-

karte von). Mit Beriicksicht. der neuesten Eisenbahnen- u. Dampfhoot-Course. 
Lith. u. illum. Fol. Berlin. In 16. Carton, i th. 

80. W ürttembergische Eisenbahn u. der Bodensee (B. Gross, die). [Mit d. Um-
schlagstitel: 4 Specialkarlen (auf l Bl. in gr. 4.) zu Belsen v. Heidelberg bis 
Friedrichshafen.] Lith. Stuttgart. In 16. Carton. 4 th. 

81. Verein. Staaten v. Nord-Amerika (T. Bromme, Post-, Kanal- u. Eisenbahn-
Karte der). Nach Smith, Tanner, Mitchell u. den Berichten d. General-Postamts 
bearb. In Stahl gest. v. J . A. Btlhler. Blum. Imp.-FoK (Mit 24 S. Text in gr . 
i2.) Ebd. In 8. Carton. 18 nr/r. ( l //. rh.) 

78. Deutschland (Dr. E. 
l Aufl. Mit 28 (lith.) 
illum.) Reisekarlen. 8. 

h , PLArfS. 

82. Berlin (Plan von). Lilh. u. illum. qu. gr. 4. Berlin 
83, 

In 16. Carton. J th. 
i3. Berlin (D. Boehm , Grundriss von) , mit nächster Umgegend. In Kpfr. gest 

V. Carl Juttnig. (2 Aull.) Illum. Imp.-Fol. (Mit 8 S. Text in gr. 16.) Ebd. 
n. ^ th,; in engl. gr. l6-Carlon n. l th. — Color, n. 1} th.; in engl. 

gr. 16.-Carton n. th, 
84. Berlin (C. Jättnig, Plan von) Kpfrst. Fol. Mit (7 S.) Text in 16. Ebd. In 

16.-Carton. n. i th. Derselbe ohne Carton auf starkem Papier. Ebd. n. 14 nr/r. 
85 Berlin (Möllendorf, neuester Plan von). Neueste Ausg. (Mit 14 Bandansichten.) 

Kpfrst. u. illum. gr. ¥o\. Ebd. (h. 
86. Plan des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters in Berlin. Lith. 4. Ehd. 2^ ngr. 
87. Dresden (Plan von) nebst Umgegend bis Schandau. Lith. u. illum. qu. gr. 4. 

El't^. ^ In 16, Carton, j th. 
88. Dresden (Plan von). 4 Aufl. Lith. Fol. Dresden (Leipzig), In IG. Cart. n. 8 tigr. 
89. Hamburg (Plan von) m. seinen Vor.siadten. Lith. u. illum. qn. gr. 4. Berlin. 

In 1(>. Carton. J th. 
90. Leipzig (Plan von); berichtigt 1850. Kpfrst. n. illum. gr. Fol. Leipzig. 

12V ngi\; in gr. 16. Carton \ th. 
91. Potsdam (Plan von) u. Umgegend. Lith. 4. Berlin. 3 ngr 
92. Prag (Plan von). Lith. u. illum. (pi. gr. 4. Ebd. In 16. Carton. § th[ 
93. Stcltin (Plati von). Lith. u. illum. qu. gr. 4. Ebd. In 16. Carton. J th. 

JN NEDEIVLAjND. 

(Eibliogr-phiG voor ircdcrland v-a J. Tideman, i r . 4-7. i —tj ITov. iSbO.) 

BOEKEN. 

46. Aarde (Panorama der bewoonde). Eene afbeelding en l)eschrijving van de 
merkwaardigste voortbrengselen der aarde en liare bewoners, naar de verschil-
lende aardgordels. Vri j naar het hoogd. bewerkt door D. Lubach , med. doet. 
cn W^ M . Logeman, instrumentmaker, enz. P—6® afl. gr. 4to. Schoonh. Bij 

inteek. de atl. f 0.90. 
47. Bataafsch genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte (^Verken van 

het). X« deel der nieuwe verhandelingen. 4°. Inhoudende: 1. Mr. W . T . Gevers 
Deynoot, statistieke opgave en beschrijving van het hoogheemraadschap van 
Schicland. 2. J . A. Scholten, statistieke opgave en beschrijving van den Al-
blasscrivaard en de Vijf Ucercnlanden. 3. M. G. Beijerinck, statistieke opgave 
en beschrijving bclreirende den waterstaat van het hoogheemraadschap van 
Delßand en van den Krimpcnerwaard. Bott. f 3.50. 

48. Drainage (Wateralleiding door buizen onder den grond) (Over de). Eene bijdrage 
door A . von D(oblhoff-Dier, ooslenrijksch gezant te *s Gravenhage), naar het 
h«)ogd. door U. A. C. S(teinmel2, geemployeerde bij het departement van 
kolonitiu). (Uitgegeven op last van het departement van koloniün.) /'0.4t). 

49. Gas-licht in woonhuizen (Voordeelen van het). Uit het eng. Amst. f 0.10. 
50. Huisschilders (Handboekje voor), behelzende een beknopt onderrigt in dc be^ 

handeling van fijne en grove werken, het imiteren van hout- en marmersoorten, 
het vergulden, glas- en rijtuigschilderen; voorafgegaan van eene handleiding 
in de bereiding en keuze der verschillende verw soorten, lakken en rernisscn. /'O.CU). 

15. J ava , deszelfs gedaante, bekleeding en inwendige structuur, door dr. F . 
Junghuhn. Royal 8vo. 3« en 4« all. met twee groot folio pa/iorama's. Amst. 

f 7.25. gekl. pl. gr. pap. f 9.65. 
32. Meetkunst (Gronden der) enz., door P. D. Scheflelaar. I P dl. f 1.55, com-

pleet f 2.75. 
51. Natuurbesciiouwingen , met welcnscbappelijke ophelderingen, van Alexander 

von Humboldt. Naar het hoogd. door E. M. Beima , malh. mag. et phil. nat. 
doctor, conservator bij 's rijks museum van nat. bist. te Leyden. In één deel. 
l® all. X I V en 224 blz. Leyd. In twee afl. compl. Bij inteek. f 5.40, builen 
inteek. f 5.90. 

5-. [Nijverheid.] — Handelingen van het genoot.schap ter bevordering van nijver-
heid gevestigd te Onderdendam, over 1850. 183 blz. 8vo. Gron. f 1.50. 

53. Parallelogram van Watt (Vergelijking van het zoogenoemde) met een later 
voorgestelden toestel; door J. P. Delprat. fAfgedrukt uit de Verhandelingen der 
1® kl. van het Kon. Ned. Instituut. Derde reeks, lil® dl. 3«̂  st.] 4-'. Amst. Z'0.40-

4. Bedeneerkunde (Summarium van beginselen, beschouwingen en voorschriften, 
ontleend uit de), en welker kennis noodzakelijk is voor het verstand en voor 
bet gebruik der wiskundige methode. 2« dr. 24 blz. gr. 8vo. Leid. f 0.50. 

Scheikunde voor den lieschaafden stand en het fabriekwezen, door J . Gi-
^^rardin. 6® en 7® atl. blz. 469—670 gr. Svo. Goiula. de all. f l.OO. 

Scheikunde (Handleiding hij het onderwijs in de) voor de kadelten der ar-
tillerie en genie, door P. 11. van der Meulen , kapitein der artillerie. [Uitma-
kende een gedeelte van dcïi natuurkundigen leercursus ten gebruikc der ko-
ninklijke miUtaire akademie.] 1« ged. met 2 i>l. II en 206 blz. Breda. 

56. Scheikunde (Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuishoudkun-
tlige). Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen, door J . .V. 

^^Augustijn , onderwijzer te Heinkenszand. Schoonh. f 0.20. 
Statistieke tabellen van den handel en de scheepvaart van het koningrijk over 

1849. (Uitgegeven op last van het dep. van finantien.) f 6.50, 
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ri8. Tinmijnen op Bnnko (Vrijmoedige beschouwingen legen het afstaan van dc} 
aan de particuViere indu.Urie. Door een oud-omler-inspecteur vnn P.dembang er; 
Banka , ridder van de beide nederl. orilen. At) l)lz. Svo. f 0,50. 

44. Welenscbappen en kunsten (y\. J. L. Lempc , kort begrip der). 7' atl. gr. Svo. 
Amst. Bij inleek. f 0.05. Builen inleek. f 0.80, 

50. Wiskunstige opgaven (Verzameling van); door de leden van het wiskunstig 
genootschap, Orn spreuke voerende : Eca onvermoeide arbeid kamt alles tc boverit 
elkander tot ornhM-linge oefening opgegeven. P dl. ri«* sl. gr. Svo. Amst. ƒ0 .00 . 

(iO. [Zeekusten.] — Opeiu» brief aan de provinciale slalen van Zuidholland, betrek-
kelijk het gebeurde met de zeeoever-verdediging len jare 1849, tus.schen Scheve-
ningen cn den hoek van Ilollatid , door INIr. A. A. J . Meylink, advokaat bij den 
Moogen Baad der Nederlanden. 44 blz. Svo. f 0.40. 

01. Zcenians-handboek over de stormen. Eene i)raktische verklaring der iheorre 
van de wel der stormen en bare toepassing in alle gedeelten der wereld. IMet 
verscheidene afbeeldingen, 4 orkaankaarlen en 2 transparante hoornblaadjcs. 
Uil het eng. door S. van Delden Az. gr. Svo. Amst. f 0.90. 

02. Zeevanrtkimde (Handleiding tot de practische), door Jacob Swart. 2« herz. 
(Ir. Amst. en Gron. Gebonden in lederen band. f 5.70. 

TUDSCIIBIFTEN. 

Bouwkundige almanak voor het jaar 1850, of onmisbaar zakboek voor ingenieurs, 
aannemers, architeclen, timmerlieden, meubelmakers, metselaars, steenhouwers, 
smitls, .schilders, enz. en allen die eenigzins met de bouwkunde in betrekkint; 
staan, door .7. II. Harte. Tweede dr. kl. Svo. Gorinch. Geb. in moré f 1.00. 

Ingenieurs (Verhandelingen van het Kon. Instituut van). 1850. VI« sl. 108 blz. 
gr. Svo. met O pl en 5 tabellen. f 2.70. 

Ingenieurs (Koninklijk Instituut van). Algemeen verslag van de werkzaamheden 
en notulen der vergaderingen. Insliluulsinar 1849—1850. 270 blz. en 10 pl. 
gr. Svo. ' f 5.00. 

Natuurkunde toegepast op alle vakken van nijverheid, onder medewerking van 
vaderlandsche geleerdon, uilgegeven door het naluurkuiulig genootschap: tot 
Sut en Vertjenocijen te Arnhem. Zesde jaarg. 1 s t . bl. 323—354. Arnh. De 

jaarg. f 4.0(». 
Verhandelingen der eersle klasse van het Kon. NedcrI. Instituut van wetenschap-

pen , letterkunde en schoone kmisten. Derde reeks. HP dl. 3^ sl. met 9 pl. 4to. 
Amst. f 3.00. 

Zerlieder» (Almanak ten dienste der) voor hcl jaar 1851 Svo. Amst. f 2.40. 

KAAKTEN e.N PLANS. 

n . K A A R T E N . 

10. J. Jaegers atlas der geheele aarde in 21 kaarlen. Assen. f 2.00. 
11. Kaart en afslandswijzer van bel koningrijk der Nederlanden. 2 vel imiieriaal 

leekenpapier gekl, Breda. f i.75. 
12. J. Jaegcr's atlas van het koningrijk der Nederlanden, in 13 kaarten, gr. pL 

Gron. f 0.00. In halve eng. linnen band f 0.75. De kaarten afzoïulerlijk voov 
f 0.00 en op linnen in koker als reiskaart f 1.00, 

13. Kaart en afslandsw ijzer van de provincie Noordbrabanl, gekl. Breda, f 0,75. 
14. Groote kaart der provincie Zuidholland. Opgedragen aan de ambachtsbeeren 

en burgemeesters dier provincie. 2 bladen groot adelaar. Bolt. f 4.00. 
15. Kaartje van Zeeland. Zierikzce. f 0.10, 
»0. Kaart van de grietenij Smallingerland. (Behoorende lot den nieuwen atlas 

van Friesland.) Leeuw. f 2.00. 
17. Nieuwe kaart van de monden van de Eeins, mcl de Uilhuizer en (Groninger 

W adden tot Hornbuizen, trigonometrisch opgenomen en in ])lan gebragt op 
last van het dep. van marine, door P. J. Keuchenius, in leven kapitein-luit. 
ter zee, ridder iM. W . O. in 1833, gegraveerd door J. C. Zürcher. Herzien op 
last van het dep. van marine, door A. van Bhijn. luit. ter zee der l'̂  klasse, 
B. N. L., cofrectien door vati Baarsel cn Tuyn. (icdrukt bij J . F. Brugman. 
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schaal Verkriigbaar le Amst., Willemsoord en Vlissingen bij de marine-
diieclie^r ' f beschrijving, afzond, f 0.25. 

18. Kaart van Java. door W^ C. IVl. van de Velde, in 2 bladen met daarbij be-
hoorende aanleekeningen.Op de schaal van Amst. (vroeger Leid.V 

op linnen en rollen f 14.50. Aanteekeningen afzonderlijk ƒ 0.60. 

19 Catalogus van eene verzameling kaarten, berustende op de bibliotheek der 
ulrechtsche lioogeschool, door L, A. Beuvens. Bijlage lot de Verhandelingen 
van het Kon. Instituut van Ingenieurs. 1850. 20 blz. gr. 8vo. f 0.30. 

ü . I N l l E l . i i l U ^ 

(Dîtlio^raphie de l i Belgique dc C. Muq'.^irdt. 5 en 9.) 

BOEKEN. 

25. [Calcul dilîerentiel.] — INlanilius, ingénieur. Essai sur la métaphysique du 
calcul difTérentiel, suivi d'une nouvelle théorie sur la flexion des arcs très-
surbaissés ; in-8<» de 20 pages. Bruxelles, Leipzig, Gand. fr. 0.75. 

20. Chemins de fer (Album des). Bésumé graphique du cours inofessé par M. 
Aug. Perdonnel, à Técole centrale des arts et manufactures, par Germain Cor-
net. 1 vol. oblong de 00 pl. Bruxelles, Leipzig, Gand. fr. 5.00. 

27. Chimie appliquée à la physiologie végétale el a Tagriculture. Abrégé de 
J . Liebig par J . B. Bivorl. (Extrail du moniteur des campagnes.) in-8<» de 35 
pages. fr. 0.75. 

28. Géométrie pratique (iManuel de), comprenant le tracé des fijçures régulières 
et la mesure des surfaces cl des volumes, gr. iu-l8 de 190 pages. fr. 0.50. 

31. Lumière du jour (J. Alleweirdt, nouvelles théories sur la), du calorique, de 
la vision, de l'ouïe et du son, des causes du mouvement des planètes dans 
leurs orbites, de quelques phénomènes <iuc présentent les corps célestes. 1 vol. 
in-8̂ \ l'ruges. 

32. [Pont sur le Uhln.] — Duval-Pirou, ancien ingénieur cn chef des possessions 
françaises dans riude. Mémoire sur le projet de pont à construire entre Cologne 
et Deutz; in-S«̂  de 19 pages. 

33. [Ponts.] — Manilius. Théorie élémentaire i>our la détermination des arcs 
employés dans les formes des ponts; in-8° de 30 pages avec 1 pl. Bruxelles, 
Leipzig, Gand. fr. 0.75. 

34. [Télégrai>hes.] — A. Quelelet, documents relatifs à letablissemcfit des lignes 
télégraphiques en Belgique. in-S". 

TlJDSCliRIFTEN. 

Architecluie (Journal de 1') et des arts relatifs h la Construction. Bevue des 
travaux exécutés en Belgique; 3« année, 1S50, paraissant meuiuellemetit par 
livraison gr. in-8® à 2 col. avec pl. Prix de rabonn. annuel. fr. 18 00. 

Industrie nationale cl étrangère (Revue mensuelle de F). Becueil des inven-
tions et des invcuteuis brevetés. Industrie pratique, jurisprudence industrielle, 
catalogue de brevets i>ris en Belgiijue et à lelrariger; aufiée 1850, paraissant 
ïnensuellement par livraison in-8°. Prix de rabonn. annuel. fr. 0.00. 

Travaux publics de Bclgicpie (Annales des). Docnmetds scientifiques, industriels 
ou administratifs, concernant Fart des constructions, les voies de communi-
cation el l'imluslrie minérale; iu-S®. t. V l l l . 1849—1850, de près de 000 pages 
avec planches. f*'- H).00. 
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(EiHi-^raphia de la Franco, 3 4 — i V j £ . — 1 0 O-ît, IBISO.) 

LOElvEN, 

92. [AgriciiKiire.] — IMemoiro sur les Mes, les céréales et leur conservalion, 
les ;>j>j>rovi.sîonf»emerifs et gieuiers de réserve, les farines el panifications, le 
crédit agricole. Une scdution par P. Grosset. (n 8" de 5 f. fr. 5.00. 

03. Analy.se des sub'îlanccs saccharifères au moyen des propriétés opti(iues de 
leius dissolulions. ICvaluation du rendement industriel ; par T . CIcrget. lu 8̂ * 
de 2 feuilles, plus une pl. 

3. [Arclutectiue,] — Parallèle des maisons de Paris conslruiles depuis 1830 jiisqu'à 
jios jours; dessifié et pid)lié par Victor Calliat, architecte. Liviaisons 2 à 20. 
In-folio de 2 feuiJles, plus un frontispice el 120 i)lanches. L'ouvrage se compos 
de 127 i)lanchcs in-folio gravées au Irait, et du texle. Prix fr. 100.00. 

70. Architecture (1') du V« au XVI® siègle, etc.; t>ar JulesGailhahand. 3® el 4® livr. 
ln-4o d'une demi-feuille, plus 2 pl. chacune. Piix de la livr. stn- paj^ier hlanc 

fr. 1.75. Sur papier de Chine, fr. 2.50. 
94. ArchilecUire (Traité d*), contenant des notions générales sur les principes 
de la conslruction et sur l'histoire de Tari; par Léonce Keynaud, ingénieur en 
chef des ponis-et-chaussécs, etc. Première partie: Eléments des édifices. In 4® 
de 00 fil" 1/2, plus un allas in-folio de 3 f'̂ ''» 1/2 et 82 planches, fr. 00—00. 

95. [Calcul] Instruction poin* se servir de la règle à calcul par des moyens 
arithméliques purs et sans Tempoi des caractéristiques ; par A. Garot. In-32 
d'une feuille. Angers. 

90. [Calcul.] — Tahles : 1® des carrés et des cubes des nombres entiers successifs de 
l à 10,000 (Celle table est exliaite du JManuel d'architecture de INI Seguin ainé); 
2° des longueurs des circonférences et des surfaces des cercles dont les diamè-
tres sont exprimés par les nombres entiers successifs dc 1 à 1,000: 3" des ex-
pressions trigonométriques naturelles des angles successifs de inimité en minute. 
Introductions à ces tables; par J . Claudel, ingénieur civil, etc. In 8" de 9 
feulles 1/4. 

97. [Chemins de fer.] Carte et tarifs des chemins de fer de Paris à Lyon , de 
IMontereaii à Troyes , dc Lyon à Sainl-Elietuie et à lloanne. In-32 d'une demi-
feuilles , plus une planche. fr. 0.15. 

98. Chimie (Eléments de) ; par Î\I, Orfila, professeur et ancien doyen de la fa-
culté de médecine de Paris, etc. 8® édition, levue, corrigée et considérablement 
augmenlée. Tome P. In 8vo de 42 feuilles 3/4, plus 8 pl. fr. 17.00 

99. [Chimie.] llecherches sur les combinaisons ammoniacales du plaline ; par 
Charles Gcrhardt. Lues à l'Académie des sciences le 19 août 1850. ln-8"^ de 2 
feuilles. (Extrait des comptes-rendus des travaux de chimie. Août 1850.) 

100. Congiès scientifique de Erance. 10® session lenue à lleimes en septembre 
1849. Tome 1". In 8»» de 20 feuilles. Rennes, Paris, 

101. [Constructions.] Pratique de l'art de construire. I\l3çonn<>rie. Connaissances 
relatives à l'exécution et à l'estimalion des travaux de maçonnerie, el, en par-
ticulier, de ceux du baliment ; [)ar J . Claudel, ingénieur civil, el L. Larxxjue 
constructeur de travaux dc maçonnerie. In-8° de 33 fenilles. fr. 7.00. 

102. Cosmographie (Cours de) à l'usage des candidats à l'école mili laire. con-
forme au programme de 1850, par J . J . Guilloud. Eaux-titre cl litre. Feuille. 
4-11. In 8® de 7 feuilles 1/2. fr. 4.00. 

103. [Décorations.] — Art indn.striel. Recueil dc dispositions et de décorations 
inlérieurcs, etc. 72 pl. composées et dessinées par Léon Eeiiclicre, archilect-
décoraleur, grav. par Varin frères , et précédées d'une inlroduction sur l'ap-
plication de l'art à l'industrie. In folio d'une f. 

30L Dessin indii.strie! (Cours élémentaire de) à l'usage des écoles primaires; par 
Armangaud aine et Armangaud jeune cl Amouroux. ln-4'' oblong dc (> feuilles 
jdus 24 1)1. (Exlrail en partie du Nouveau cours raisouîîé de dessin industriel 
appliqué j>rinci]»alemenl à la Yuêcnn'Hiue et à l'agricidlurc , composé d'un allas 
de 45 id, iii-folio et d'un volume dc tcxlc grand in 8«.) fr. 8.00 

105. De.ssin linéaire (Cours théorique et pratique du), lavis et ornement; par A. 
Le Béalle. Ouvrage autorisé par le Conseil de rinslruction publique pour les 
écoles primaires, elc. 3® édition, revue et augmenlée. Cours supérieur. P® i)ar-
tie. Topographie, métré, nivellements, ln-4« d'une f̂ «̂ 1/2, plus 14 pl. fr 2.00. 

100. De.ssin liiïéaire (Exercices de), conlenanl un choix tiès-varié île motièles 
prati(pies irarchiteclure , de marbrerie , dc charpente , de menuiserie , de ser-
rurerie et d'ameuhlemenls, dessinés par AL Iioullion , architecte. In-fcdio oblong 
d'une feuille servant de couverture à l'allas composé de24 pl. el de lexle fr. 8.00 

107. Drainage (Du) par Chevreusc. In 8vo d'un f. Mclz. Extrait du Courrier dc 
la Moselle, 16 juillet 1850. 

108. Electricité alm(»sphérique (Lettre à IM. Quelelet , sur P), communi(pit'eà l'A-
cadémie royale îles sciences de Bruxelles, etc.; par E. A. Peltier, d. m. ln-8® 

e. (Extrait du Bulletin des séances de rAcadcmie d'utic feuille, plus une planche, (li 
vol. XV I I . iV. 1. Janvier 1850) 

109. Encyclopédie du dix-neuvième .siècle. Repertoire universel des .sciences, des 
lettres et des arts, avec la biograj)ie des hommes célèbres. Tome X L 2*. jjarlic 
21 volume. In-S" dc feuilles 1/8 (Emb. Erg.) Ein du le volume. fr. 7.00. 

110. Lncyclopcdie-Boret. Nmiveau manuel complet de l 'horloger, ou Guide des 
ouvriers ipii s'occupent de la construction des machines propres à mesurer le 
temps; par ALM. Séb. Le Normand et Janvier. Avec un grand nombre de fig. 
Nouvelle édilion, revue et auguîentée, par ]\I. D. Magnier. In 18« de 9 feuill. 
2/9, plus 13 pl. fr. 3.50 

111. [Enseignement militaire.] — Dccrct portant nouvelle organisation de ren-
seignement dans les écoles d'artillerie, suivi des \»rogrammes des cours qui 
devront être professés dans ces écoles, du 10 juillet 1850. In 10 de 7/8 dc f. 
Alelz. fr. 0.50. 

112. Exposition des produits des arts et de l'industrie faîte concurremment par la 
ville el par la société des An)is des Arts et de l'industrie à Poitiers, grande 
salle des halles, ln-8'» de 2 feuilles. fr. 0.50. 

113. Eorlification permanente (Manuel de); par A. TéliakoffsUy, colonel du génie. 
Traduit du russe i)ar A.( ioureau, oOicier au ré{;iment des chasseurs de la garde. 
In 8" de trois ipiarts de feuille. (Extrait du Speclaleur mililaire. Sept. 1850.) 

114. (ialvanoplaslie (Manipulations éleclrotypiques , ou Trailé de) contenant la 
description des j»rocédés les plus faciles ptmr dorer, argenter el graver sur 
cuivre el sur acier, etc., au moyen du galvanisme; par Charles V. Walker. 
Traduit de l'Anglais sur la 18® édition; par le docteur J . Eau. 3® édition, ln-
18 de feuilles 1/2. fr. 2.00 

l l ü . Géographie (Dictionnaire usuel et scientifique dc), contenant les articles 
les plus necessaires dc la géographie ancienne, ce qu'il y a de plus im-
portant dans la géographie du moyen Age, le résumé de la slalîslique géné-

les grands clats et des villes les plus imporlanles du globe, et un grand 
le (1 articles pris dans les voyages publiés on inédits de l au leur ; suivi 
Uiclioimaire des villes et communes de Erance; par G . L. Domeny de 

raie îles 
nomb) 
d'un 
Rienzi. 4® edition, ln-8« de (>4 feuilles, plus 9 caries. fr, 10.00 

110. (léometric (cours de); par E. E, Bobillier. 10® édilion. Tu 8° de 21 feuilles. 
117. Géométrie usuelle, 'trigonomélrie recliligne et statique; précedces des pre-

miers principes de l'algèbre, de la théorie des écpialions , des puissances et 
racines, des proportions et progressions, et des lo(farilhmes ; le tout accom-

>roblèmes; |>ar G. E, Olivier. 8® édilion. lii 8" de 20 feuilles 1/2, pagné dc problèi 
fr. 4.50. 

118. Houille (de la). Trailé Ibéoritpic et pratique des combustibles minéraux 
(houille, anlhracile, l ignite, elc.); par M. A. Burat , ingénieur , elc. In-S» 
de 30 feuilles 3/4, plus 17 pl. (1851.) 

119. Hydraulique (Du service) en Erance, de son importance et de son avenir; 
par le docteur Jules Teissier-Rolland. 2® et 3® livraisons, lu-8« dc 34 feuilles 1/2. par 
A Nîmes. 

120. LUboïnaphie appliquée sur porcelaine, terre cui te , etc. Tnslilut derindnslnc. 
M. d'Olincourl , rapporteur. In-S" de 3/4 de feuille. (Découverte dc M. ber-
trand Provancher.) , . , . , , 

121, Logarithmes (Tables de) par Jérôme de la Lande; étendues a sept décima es 
par E. G. M . Marie. Précédées d'une inslruclion d a n s laquelle ou fait connaître 
les limites des erreurs qui peuvent résulter de remploi des logarilhmes , des 
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nombres el vies lignes tri{;onomélriques, pnr le bnron Keyn.unl. Ktlilion sic-
reolypêe. In Hi de 7 feuilles :V4. fr, 350 

122. Manuels-Koret. Nouveau manuel comjdet du fabrieant de couleurs H dp vernis' 
conlenanf loui ce qui a rapport à ces diHérents arts; par MM. liifranlt e! 
Vergnaud. Nouvelle édition, par M. Toussaint, de Sens, ln-18 de H) feuilles 

^ P*- fr. 3.00! 

123. Manuels-Uoret. Nouveau manuel complet théorique et pratique de peinture 
à l'aquarelle, contenant, etc., accompagné de 4 tableaux reiirésentant les lOS 
principales teintes ; par 1>. D. ln-18 de G feuilles. f,.. 1.75. 

124. [Navigation aérienne.] Esquisse sommaire de la solution du problème' de la 
navigation aérienne, présentée à l'Académie des sciences, offerte libéralement 
aux gouvernements européens, et respectueusemeiU dédiée à Henry de France 
comte de Cbambord; par le comte Wenceslas Jablonowski. ln-4- de 2 feuilles litb' 

125. Navigation aérienne (Solution du problème de la). Principes, preuves et 
moyens; par Sanson père et fils. In-S" d'une feuille. 

126. [Nivelleiucnts] Uecbercbes, propositions et considérations sur les nivellements 
et les fontaines publiques à exécuter et à établir dans la ville deCaen. Par Hu 
Feugray chevalier de la légion-d'honneur, ancien prefect, elc. In-8'>de 11 feuilles 
plus un plan. ' 

127. Physique (Programme d'un cours élémentaire de) à I usage des établissements 
d instruction inïbliqne, et des aspirants aux grades universitaires, etc.; par 
Aug. Pjuaud. 6" édition, revue, corrigée et augmentée. ïn^8« de 30 feuilles 1/2 
plus 8 pl. Toulouse, Pai is. fp 

128. Physique (Thèse de) et de chimie; par IM. Viard. In-4" de 7 feuilles I/2 ' 
plus 2 planches. 

129. [Poids.] De la snbsliintion du poids à la mcsuro porn- la vente des grains 
sur les marchés publics. (Chambre de commerce d'Abbeville.) In-S-» d'une feuille 
Abbeville. ' 

130. Presse lithographique à cylindres (Description d'une); par Pcrroî, ingénieur-
mecanicien, à Vauiprard. tn-4° d'une demi-feuille, plus 2 pl. (Extrait du Bul-
letin de la Société d'encouragement i>our l'industrie nationale.) 

131. Télégraphie électrique (INlémoire sur la) ; par M. Werner Siemens ^de Berlin) 
ancien officier d'artillerie, ln-8' de 3 feuilles 1/4. 

132. Télégraphie (la) électrique dans l'intérieur de la ville et de la banlieue de 
Pai is. In-l(> d'une feuille. f,. o . jo , 

133. Toisé (Cours théorique et i)ratique de) et d'arpentage, pouvant nietlrê 
promptement en état d'évaluer les surfaces et les solidités, contenani anssi cle.s 
méthodes simples et faciles de faire tous îes calculs qni s'y rapportent ; avec un 
grand nombre de problèmes. A l'usage des écoles supérieures et des maisons 
d'éducation. Par M. Petit, prof. , etc. ln-18" de 3 feuilles, plus 2 pl. contenant 
127 ligures. f,.̂  ƒ) g^, 

134. Topographie (Cours de) et de géodésie, fait à l'école d'application du corps 
d'etat-major , par J . F. Salneuvc. 2« édition, augmentée, etc. ln-8'» de 38 f. 

13o. [Iravaux publics.] — Rapport à iM. le ministre des travaux publics sur le 
pavage et le maoadamisage des chaus.sécs de Londres et dc l\'u is; par iM Darcy. 
In 8vo dc 10 f. 3/4 plus une pi. f,., 4.00. 

136. Triangles géodésiques, (Uecherches sur les formes les plus avantageuses i\ 
donner aux); par P. M. Hossard. In 8« d'une feuille. 

Trigonométrie. Voy. Ca l .u l , No. JjG. 

TIJDSCHBH'FEN. 

-Mémoires de l'Académie des sciences de l'inslitut tie France Tome 22. lu-4" de 
16<i feuilles 1(2, plus 10 tablaux et 15 pl. tV. 25.00 

KAABTEN EN PI.ANS. 

n. K W U T E N . 

50. Atlas (Cran<l) universel de géographie historique, an(-ienne et moderne, de 
toutes les parties du monde, rédigé ronformément aux piogrès .le la science. 

LAAL.ST ULLGLKOMEN WTULVLIS. XLlil 

pour .servir à la lecture de l'histoire, des voyages, etc.; par J^. Bertbe, éilitem 
géographe; 12 livraisons. i:ompl. fr, llo.tMi 

51. Mappemonde, pour la petite Géograjdiie méthodique cl le Manuel de Géo-
graphie de M. M. Achille INleissas et Michelot. 1850. 

52. Afrique (Carte de 1') réduite d'après celles d'Arrowsmilh et du major Beunelle 
par J . N. Champion, revue par A. K. Fremin , 1851. 

53. Amérique (Carte dc 1') réduite d'après les mêmes, par les mêmes. 1851. 
54. Voyage de M. WetUlell dans l'intérieur de l'Amérique du sud. Carte, lith. 
55. Asie (Carte de 1'̂  réduite etc. (Voy i r . 52.) 1851. 
56. Asie (Carte de 1') pour la petite Géographie méthodi<iuc et le Manuel de 

Géographie de M. M. Achille Meissas et Michelot. 1851. 
57. Europe (Carte dc 1') pour les mêmes. 
58. Europe cenlrale (Carte de 1') pour les mêmes. 
39. Espana y Portugal , \»ar A. Vuillemin. 
60. Italie, par A. Vuilleinin. 
61. IMontmorency (Carte cantonnale de la forêt cl de la vallée de) et dc ses en-

virons, par A. Ponsin, lith. Montmorency. 
62. Rouen (Nouvelle carte de l'arrondissement de), publiée par A. Lcbruuient , 

éditeur. 1830. 
63. Carte du chemin de fer dc îMontereau à Troyes (en 2 feuilles), par Pernellc, 

ingénieur géomètre à Paris, liui). lith. de lûcppclin , à Paris. 
64. Carte itinéraire du chimin de fer du Nord (et embranchements). In-Folio 

oblong d'une demi-feuille. fr. ().5H, 
65. Carte du chemin dc fer dc Nanci à Metz cl à Sarrebruck , par Toussaint , 

1850, en 3 feuilles. 
66. Carte générale des roules de France et d'une partie des états limitrophes , 

indi<|uaul les routes de poste nationales et départementales, ainsi que le chemin 
de fer, avec les distances complètes en kilometers d'un lieu à rautre, pour la 
Franco et pour les autres pays, suivant la mesure locale ; par R. Fremin. fr. 0,75. 

6 . PLANS . 

67. Chartres (Plan dc la ville de) et de ses environs , dressé d'après les éléments 
du cailastre et les plans d'alignement, par L. ÎNlilrol. 1850. lilh. 

68. Douai , (Plan de) indi(iuanl les édilices civils et militaires, le détail de toutes 
les propriétés, les rues, places, marchés, etc., ainsi que les nouveaux projets 
d'alignement (jui y sont relatifs, d'après le j»lan cadastral levé cn 1824, redressé 
en 1850, par l'élix Roliaut. lith. Lille. 

G9. Lille. (Plan de la ville et des environs do). 1850. lilh. ibid. 
70. Tarbes, (Plan Je) par Abadic 1850. lith. Tarbcs. fr. l.OO 
71. Paris par Navlel. Lilhog. par H. Waller. 

D . I N K X G E L A N D . 

(The Publichorc Circular, 3 1 0 — 3 1 4 , 15 Aug .—15 Cel . 1050 ) 

BOEKEN. 

91. Aeronautics (A system of); comjn chending ils Earliest Investigations and Modern 
Practice and Art : dcsij;ned as a History for the Common Reader , and (luide 
lo the Student of the Art. By John Wise. 3 parts, 8vo. (IMiiladelpbia) , 
pp. 310 , cloth , 18s. 

92. Algebra (Elements of). By T. G . Hall, M.:\. 3d edition, l2mo. pp. 296,^ 
cloth , 5s. 

93. Architectural .\rt in Italy and Spain (.1. B. Waring and Mactpuiid's Exam-
l»les of^. Folio , 5 X . 5s. 

94. Archileclural Sketches: Italy (drawn on the Spot by ihe Author); compri-
sing Villa Outlines, Doorways, Gateways, el-.. Part 3 , folio, 4 plates, 

sewed , 3s. (ul. 

Architicluial Society (Yorkshire); a Paper read at the Annual Meeting, held 
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at York on the 25ni of Oct. 1849. By Malthcw H. Bloxam, Esq. 8vo. (York); 
l»p. 1(5. with 5 plates, sewed. 2s. 

9(j. [Architecture]. — Report of the Tapers rend at the joint Mecling of the 
Architectural Socielicfs of the Archdeaconry of IVorlhamplon and i h eOu i n l y o f 
Lincoln, held at Stamford IVlay 22 , 1850; together with an Account of (he 
Excursion of the Two Societies 8vo. pp. DO, swd. 2s. Od. 

97. [-Astronomy.] — (The Mechanism of tlie Heavens); or, Familiar lllustralions 
of Aslronomy: with Historical and Biographical Sketches. By Denison Ohnsled, 
LL.U. 12mo. plates, pp. 41G, cloth, 5s. 

98. [Aslronomy.] —- The Planetary and Stellar AVorlds: an Exposition of the 
JJiscoveries and Theories of Modern Astronomy. By Professor O. M. Mitchell. 
12mo. pp. 288, cloth, 2s. 

99. [Astronomy]. — The Sidereal Heavens and other Sul)jects connected with 
Aslronomy. By Thomas Dick. 4th thousand, l2mo. pp.418, c lolh, 5s. Od. 

100. Atomic Theory (An Introduction to the). By Charles Daubeny. 2d edition , 
enlarged , 12mo. pp. 52(i, clolh, Os. 

301. Atomic® (Tabulic): the ChemicDl Tables for the Calculation of Quanliiative 
Analyses of H. Rose; recalculated for the more recent Determinations of Atomic 
M'eights, and wilh other alterations and additions. By Will iam P. Dexter, 8vo. 
(Boslon, U.S.). pp. 70 , clolh, Os. 

102. Bridges (Britannia and Conway Tubular), [by E. Clark. 2 vols, royal 8vo. 
plates, cloth, 4 X'. 14s. fid. 

303. Chemical Analysis (Instructions in) , Qualitative. By Dr. C. Remigius I>e-
senius. Wil l i a Preface by Professor Liebig. Edited by J . Lloyd Bullock. Sd 
edition, Svo. pp. 342, cloth, 9s. 

104. Decorative Art (Hints on the Arrangement of Colours in Ancient) ; with 
some Observalions on the Theory of Complementary (Colours. By G . J . French. 
Fcj). Svo. pp. 32 , sewed, 6d. 

105. Eleclricily (C. Chalmers, Notes of Experiments on). New edit. Svo. (Edin-
burgh), swd. Is. 6d. 

100. Geography (OuUines of Physical) descriplive of the Inorganic Mailer of the 
Glol>e and the Dislribulion of Organised Mailer; for the use of Schools. By 
F:dward Hughes. W i l h Eight Maps cuuipiled by Wil l iam Hughes. 2d edit. 
12mo. pp. 2(i4, c lo lh , 3s. (id. 

107. Geology (Oullines of British), chieOy intended to illustrate the Geology of En-
gland and W ales; wilh some Notice of Itiat of Scotland and Ireland. To which 
is ap()endcd a Glossary of Terms used in Geology and Minerology. Fcp. 
Svo. 378, cloth, 4s. 

108. [Geology]. — British Organic Remains: Hie Third Decade; compiising Ten 
Plates of Figur('s, and Descriptions illustrative of liritish Organic Remains, 
forming a Portion of the Memoirs of the Geological Survey. Royal 4lo. sewed, 

4s. 6d. ; royal Svo. 2s. Od. 
lOJ). Man (The Races of), ajid their Geological Distribution. By Charles Pickering. 

New Edition, lo which is piefised an .Analytical Syno])sis of ihc Nalurai His-
tory of iAlan. hy J(dui Cluules llall S(piare, |>i).5l0, clolh, 5s.; coloured. 7s. Od. 

110. Materials (Ou Ihe Slrenglh of); containing vaiious Original and Useful For-
mulae, specially applied lo Tubular Bridges, VVrougbl Iron and Cast Iron 
Beams, elc. By Thomas Tale. Svo- pp. 100, clolh, 5s. 5d. 

111. Mining (A Trealise on British); wilh a Digest of the Cost Book System, 
Slannarie and general i\linin{j Laws. By Thomas Barllell-8vo. pp. 91, clolh, 3s. 

112. Ships (Iron) for war aiul Peace, by Lieul. G.Walters . 12mo. sewed. Od. 
113. [Storms]. — An Attempt lo tlevelo])e the Law of Slorms hy means of Facts 

arranged according lo Place ajid T ime, and hence to point out a Cause for 
the Variable Winds; with the View to Praclical Use in Navigation. By Lieul.-
Col. W . iicid. 3d edit. roy. Svo pp. 5.3G, c lo lh . Pis. 

114. Tables (New) for coniputing the W eight of Cattle by Measurement, the 
Valuing of Land, and other IVaclical Tables; with Directions for Using Ibeni. 
By John Chrislison. Slh edition, 12uu). ])p. 78 , roan, 2s. 

115. Toptjgrapby (The Mililary) of Conlinenlal Europe; from Ihe French of M . 
Th. Lavallee. Edited by Col. J . R. Jackson, F\R.S. 12ino. pp .352 , clolh, Ss. 

IKi . Venlilalion (Useful Hints on), e.\planaiory of its Leading Principles, elc. Ry 
W . Walker. 12ino. (Manchester), pp. 134, c lo lh , 3s. 
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Enrineer (The) and Machinist, and Engineering and Scicrdific Review. Vol. l , 
imp Svo. • 

Mechanics Magazine, (The) for August, September and October 1850, vol. LU. Svo. 

KAARTEN en PLANS. 

a . KAARTEN. 

11. AHas (Comprehensive); containing District Maps of the several Empires, 
Kingdoms, and States in the World , and INlaps illustrating some imporlaiU 
Periods in Ancient History. 4to. (Liverpool) , clolh . 7s. (>d. 

12. United Slates (Map of the). ISoio. (Liverpool), clolh case, 4s. OU. 

E . IN D L I T S C I I L A ^ D . 

(Allêemeine Bibliographie far Deutcchland. IT®. SS-'lO. io Aug.-

BOEKEN. 

-3 Cot. 18t>0.) 

139. Akademie der Wissenschaften (Denkschriften der Kaiserl.) Malbemaliscli-
nalurwissenscbafUicbe Classe. 1 Bd. Fol. (XI u. 440 S. m- e. AOas v. »«»eils 
lilh., Iheils lilochrom. Taf. in gr. Fol.) Wien. In engl. Einl). n. -0 m . 

140. [Arbeilhslohne.] E. Günther, Lohn-Tabellen , od. : Zwei Tabellen zur Be-
nutzung bei Auszahlung der vcr.schied. Arbeitslöhne v. 5 bis zu 29 Sgr., m i , 
k, 4 Tagen, so wie einer ganzen Woche bis 7 Arbeils-Tagen. Ein Handhucli 
f. Fahrikherren, Oekonomen, Maurer- u. Zimmermeisler etc. 12. (35S.) Sagau. 
Leipzig, ^ ne*»-

141. Architektonische Millheilungen üb. Italien, von L. Runge u. A. Rosengarien. 
Eine Auswahl inlere.ssanter u. werihvoller Darslellungen. 2 Hfl. Imp.-rol. ((> 
S. u. 5 lilh. u. 1 lithochrom. Taf.) Berlin. (a) 

89. [Archilectur.] V. Calliat, Architect, vergleichende Darstellung der vorzüg-
lichslen seil 1850 in Paris neu erhauten HUuser. Plane, Facadeu u. Details 
ni. beigefügtem Massslahe aufgenommen u. gezeichnel. 3 Lfg. lmp.-1'ol. (G 
lilh. Taf.) Brüssel u. Leipzig . ß^b. (u) n. I th, 

142. AslrO'Meleorologie, od.: Festes Fundament zur siebern u. genauen Voraus-
berechnung der Temperatur, d. Luftdrucks . der Wimlrichtungeu etc. Von A . 
Schneider, gr. 8. (37 S. m. 1 Tab. in qu. gr. 4.) Berlin. geh. n. th, 

143. Aslrormmiscber Kalender f. das Königr. Bayern auf das Schalljahr 18.j'-vcr-
fassl u. hrsg. an der k. Sternwarte bei München von Dr. J . Lamont. Conserv. 
Mit Beilragen v. Prof. Kuhn , Prof. Meisler u . Prof. Pollak, gr. 8. (160 b.) 
München- l 

144. Bau-Entwürfe im byzantinischen u. altdeutschen Styl. Hrsg. vom valerlanu. 
Bau- u. Gewerk-Verein zu Nürrdjerg. 1 A. u- d. T : Architektonische 
u. ausgeführte Bauten im byzanlin. n. altdeut.schen Styl v. C;ul Heulelolt. 1 
Hfl. Enthallend 10 Slahltaf. in (^)uer-Fol.Formal u, d e n e r l U u t e r n d e u Text dazu 
m. 12 Details in Stahlst, gr. 8. (XII u 71 S.) Nürnberg. Carl. m. Mappe. 4 t/i. 

145. [Baukunst.] — G. ( i . Ungewitler, Eulwürfe zu (irabsleineu. (In 3 Lfgi».} 1 
Lfg. gr. Fol. (l(>Sleinlaf. m. 8 S. od. 1 Bog. Text u. lilh. Titel.) l.eipzig. geh. 2 th. 

140. [Baukunst.] Die kleine Vigmda zur Belehrung f. Künstler u. Handwerker; 
enlh. die fünf Saulen-Ordnungen u. deren Anwendung. Aus d. F r a n z . ühersetzt. 
iMil 32 lith. PI. 2 Aull. 10 (32 S.u . 1 Tab. in <|u gr. 4 ) Aachen, carl. n. 1 th. 

147. [Baukunst.] — A. Zschokke, Anleitung zum Pise-Bau. Mit specieller Rück-
sicht auf das Verfahren hei den Bauleu im Kanton Aargau. IMit erliiul. Zeichngn. 
(auf 2 Sleinlaf. in Fol.) gr. 12. (40 S.) Aarau 1849. geh. 7 ngr, (20jcr. rh.) 

Ö7. Bauverzierungen in Holz, zum prakl. Gebrauch f. Zimmerleute, l ischler 
u. sonstige Holzarbeiter. Aus der Ornamentik von Prof. F, Eisenlohr be-
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soiultTs ziisaininciigeslcU. 2 llft. Kol. (10 Steuitaf., wovon 8 in Tonili ,) Carls-
ruhe, (a) 2 th. (3 //. rh.) 

148. Bauwerke (Kr. l l i u i g , ausgeführte), l Hft. Imp.-Fol. ('2 S. Text iu 3 
Spracheu u. 3 iu Kpfr. gest. u. 3 lilhochrom. Taf.) Berlin. In Mappe, n.n. 2^ th. 

149. Blei u. seine Wirkungen auf den thierischen Korper (Hr. F. Kumpell, das). 
Ein Beitrag zu dessen Charakteristik, f. Aerzte, Chemiker u. Techniker. 2 
(Titel-)Ausg. gr. 8. (VI u. 267 S.) Leipzig 1845. geh. 4 th. 

150. Bohrwesen (O. Voigt , Fortschritte im), namentlich hei deu Unter- u. Mittel-
stOcken , v. Anfang his auf die jetzige Zeit; nehsl Beschreihung der neuesten 
Unlersuchungs- u. Schachtbohr-Apparate. IMit I (lith.) Taf. Abbildgn. (in qu. 4.) 
gr. 8. (32 S.) Eisleben. geh. n. J th. 

! 5 l . Chemie (Dr. II . Bruhn , kurzgefasstes Lehrbuch der) in Bezu{j aufdicLand-
wirthschaft u. die in nächster Beziehg. zu derselben stehenden (iewerbe. Zum 
Unterricht f. angebende Landwirtbe bearb. 2 Abth. [Dic unorgan. Chemie. — 
Die orgaa. ChemieO 2 (Titel-) Ausg. gr. 8. (XXV i l l u. 323 S.) Leipzig, 
(1842. 44). geb. 12 nr/r. 

!52. Chemie u. Physik (HandWörterbuch der), f l l Bd. 2 Hälfte. Ubo—Z. Mit ein-
gedr. Ilolzschnitten. gr. 8. (S. 481—052.) Berlin, geh. u. 2 e/i. (cplt. n. 10^ 

153. Chemie (Dr. G . Wei ther, dic unorganische), ein Grumulriss f. seine Vor-
lesungen an der Artillerie- u. rngenicur-Schulc in Berlin. 1 Abth.: Die unorgan. 
Chemie m. Ausnahme tler zur Artillerie- u. Tngcnieur-Tcchnik gehörigen 
Gegenstande, gr. 8. (X IX u. 3ü3 S. m. eingedr. liolzschn.) nerlin. geh. l ^ l h . 

154. Chemie (A. Michaelis, Repetilorium u. Examinalorium der). 1 Bdchn.: Anor-
ganische Chemie. 8. (VI u. 109 S. m. 4 Tab. in Fol.) Tübingen. 

geh. 24 ufjr. (1 /Z. 18 kr. rh.) 
155. Chemie (Prof. C. G. Lebmann, Lehrbuch der physiologischen). 2 Bd. gr. 8. 

(XI I u. 403 S.) Leipzig. geh. {b) n. 2| th. 
150. [Dampfmachincn]. — C. IMcnsing, keine Dampfmaschine mehr l Fine Zusam-

menslellg. verschied. Ideen u. Vorschläge, dic Kraft d. Dampfes durch dic 
Kräfte der erhitzten u. comiirimirten Luft, der Kohlcusnure, d. Schiesspulvers 
elc. auf eine sehr vorthcilhnftc Art zu erselzen. rs'td)st V^orschlügen zu c. neuen 
Eisenbahnsysteme. Mit I (lilh.) Taf. Abbildgn. 8. (52 S.) Quedlinburg, geb. J f/i. 

157. Eisenbahn-, Post- u. Dampfschilf-Verbindungen (Dic) in Deulschland u. 
den angrenz. Linnlern nebst Angabe der Extrapost-ZahlungsslUze u. Vcrglci-
chungs-Tabellen der verschied. Gold-W^ahrungen u. i^leileu-Maasse. Zusammen-
gestellt V. <lem Cours-Buieau d. Königl. General-Post-Amts in Berlin. 1 Ausg. 
Aug.—Seplbr. 1850. gr. 10. (124 S.) Bcrbn, geh. n. } th. 

158. Eisenbahnen in der Schweiz u. iu GebirgsUindern überhaupt (J . Sulzberger, 
dic) Vorschlag f. e. vcrJtndertes Eiseubahu-Bausyslem iu Gebirgsliindern u. f. e. 
Vertheilung der f. die Locomotion der Wagcn-Ziige nöthigen Zugkraft zwischen 
Dampf u. Wasser. Nebst e. Bcurtheilung dieser Vorschlage duch Karl Doll-
matsch , Ingenieur, gr. 8. (40 S. ni. 1 Lilh. in 4.) Bern. geh. 0 ngr. 

159. Eisens (Die Fabrikation des). Von F. Flachal , A. Barraull u. .1. Petiet. 
Alias m. crljuitcrndem Texte. 2 Lfg. Imp.-Fol. (30 Sleinlaf. u. 80 S. Text in 
gr. 4.) Leii>zig. (a; n. 9 th. 

100. Fncyclopadie der gesammleu ihcoret. Nalnrwissenschaftcn in ihrer Anwen-
dung auf dic Landwivlbscbafl, \nnfasscnd Phy.sik , anorgan Chemie, organ. 
Chemie, iMetcorologic, (Mineralogie, Geognosie, Bodenkunde, Düngeiiehic, 
Pnanzenphysiologie, Thicrphysitdogic u. Theorie d. rationellen Ackerbaues, red. 
von Dr. IM. J . Schleiden u. Dr. F. F Schmid , Professoren. In 3 lidn. (od. 0 
Lfg.) IMil 50(» in den Text gedr. liolzschn. l Dd. I Lfg. 2 Bd. I Lfg. u. 3 Bd. 
I Lfg. gr. 8. Braun.schweig^ geh. a Lfg. n. J ^/i. 

101. bVstungskriegtMi (C. II. Aster, die Lehre vom). Niederer Tbl.: Die Leislun{;en 
der Oberofliziere u. UntergciU'dnelcn. 3 umjfcaib. u. venu. Aull, l (Titel-) 
Ausg. Mit 8 Kpfrtaf. (in qu. Ftd.) g'r. 8. (XVI u. 030 S.) Leipzigs, geh. 2 th. 

da.sselbe. llöheier Theil.: Leistungen der (Jflizierc v. allen Graden u. 
V. allen Truppen-Arien. 2 (Tilel ^Ausg. 31iL 7 Kpfrtaf. (in qu. Fol.) gr. 8. 
(X l l . u. 498 S.) Fbd. geh. 2 th. 

102. [Kestungskricgc ] — C II. Aster, Unterricht f. Pionier-, Sappeur-, Artillcrie-
u. iMineur-Uutcroflizicre iu den sie l)etrefl. Iccbn. Arbeiten beim Feslungskriegc. 
3 Ufte, 2 (Titel-) Ausg. gr. 8. Fbd. (1837—41.) 27 nyr. 

163. Geognosie (Prof. Dr. Ph. v. Ilolgcr, F'enientc der) nach streng wisseuschafll. 

X L^ n 

Conscqucnz f. nachdenkende Gcognostcu zusammengestellt. A. u. d. l . : Die 
(;eognosie vom philosoph. Standpunkte betrachtet 2 Abth.: Orographie. 2 llalfle. 
rScbliLss.) r.v. 8. (VI u. 170 S.) Wien. geh. a n. 1 th. (cpll. n. 3 th.) 

6. [Gewcrbslebrc]. — Dr. J . IL M. v. Poppe, ausführliche Volk.s Geweibs-
Ichre, od. allgemeine u. besondere Tcchnob»gie. Zur r»clehruug u. zum Nutzen 
f. alle Stande. Nach dem neuesten Zustande der teclui. Gewerbe u. deren llülfs-
Wissenschaften bearb. 0 verm, Aull. (In 12 Lfgn.) l Lfg. Lex. 8. (S. l--04 m. 
eingedr. liolzschn.) Stutttrart. gt'h. $ tk. (2/ kr rh.) 

167. Grünspans (A. Ilollbach, die Fabrikation d.), nach den in Frankreich (iblichen 
u. den in Deutschland ausführbaren Methoden. Ausführliche Anweisg. zur Bc-
reitg. des basischen, wie d. neutralen od. deslillirten (irünspans , nach allen 
nblicbeu od noch möglichen Mclbodcn u. m. Benulzg. der neuesten Eründgn. 
u. Verbesserungen. Mit l (lilb.) Taf. Abbildgn. (in 4.) 8.(01 S.) Quedlinburg. 

geh. 4 th. 
IGS. [Handel.] — P Heuser, praktisches Handbuch f. das kaufmiinn. u gewcrbl. 

Gcschaftsleben, cnth. e. Handelsgeographie m. Hinzufügung der IMünz- u. 
Wech.selverhallnisse , niehrcrer Tabellen tib. Mass- u. Clewichts-CHeichungen, 

in d. Text {jedr. Holzsehn. gr. 10. (XVI u. 007 S.) Braunschweig. 
geh. n. I i th.; in engl. ICinb, n.n. I J th. 

eingedr. Holzsehn. gr. 8. (XIV u. 097 S.) Ebd. . ifcb. u. 3? th. 
171 Kryslallographie (Prof. Dr. C. F. Naumann, Anfangsgründe der). Mit 25 

Stcindrlaf. 2 (Titel-) Au.'ig. gr. 8. (XII u. 303 S.) Leipzig (184P geb. 1 th. 
31. Künste u. Handwerke (Neuer Schauplatz der). 50 Bd.: Der Schlos.sermcister 
od. Iheorelisch-pract. Handbuch der Schlos.scrkunst f. Lehrherren, Geselle u. 
Lehrlinge tlb. den ganzen Umfang ihrer Kunst, m. Inbcgriir der nöthigen Kennl-
nissc ilb. die Eisen- u. Stablfabricalion. Nach d. französ, Werke des (irafen v. 
Graudprti. f.deutscheScldosser bearb-, gänzlich vcraud.,sehr\erb. u.verm. 5 Aull. 
V. Dr. Carl Ilarlmann. IMit 20 lith. Foliotaf. 8. (XVI u. 492 S ) W eimar. 1', th. 

derselbe. 72 Bd.: Handhuch der Zuckerfahricaliou nauieuUich d. Buu-
kelnd)enzuckcrs, d. Uohrziickcrs u. d. Starkcmehlzuckers, nach ihrem Stand-
punkte im .1. 1850 in Frankreich, Belgien u. Deutschland. Von Dr. Ch. IL 
Schmidt. 3, um 8 Bog. n. 3 Taf. verm. Autl. Mit 131 Abbildgn. auf 10 (lith.) 
Taf. 8. (XX u. 542 S. m. I Tab. iu Fol.) Ebd. 2^ th. 

172. Landbaukunde (A- L. lledeniann . Handbuch der) in c. Sammlung v Zeich-
nungen m. speciellen Anschiag-cn f. alle Arten auf <lem Lande vorkomm. Bau-
werke zur leichleu l'erecbnung der Baukosten f. r.auhcrrcn , l»aulehrliur,c u. 
besonders f. C.ouuuissariiM! bei Ablosgn. u Auseinander.setzgn. bearb. l Abth., 
entli. tlic C.ebaudc f. c. liauer- \i. e, (Miriuer-Nalu\mg, so wie llau;dcr-u. Ta-
gelöhner-W .duiuugcu. yUl 12 lilh. Taf. (iu gr. 4 u. Fol.) gr. 4 (V u. 145S.) 
Berlin. -

173. Landbaukunsl (F. W . Holz. die). lOinc Sammlung v. Ökonom, u. überhaupt 
allen landl. W^)hn- u. Wirthschafl.^gebaudcn etc. 4—(> Hft. hup.-Fol. (S. 
19—28 11. 15 lith. Bl.) Berlin. a n. th. 

1*74. IMathcmatik (G- Frhr. vun Vcga, üb. dir - sowohl überhaupt zu mehrerer 
Verbreitung maUiemat. Kenntnisse in den k. k. Staaten, ah. aurli insbesontl. 
zum Gebrauche des k k. Artillerie-Coi()S. 1 Bil . ricchcnkunst u. Algebra. 7 
Aull. Ueberarb. v Pr, Di. W . Matzka. Lex.-8 (XH u. 024 S.) Wien. geh. 3/^. 
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175- Mémoires de l'academie imperiale des sciences de St.-Pélersbourg. V I Serie. 
Sciences malliémalnpies. idiysiqnes et naturelles. Tome VU. 1 Partie : Sciences 
mathémaliques et j>hysi(iues. Tome V. 4 Livr. gr. 4. (S. 303—40ß.) St.-Pelers-
beurg, Leipzic. geb. pro Tome VII. n.n. OJ tli^ 

176. les mêmes. VI Série. Sciences mathémati<fues, pbysicpjcs et naturelles. 
Tome Vl l I . 2 Partie: Sciences naturelles. Tome VI. 4 Livr. gr. 4. (S. 217—328 
m. 4 Steintaf.) II). I84Ü. geb. })ro Tome.VIII . n.n. 

1;7. xMetallurgie (Prof. Dr. G. F. Rammelsberg, Lehrbuch der), gr. 8 (V l l l u. 
376 S.) Lerlin. geb. 2 t/i. 

178. Mineralogie (Prof. Dr. C. F. Naumann , Elemente der). 2 verm. u. verb. 
Aull. Mit 362 Fig. in Ilolzschn. Lex.-8. (XV I u. 470 S.) Leipzig, geh. n. 3 (/t. 

170. Mineralogie (C. Hartmann,illandbuch der) zum Gebrauch f. Jedermann, be-
sonders aber f. Universitäten etc. Zugleich als 2 ganz umgearb. u. sehr verm. 
Aull, «ler «Mineralogie in 26 Vorlesuiigen.» 3 Od. A . u. d. T . : Die neuesteu 
Entdeckung en u, Forschungs-Ilesultate auf dem (.iebiete <ler gesammten 31inora— 
logic seit dem J . 1843. Ein nachtrag zum Handbuche der Älineralogic. IMit 4 
lith. Foliotaf. gr. 8. (XI I u. 629 S.) Weimar. geb. 3 l/i, (cpit. 10^ t/t.) 

180. Mineralogie ( W . llaidinger» Handbuch der bestimmenden), enth. die Ter-
minologie, Systeu'atik, Nomenklatur u. Charakteristik der Naturgeschichte d. 
IVliueialreiches. 2 unverîlnd. (Titel-)Ausg. Mit 500 (eingedr.) Ilolzschn, gr. 8. 
( X X X V I u. 630 S.) Wien 1845. geh- n. 4 t/u 

181, Naturwissenschaften (Dr. J. Bescbercr . Lehrbuch der), f. höhere Bürger-
schulen . Gymnasien etc., sowie zur Scibstbelehrung bearb. l Bd.: Oryktognosie. 

etc. 2 neu bearb. m. in den Text gedr. Abbildgn." (in Ilolzschn.) ausgestattete 
Aull. Von Prof, Dr. Osw. Marbach, 14 Lfg. ,Dampf.) gr. 8. (2 Bd. S. 81 — 
160.) Leipzig. geh. ä h th. 

182. Pionier-dienst im Felde (Technischer), von Ronst. Wasserthal 2 Hft. [Schluss.) 
Lex.-8. (S. 123-274 m. 8 lith. Taf,) Wien. n. 1 r/t. (cplt. n. ih.) 

183. Planzeichnen (Leitfaden f. den theoret. Unterricht im). Bearb. f. das Konigl. 
Kadetten-Ivorps von IL v. Plehwe. 2 Aull. Mit 4 (,lith.) Figurentaf. (in 4.) 
gr. 8. (40 S.) Berlin. n. J th. 

184. (^uadersandsteingebirge od. Kreidegebirge in Deutschland (IL B. Geinitz, 
das). 2 llUlfle. 2 Lfg. (Schluss ) gr. 8. (S. 193-293.) Freiherg. 

geh. n. k tft^ (cpH. n. 2 th. G nyr.) 
185. [Spilliler.] — V. Aust, systemali.scbe Darstellung der kaiserl. Österreich. Mi-

liiar-Spiialer-Verfassung. Enthallend: Die Organisation der k. k. Milililr-Sj)ilijler 
u. die Grinulsiilze ihrer innern Verwaltung nach den hierüber bestehenden 
gesetzl. Bestimmungen, 2 verm, Aull. Lex. 8. (XIV u. 239 S.) Wien 1849. 

geh. n. I th. C) ngr. 
JS6. Statik fester Körper. (D«-. C. H. Schnuse, die Gnn)dlehre der). Mit e. Samm-

lung v. 287 gtösstentheüs vollständig gelös'ten Aufgaben ; f. höhere Lehranstalten , 
angehende Matliematiker u. Techniker, einfach u. leichtfasslich entwickelt. Mit 
175 m den Text gedr. Holz.schn. gr. 8. (Vl l u. 264 S.) Leipzig 1851. geh. \{th. 

187. Steinkohlen-Bergbaues (Die jjcueste/i Fortschritte des). Hrs{j. v. Carl Hart-
mann. .'Mit 12 (lith.) Taf. Abbildgn. (in 8 u. qu. Fol.) gr, 8. (VII u. 181 S.) 
(,)uedlinl)ju'g. geh. I j th. 

188. Technische Bibliothek f. Bautischler (Ed. Krug u. E. Schidermaier,). Eine 
nach verschied. Stylen geordnete u. vorzüglich aus Münchens Neubaulen enl-
nommcne Saminlg. v. Thoren, Thüren , Fenstern etc. l Lfg. lmi).-4. (4 S . u . 
4 lith. Taf.) iAIüuchen. geh. ngr. (24 kr. rh.) 

189. Techni.^che Bibliothek f. Maurer (Dr. C. W^ Dempp,). Eine Plansammlg. v. 
ausgeführten bürjjerl u. liindl. Wohngebauden , m. voizügl. Bücksicht auf ihre 
gewerbliche n. agrikole Eiin ichtung, dann Pfarr- u. Schul-(iebauden , Hospi-
Uilern etc. I J.fg. Imp.-4. (4 S. u. 4 lith. Taf.) Ebd. geh. 6 i ngr. (24 hr. rh.) 

190. Techni.scho Bibliothek f. Steirnnelzen, Bildhauer u. Slukalorer (Dr. C. W . 
Dempp,). Eine alle l'heile tler Steinmetzkunst sowie auch die verschied. Baustyle 
umfassende, vorzüglich aber die in München ausgeführten Stcinmetzhauwerkc 
bervorslellendc Sauimlg. v. Gesimsen, Fcnsler- u. Thüreinfassgn., Thoren etc. 

LAATST uitgekomen "WEUKEX. XLIX 

l Lfg. lmp.-4. (4 S. u. 4 lith. Taf.) Ebd. geh. 6J ngr. (24 kr. rh.) 
191. Technologie (C. Hartmann, popidares-llandbuch der allgemeinen u. speziellen) 

od. <ler rationellen Praxis d. ehem. u. mechan. Gewerbwesens nach den neuesten 
Ansichten u. Erfmdungen im allgemein fassl. Vortrage. 2 Bde. 2 (Titel-) Au.sg. 
Mit 655 Abbildgn. (auf 70 Stcintaf. in 8. u. 4.) gr. 8. (XL u. 1760 S.) Leipzig 
(1841). geh. 2,̂  th. 

192. Technologie (Dr. R. AVagner , die chemische) fasslich dargeslelt nacli dem 
neuesten Standpunkte d. Gewerbewesens u. der Wissenschaft zum Schulgcbrauch 
u. Selbslunterrichlc namentlich f. Kamcralisten, Gewerbe- n. Real.schüler. Mit 
146 in den Text eingedr. Abbildgn. (in Ilolzschn.) 8. (VII u. 520 S.) Leipzig. 

geh. H th. 

i "^ . u I (1 o \M. » Kj.. M^. , w . , , , , 

vollstand, (iebrauche, d. i. zur leichten, genauen n. sichern Kenntniss d, ge-
stirnten Himmels u. seiner Wunder, gr. 8. (24 S, m. 1 lith. Taf. iu gr. 4.) 
Leipzig. geh. n. J th. 

195. Urwelt (die) i?. die Fixterne, von Prof. Dr, G. H. von Schubert. 2 zum 
Theil umgearb. AulL 2 (Titel-).Ausg. gr. 8 (VHI u. 298 S.) Ebd. (1839.) geb. J th, 

135. Waaren-Lexic(m (J. C. Scheders Allgemeines) f. Kauneule. Fabrikanten u . 
Ge.schaftsleute überhaupt. 6 verm. u. verb. Aull. Unter Mitwirkg. v. D ^ A . R . 
Reichenbach u. D^ Rud. Wagtier hrsg. v. Fr. Geo. Wieck. 4 u. 5 Lfg. Uiros-
Zeuge-Lyonisches Gold.) Ler-8. (1 Bd. IV S. u.S. 321—523.) Leipzig, geh.'a i th. * * -1--1 1. ,1 ,, A.1 oQolii not» 

146. /.unnierwerKs-uiuiKimsL. . o. ^x. «it/tn..^,.,,, ... 

Mit 181 (lith.) Taf. in FoL 3 unverand. (Titel-) Aufl, 3 u. 4 Ahth. Imp.-4. 
(S. 297-590 od. Bog. 20—38 m, 91 Taf.) Leipz. geh. a 3 th. 

TUDSCHRIFTEN. 

Bergleute, Gewerker u. Landwirlhe der Kreise Siegen u. Olpe (Kleine Zeitung f.) 
1 Jahrg. Juli—Decbr. IS50. 26 Nrn, (IL) Fol: Soe.st, Siegen, Vierteljahrl. n. 6 ngr. 
brhuch der K. K. geologischen Reicbsnnstalt. 1850. I Jahrg. 4 Nrn. 4. (Nr. l : 

Janner—Marz. X V I u 180 S. m. 2 Sleinlaf.) Wien. geh. n. 3J th. ' — » - / "»i : „ 

V.) Liebig n. 
Glessen. 

Join 

n. 2 

Jabi 
inner—Marz. X V I u 180 S. m. 2 Steinlaf.) Wien. geu. i 

Jabresbericht tlber die Forlsclirilte der reinen pharmaccut- u. techn. (^heinie. 
Physik , iMineralogie u. (ieologie. Untei IMitwirkg. v. 11. BufT, E. DiefFenl)acli, 
C. Ett l ing, F . Knapp, 11. W ill, F. Zammincr hrsg. v. Prof. Dr. Justus (Frhrn. 

Herm, Kopp. FOr 1849. 2 lift, gr, 8 . (XIV S. n. S- 401—868.) 
th. (4 ft. 12 Ar. rh.) ( 1 . 2 . : n. 4 th. — 7 / 7 . 12 kr. rh.) 

Carl Hartmann. 4 Bd. 
12^ ngr. 

Magazin v. Verzierungcn f. Kilnsller, Gewerhlreibende u. Fabrikanlcn von J . 

Wagner. 2 Hfl. <pi. gr. 4. ( I I lith. u. 1 lithochroin. RL) Annaberg. a 18nf/r. 
Monatsberichto Ober die Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkuude zu Berlin. 

Red. V. Dr. T, E. Gumprecht. Neue Folge: (> u. 7 Rd. Der ganzen Reihe 10 
u. 11 Jahrg.: Mai 1848—1850. Mi l 3 lith. (u. illum.) Taf. (in 4 u. Fol.) gr. 8. 

OIO C N jrefu a li th. 

urnal für Metallarbeiter jeder Gallnng. ntsi;, von Dr, i 
3 Hft. iMil 4 lilh. Quarllaf. gr. 4. (S. 65—96.) Weimar. 

a lift, i th. (1 //. 12 kr. rh.) 
Silzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mithemalisch-nalur-

wissenschafllicbe Classe. Jahrg. 1849. 9 u. 10 l l f l .Novbr. u. Decbr. 1849. Lcx.-8. 
(S, 197—341 m. 10 lith. u. Iheils color. Taf. in 4 u. Fol.) Wien 1849. n. \ \ th. 

Zeitschrift fürGrosz-u. Klein-Uhrmacber jeder Gattung. Hrsg, v. IK Carl Hart-
mann. 3 Rd. 5 Hfl. iMit 0 lith. Quarttaf. gr. 4. (S, 113^144.) Weimar é th. 



t LAATST W E B X K N . 

Zoitschi ifl till Klein{iii( i , ivu|ifo.rs€hmio4le, L'.imi)enfal)i ikaiitLMi ii. Gasbcleiichliin^^ 
llrsf;. V. lh\ Cail l lail i i iaim. 3 IUI. 6 llfU Mil 3 lilh. (^HiaiUaf. gr. 4. (IV S. 
II. S. 1.37—104.) 1)4 n(jr. 

flir iMecliaiiikor , iMasdrinonbaiier etc. Hrsg. v. IV. Carl llarlmanii. 4 
IM. 4 llfl. JMit f) lilli. Quarltaf. gr. 4. (S. ii7—128.) Weimar. 18^ ngr. 

für Pyrotccluiiker aller Art. Hrsg. v. U'. Carl llartmann. 2 Dd. 5 lift. 
Mit I lith. Ouarttaf. gr, 4. (S. 121 — 152.) Weimar. /i/yr. 

KAAUTEN LN PLANS. 

a . K. A A UTEN. 

1. Physikalischer Alias, von Dr. II. lierghaus. 2 verli. u. verm. Aull. I l l Ablh. 
A. u. d. T. : Allgemeiner geologischer Atlas. Line Sammlung v. 15 (in Kpfr. 
g^est. 11. color.) Karten (u. 3d S. Text.) Fol. Goiha. geh. n. 6 ih. (l-IIl: n. 16 ih.) 

i)4 Schlachtcn-Allas zur Oeschichte der Kriege v. 1792 bis 1815. (Dr. J . E . 
Wdrl , ) . 9 u. 10 Lfg. (Schlu.ss ) gr. 4. (42 lilh. u. iheils illum. Karten u. Pl^ine 
u. Texl: V I I I S. u. S. 201—307.) Freiburg im I3r. geh. a i ^/t. (48A:r. rh.) 

95. Baden u. Gernsbach m. ihren nächsten Ümgebuntjcn (J. G . Krom, Karte 
von). Maasstab 1:25000 Verjüngung. Lith. Imp.-Fol. Carlsruhe. n. J th, 

90. Bayern (Ant. Klein. Bcisc-Karle des Kdnigr.) nach seiner neuesten Eiuthei-
Inng m. Angabe il. Ludwigs-Canal, der Ludwigs-Nord- u. Südbahn. Kpfrst. 
u. ilium, gr. Fol. Augsburg. In 8-Carton n. 24 ngr. (1 fl. 24 AT. rh.) ; 

auf Leinw. n. 1 /A. 2 ngr. (I (I. 48 kr. rh.) 
Bayern (A. Sieben, das Königreich) 1850. Maasstab 1:855,000, 2 bericht. 

Aull, gr, Fol. Kpfrst. u. il lum. Nürnberg. In 16 Carton. ^ th. 
98. Diinemarck (F. Fi.scher, Karle v.l nebst den Ilerzoglh. Schleswig, Holstein 

u. Jütland. Lith. u. ilium, gr. Fol. Coblenz. f th. 
D. Beymann's Specialkarte von). Sect. 5 , 72, 107, 176, 

u. Lith. llluni. Fol. Glogau. a n. ^ th. 
Monaichie (G. Hanser, Schul-Allas der). Mit graphischen 
physikal. Erdkunde. 4., nach der neuesten polit. u. gerichtl. 
Aull. m. Angabe der Ilohenprofile, Eisenbahnen etc. [Aus-

alle Theile der Erde.] qu. Imp.-4. (7 illum. 
geh. n. I th. (32 kr. rh.) 

99. Deul.schland (G. 
230 u. 252. Kpfrst. 

loO. Oesterreichischen 
Dar.stellgn. aus der 
Eintlieilg. abgeünd. 
zug aus llanser's Schulallas üb. 
Karlen in Stahlsl). Begensburg 

101. Pfalz (General-Karte der Königl. Bayeribchen). Lith. u. illum. Imp.-Fol. 
Speyer. n. J th. 

102. Baslait u. ihre nächste Umgebung (J. G. Krom, Karte der Festung). 3Iaas-
stab 1:25000 Verjüngung. Lilh. v. L. Krieg. Imp.-Fol. Ebd. n. f. th. 

103. Bheins (Jos. Saurborn, Special-Karle d. Ober- u. Mittel-)- Maasslab 1:200000. 
4 lilh. n. illum. Bl. gr. Fol. Coblenz. a n. 17J ngr. 

104. Schleswig, Holsleni u. Lauenburg (lug. Gul lan , Karte von). [Nach iler neuen 
WegeordnungJ u. nach eigenen Vermessungen aufgenommen. In Stein gravirf 
V. W . Heuer. 4 verb. u. verm. Aull Illum. Fol. Hamburg. n. 4 7igr. 

105. Thüringer-Wald Gebirge (C. F. Wei land , Special-Karle v. dem) u. den um-
liegenden Gegenden besonders f. lleisende in dieses Gebirge grösslenlheils nach 
Originalipielh»n entworfen u. gezeichnet. Kpfrst. u. illum. Imp.-Fol.Weimar. 1 th. 

106. Vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Jos. Saurborn, die) nach den neuesten 
erweiterten Grenzbestimmungen nebst genauer Angabe der Eisenbahnen u. 
Canale. Lilh. u. illum. l"ol. Coblenz. In 10-Carton. 16 ngr., 

107. Eisenbahn- u. Postkarte (Neueste) v. Deutschland u. den angriinz. Landern 
nebst Angabe der DampfschifF-Course. 2 verb. AuH. Lilh. u. i l lum. Fol. Co-
blenz. i th. 

108. Eisenbahnen u. Ilaupl-Postslrassen-Karte v. Millel-Eiiropa. Nach authent. 
Quellen gezeichnet von F. W'. Kliewer. Kpfrst. Fid. Berlin, haar 4 //«. 

b. TLA^S. 

109. W ien (Plan der k. k. Haupt- u. Uesidenzstadl). (Nach den neuen Bezirks-
gerichten eingelheill.) Verhallniss zur Nalur l : 14,400.'Lilh. u. color. Fol. Wien . 

Auf Leinw. u. in Etui. n. 1 th. 
110. Mainz (Plan der iicicbsfcslung). Lüh. gr. Fol. Mainz. Auf Leinw. in 10-

Carton. n. 1 th. (1 ß. 48 kr. rh.) 

LAATST UIFC.i.KOMEW WEP-KEIN. 

A . i i > i M : i ) a : î i i - v i > i ) . 

I J 

(Bibliographie voor iledcrland van ê. Tideman, 8. 22 r:ov. 1850 ) 

BOEKEN-

u v . > Y iiiifiiij i i u i i i j " , v.1 ^.wv.. - -- , 1 , .i.xrvt» r 1 

05. [Scheikunde]. - De wet op het zout aan de scheikunde getoetst, door G . J . 
Mulder. 95 blz. gr. 8®. BoU. ^ ., • ' 

41. Teekenkunst (Grondbeginselen der), eene theor. en pract. »»»"^ ^eu om 
bet leekenen grondig te leeren, door C. C. Huysmans, ^nz. 2^ cn 3 aft. 
ieder met 6 pl. en l vel tekst. Amst. ' 

KAARTEN en PLANS. 

20. Plan van Batavia en omstreken op dc schaal van » vervaardigd door 
J . W . H. Lcclercq, op steen gebragt door A. J . Bogaerts. Breda. r .s.uu 

11. l y l ï K L G I E . 

(Eiblioêraphie de la Belgique de C. Muquard t . 1350. 10.) 

BOEKEN. 

35. Algèbre (Lefebure de Fourcy , Leçons d') ;! 5« edit, 1 vol. in S^ 

1 OS ÎVlOlîS 
S o l ^ S e n s e " de la Belgique.] L . Vandevelde , lieulenant au régiment de grena-

diers. Considérations sur les écrits qui ont paru sur la defense de la 
l vol. in-8*' de 190 pages avec caries el figures. tr. 

37 Géorraphie de Tabbé Gaultier, e n t i è r e m e n t refondue el considérablement aug-
mentée par Dellignières, Demoyencourt, etc. 19, edit., ^ 
408 pages avec 1 carte. (Panlhéon classique et liUeraire, n«' 19/-198.) f i , O.JO 

38. Topographie (Traité élémentaire de) par J . B. Liagre, capitaine de geme ; 

1 vol. grand in-18 de 98 pages avec planche et figures. (Lncyclopcdie popu-

laire N». 19.) 

(Biblioêraphio 

C- IX I K A N U R I J K ^ 

de la France. 4 3 — 4 6 , 26 O c t . — 1 6 îîov. <850.) 

BOEKEN. 

70. Architecture du V- au X V P siècle, et les arts qui en 
turc, la peinture murale, la peinture sur verre, etc.; par Jules Gadhabaud. 

el Oc livraison. 1 feuille el 4 pl. Prix de la hvr. pap. blanc fr. • 
de Chine fr. Z.ou, 

ï 
I '1 



LU L \ % 1 s r UlTGEKOMEi\ U KR K K."*. 

137. Arithmerique géodésique, carie donnant à vue, au déplacemcnl d'une feuille 
de corne ou de toute autre matière diaphane, à un dix milliftme près, les ré-
sultats des multiplications, divisions, proportions el la solution de tous les 
problèmes de la trigonométrie rectiligne, par M. A. L. Oerivry. In 8vo d'une 
feuille, plus 4 pages de figures et un tableau in folio. Noyon. 

138. Arithmétique (Problèmes d') el exercices de calcul sur les questions ordi-
naires de la vie, la géométrie, la mécanique, etc., servant de complémenl a 
tous les traités d'arithmétique, par M. Saigey. 7* éd. In 18° de 7 f* '̂. fr. 0.75. 

139. Arpentage (Traité élémentaire d') el de lavis des plans, suivi de la mesure 
des bois et des solides; par L . Lamotle. 9* édition. In 12 de 10 feuilles, plus 
9 pl. 1851. fr. 2.25. 

140. [Chimie.] — Précis d'analyse chimique qualitative, ou Traité des opér ations 
chimiques, des réactifs el de leur action sur les corps les plus répaïulus, suivi 
d'un procédé systématique d'analyse appliquée aux corps le plus fiécjnemment 
employés en pharmacie et dans les arts, par le docteur C. Kémigiiis Frésénius. 
2« édition française, publiée sur la 5® édition allemande, par le docteur F. Sacc. 
In 18® de 9 feuilles. 

Chimie. Voy. Physique. 

141. [Chemin de fer.] — Funeste irrfluence des chemins de fer en France sur le 
bien-être du peuple , par Tirnothée. In 18* d'une feuille. fr, 0.30. 

142. Communicalion universelle el instantanée de la pensée, à quelque distance 
que ce soit, à l'aide d'un appareil portatif, appelé boussole pasilalinique sym-
pathique, par ]M31. Benoit (de Pliérault) et Biat-Chrétien (Américain). Trois 
feuilles in folio de 4 colonnes disposées en placard. 

143. [Cubage]. — Nouveau traité et barème du cubage des bois ronds en mètres 
cubes, elc.; par P. Suire. In 8vo de 4 feuilles 1^4. Beurlay, Paris. 

144. Uynamogène, ou générateur des forces organiques de l'homme (inventé par 
M. Daily) (Notice sur le). In 8vo d'un quart de feuille. 

145. [Kmliguemenl.] — Enquête sur deux pr-ojels d'endiguement de la Seine 
marit ime, l'un depuis la Mailleraye jusqu'à Villequier, l'autr-e depuis Quillebeuf 
jusqu'à la Koque el Tancarville. Projets dressés par IM. l'ingénieur en chef 
Doyat, el soumis aux enquêtes par arrêté de M. le minisire des travaux pu-
blics, du 16 juillet 1850. In 8vo de 5 feuilles, plus 3 pl. 

146. Exposition de Grenoble en 1850. Revue critique des œuvres de peirrture , 
dessin, sculpture el architecture, qui ont figuré à cette exposition. In 8vo de 
3 feuilles. Grenoble. 

147. [Expositions.] — Distribution solennelle des prix el des médailles, à la suite 
de l'exposition agricole de Versailles. Présidence tie M . le minisire de Tagri-
culture et du commerce. In 8vo de 2 feuilles 1/4. 

148. Géographie physique (Trailé de), par Eug. de B. et G. Pr. Nouvelle édition. 
In 18® de 4 feuilles, plus 2 cartes. 

149. Géouiélrie élémentaire à l'usage des classes d'hurnanilé dans les collèges , 
suivie d'une exposition développée du système métrique, par H. Vernier. 10« 
édition. In 12« de 9 feuilles 1/3, plus 12 plarrches. fr. 2.75. 

150. Globe de la terre (Description duj el de ses mouvements, exécuté par Maurice 
Oubriol, mécanicien à Bevigny (Meuse), du 8® d'un quart de feuille. Boi-le-Duc. 

151. Horlogerie (Manuel d ' ) , contenant l'art de connailre el de faire l'échappe-
ment à cylindre, etc.; par M, P. Foucher. In 12« de 3 feuilles 1/2, plus 4 pl. 

fr. 3.00, 
152. [Industrie.] — Histoire de la fondation de la Société d'encouragement pour 

l'industrie nationale, ou Recueil des procès-verbaux des séarrces de cette So-
ciété , depuis répo<|ue de sa fondation, le 9 brumaire an X (1®«" nov. 1801) 
jusqu'au l " vendémiaire an X I (22 septembre 1802). In 4» de 18 feuilles 1/2. 

153. [Locomotion.] — Réforme scientifique de la locomotion terrestre et mari-
time; réforme dans laquelle les machines locomotives sont engendrées d'après 
la loi de la création, qui a servi de principe à la réforme des mathématiques; 
par Pauteur de la Réforme du savoir humain. In 4° d'une demi-feuille. Metz. 

154. [Mathématiques.] — Exercices préparatoires aux compositions malhémaliques 
exigés pour l'admission aux écoles du gouvernemenl. Ouvrage spécialement 
destiné aux candidats à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, par J . Joaruiet. 
In 8vo de 9 feuilles 1/2. fr. 3.50. 

155. [Mathématiques.] — Notice des travaux mathématiques de M. J . Bertrand. 

i.wTiiT cnrr.iiKOMFA WEHKF.N. u n 

In 4® de 2 feuilles. 
150. Mécanique lhéori<iun et a|»pliquée (Cours élémentaire de) , par M. Ch. De-

launay . ingénieur des mines, elc. P* partie, in 18® de 8 feuilles 2/3. 
157. Nautiques (Cours d'éUides), à l'usage des officiers de la marine marchande 

et des maîtres au cabotage, par Levret aîné, professeur d'hydrographie de 
première classe au HAvie, et Tapié, répétiteur. In 8vo de 23 feuill. 1/4. fr. 7.50. 

158. Optique moderne (Réi)crtoire d ' ) , ou Analyse complète des travaux modernes 
relatifs aux ]diénomènes d e l à lumière; par M. Tabbé Moigno, aumônier du 
lycée Louis-le-Grand, clc. P , 2% 3% 4» part, in 8vo fr. 30.00. 

159. Physique (Thèses de) et de chimie, présentées à la Faculté des Sciences de 
Paris, par M. J . Lissajous. In 4» de 4 feuilles 1/2, plus une planche. 

IGO [Roulage.] — Recherches techniques et mathématiques sur les roules, les 
voitures el les attelages, pour servir à la solution de différentes questions re-
latives au roulage; par M. C. Courtois, ingénieur en chef des ponls-el-chaus-
sées. In 8vo de 6 feuilles, 

161. Tables pour le tracé des courbes sur le terrain, accompagnées de notions 
de trigonométrie recliligne, etc.; par P. M. Chevallot. In 12 de 7 feuilles, 
plus 3 pl. Montbéliard. 

162. Tarif (Nouveau) des prix de marchandages potir façons de tous les fers a 
bâtiments, et la pose de tous les objets de quincailleries, sonnettes, etc., avec 
leurs prix de règlements; par T. Lemoine. In 10 d'une demi-feuille, fr. 1.00 

103. Voirie (Programme futur de), par Andrieux. Lyon. Régénération urbaine 
de viabilité , assainissement et voirie. ïn 4® d'une demi-feuille. Lyon. 

TUDSCHIUFTEN. 

Architecture (L'Encyclopédie d'). Journal Mensuel par Victor Calliat, Architecte. 
12 livr. de 10 pl." gr . in 4*. Prix d'Album, fr. 25 (6 mois fr-. 13. Le n». fr. 3.) 

Invention (1'), journal de la propriété industrielle, littéraire, artistique, com-
merciale, brevets d'invention, patentes, déi)ôt légal, modèles, de.ssins, marques 
de fabrique. 7. (5® anrrée.) l*' novembre 1850. In-folio d'un feuille. Prix 
annuel , Paris el les départements : 5 fj*. 

KAARTEN i-N PLANS. 

a . KAARTEN . 

72. Mappemonde par A. H. Dufour. 1851. 
73. Eurofje (C.ute de 1') dressée par A. II. Dufour. 

74. Allas (N.u'rvel) portatif des déi)aTlements français, des colonies, de l'Algerie. 
Orné d'un texte géographi(|ue et d'une carte de Frarrce pour servir de tableau 
d'assemblage; par H. Langlois. Texte. oblong de 2 feuilles. 

75. France (Carte de) par déparlements, dressée par A. H. Dufour. 1851. 
76. Paris (Nouvelle Carte des errvirons de) dans un rayon de 15 lieues, par Ch. 

Gava ni. 1851. 
77. Espagne (Carte d') et de Portugal, divisée suivant la décision des Cortes et 

soumi.se aux dernières observations, par J . P. Poirson. 

Ô. PLANS . 

78. Ponlivy (Plan de la ville de) et de ses principaux monuments (aujourd'hui 
Napoléonville, comme sous l'empire), levé et dessiné par Marsille, architecte 
voyer de la ville. 185t». lith. 

79. Plan topographi<|ue de Pembouchurc de la Garonne et de la Dordogne dans 
la Gironile. lith. Bordeaux. 



L\ATST rrrOEKOMEIN WKKKIiS. 

D. IN l i N G E L A N D . 

(The Fublicher'^ Circular, 3 1 5 . ::ov. 12-50) 

BOL:REN. 

117. Art (Ancient) nnil its Remains; or , a Manual of ihe Aichaeology of Art-
Ry C. O. Mailer. New Edition, with numerous Additions, hy F, C. Welcker. 
Translated from the German by John Leitch. Svo. pp. 054, cloth, 18s. 

118. Chemical (The) Tables for the Calculation of Quantitative Analysis of 11. 
Rose. By W . P. Dexter. Roy. Svo. pp 70, cloth, Gs. 

119. Foundatiotis and Concrete Works (Rudimentary Treatise on). By E. Dobson. 

sewed. Is, 
120. [Geometry.] Rudimentary Treatise on Analytical Geometry and Conic Sec. 

tions. By James llaim, 12mo. sewed. Is. 
121. Inorganic Compounds (Qualitative Analysis of). ByJ. Haywood. On a sheet', Is] 
122. Navigation (Ruilimentary Treatise on). By J . Greenwood, 12mo. sewed, 2s. 
123. Obser vali(ms made at the I^lagnelical and ISleteorological (^bservatoi'y at 

H(d)arton , in Van Diemen Island, and by the Antarctic Naval Eipedition. 
Printed, by order of Her Majesty's Government, under the super-intendence 
of Lieut.-Col. Edward Sabine. Vol. 1, commencing with 1841; with abstracts 
of the Ob.servations from 1841 to 1848 inclusive. 4to. pp. 508, cloth, 42s, 

124. Steam Boilers (Butlimentary Treatise on). By Robert Armstrong, l2mo.swd. Is. 
125. Surveyor and Builder's Assistant (J. Reid's). 4»«. cloth, IBs. (kl. 

TIJDSCURIFTEN. 

Architect and Builder's Gazette. Vol. 1, folio. cloth. 17s. 

KAAKTEN PLANS. 

a. KAARTEIt. 

13. Atlas of modern Geography. By Samuel Butler. New edition. Svo. half-

bound, 12s. 

E. IN l > t l T S C ! l L A N » . 

(Allgomeme Bibliographie für Deutcohland, !:«. 41-43 , 10—24 Oct. iS!30.) 

BOEKEN. 

197. [Algebra.] Dr. C. H. Schnnse , die Theorie u. Aullösung der hohem alge-
braischen Ii. der tran.scendenlcn Gleichungen , Iheorelisch u. praktisch bearb. 
gr. 8. (488 S.) Braunschweig. go)». 2 th. 24 fifjr. 

198. Algebra ij) ihrer Anwendung auf das wi.ssenschaftl. u. prakt. Li'benT fort-
geführt bi.s zu den IClojnenten der War.scl?einliehkeilsrecl)nung u. der höheren 
Gleichnungen f. Schulen u. zum Selbshmterriclit (N. W , Schulze, Lehrbuch 
der). 2 Sler^Ausg. gr. 12 (VI u. 259 S ) Hamburg. geh I th. 

LXATST UITGEKOMEN W ERKEN. 

199. Arillimetischc u. geometrische Bechnungsaufgabeii (P. Spiller, 3200) aus 
dem durch das preuss. Abilurientenreglement vorgezeichneten Gebiete der Ele-
mentarmathematik f. Gymnasien, höhere Bürger-, Gewerbe- u. Militair-Schulen. 
Neue revid. u verb. Aull. Mit 1 F^igurentaf. (in Kpfrst. u. 4.) gr, 8. (X u. 
2(>0 S.) Berlin. 26^ riyr. 

200. Astronomie (Prof. Dr. A. Sawitsch , Abriss der practischen) , vorztiglich in 
ihrer Anwendung auf geograph. Ortsbestimmung. Aus d. Russ. übers, v. Dr. 
W . C. Goetze. INlit mehreren im Originalwerke nicht vorhandenen vom Hrn. 
Vrf. nachgelieferten Zusätzen u. Erweiterungen. 2 Bde. Lex.-8. (l Bd. X V I u. 
409 S. m. 0 lith. Taf. in Lex.-8 u Fol.) Hamburg , geh. n. 4 i th. 

201. [Baukunst.] C. W . Bösl ing, Architekt, die Lehie v. den Saulenordnungen 
nach Vignola , Seamozzi, Palladio , Vitruv u. A. vollständig dargestellt u. deren 
Anwendg. in der bUrgerl. Baukunde, 
menten im goth. u. byzantin. Style, 
neuern (ieschmacke. Ein IKUfsbuch 
Architekten , Steinhauer , Maurer etc. 
8. (IV S. u. S. 1—24 

2t)2. [Baukunst]. — R. 
chener Gottesackers. 
IVIünchen. 

203. [Baukunst]. — Leo 
Ausführung bestimmt 
12 Kpfr.- u. Steintaf.] 
Künste in St. Petersburjj 

ISIit e. reichhaltigen Sammlung v. Orna-
sowie auch vorzügl. Verzierungen im 
f. jeden Künstler , insbesondere aber f. 
Mit 48 (lith.) Taf. Abbildgn, 1 Lfg. gr. 

m. 20 Taf.) Ulm 1851, geh. 19 ngr. c5G Ar. rh.) 
Gottgetreu, die bedeutendsten Grabmonumente d. Mün-
3. Lfg. Imp. 4. (0 in Zink radirte Bl. u. 2 S. Text.) 

geh. (a) n. 20 ngr. 
v. Klenze, Sammlung architectonischer Entwürfe f. die 
od. wirklich ausgeführt. I . Ausg. 9. u. 10. Hft. [Mit 

Enthaltend: Das Kaiserliche IMuseum der schönen 
gr. Fol. (2 Bl. Text.) München. n. 4^ th. 

204. [Baukunst]. — Jos. Unger, Sammlung v. Bissen v. hauptsächlich in Mün-
chen ausgeführten Privat- u. Gemeinde-Gebäuden. Utiter Hinzufügu/ig der 
Details. 9 Hft. qu. Fol. (8 Steintaf.) IMünchen. n. 18 ngr. 

205. [Baukunst.] F. G . Welcker , alte Denkmaler er'klarl. 2 Tbl,: A. u. d. T.: 
Basreliefe u. geschnittne Steine, gr. 8. (VH u. 340:S, m. 15 Steintaf. in gr* 
4 u. qu. F'ol.) Göttingen. " (ä) n. 2} th. 

206. [Baukunst.] — Th. Stein . das Krankenhaus der Diakonissen-.\nstaIt Bethanien 
zu Berlin. Mit 16 (theils l i th . , theils in Kpfr. gest.) Taf. Imp.-4. (V u. 29 .S.) 
Berlin, cart. n. 4 th. 

207. Branntweinbrennerei-Betrieb in seinem höchsten Ertrage, von F. E. Adolar. 
Mit Berücksicht. der neuesten geprüften F^rfahrgn. neu bearb. v. E J. Kraft. 
Vielfach verb. u. m. erlaut. Abbildgn, verm. 4 Aufl. 8. (XU n. 167 S. m. 4 
Holz.schnittaf. in 8 u. 4) Leipzig. geh. 1 th. 

208. Brennerei- u. Brauerei-Besitzer, Destillateure, Essig- u. Liqueur-Fabrikanten, 
sowie f. jeden Geschäftsmann (F. Hinrichs, rieues prakt. Handbuch f.) Kurz 
u. bündig dargestellt. 2 verm. Aull. Mit 1 Zeichn. (,in Holzschn.) gr. 8. (IV 
u. 39 S.) Berlin. geh. k th. 

209. [Brücke.] — Baron v. Lyncker, Beschreibung der portativen Jochbrücke. 
Mit 28 Fig. (auf 1 Steintaf in Imp.-Fol.) gr. 8. (51 S.) Berlin, geh. n. 16 «yr. 

210. Chemie (Prof. Dr. G . Suckow, Lehrbuch 
In 2 Abthlgn. gr. 8. (1. Ablh. VH l S. u. 
Fol.) Jena. 

211. Chemie (M. B. Regnault, Lehrbuch der) 
u. Gevverb-Schuleri, 
16 Lfg. 8. (3 Bd. S. 

der theoretischen u. praktischen). 
S. 1—256 ra. 1 Tab. in. qu. gr, 

geh. 2 th. 
f. Universitäten, Gymnasien, Real-

sovvie f. den Selbstunterricht. Uebers. v. Dr. Boedeker. 
1—96 m. eingedr. Holz.schn.) Berl. geh. (a) 12 ngr. 

212. Chemie (Prof. Dr. O. L. Erdmann, Lehrbuch der) 2 Lfgn, 4 völlig umge-
arb. u. verm. Aull, gr, 8. (1 Lfg. S. 1—380.) Leipzig 1851, geh. 2f/i.6nr;r-

213. Chen)isch-technischen Miltheilungen (Die) der neuesten Zeit, ihrem wesentl. 
Inhalte nach alphabetisch zusammengestellt v. Lehr. Dr. L. Eisner. 2 Heft. : 
Die Jahre 1848—1850. gr. 8. (VHI u. 126 S.) Berlin 1851. (a) i th. 

214. [Drainage]. — B. B. Scheibler, das Englische u . Schottische System der 
Diains [Wa.sser-Abzüge.] Behufs Trockenlegung u. Fruchtbarmachung der 
Aecker olc. nach den neuesten Erfahrgn. zusammengestelt u. bearb. gr. 8. 
(VI I I n. 88 S.) Berlin. geh. n. 16 ngr. 

Drainage (über die), ein Beitrag zur wissenschaftl. Begründung u. zur i)ract. 
Ausführung diese.s Systemes andauernder Bodenverbesserung u. vermehrten 

215. 

l^llanzenbaues. Von 
Haag. (Leipzig,) 

A. v. D(obblhof). gr. 8. (30 S. m. eingedr. Holzschn.) 
geh. \ th. 
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216 LGeoinrlno.] — K. F. KaufTmnnn, Theorie ii. graphische Darslelhing der 
eigenen u. sphärischen Epicycloiden sainmt deren Anwendg. auf Zahn-Bader-
werke. Als Anh. zu Leroy's darstellender Oeomelrie nach der 2 Aufl. d. franz. 
Originals hearheitel. gr. 4. (III u 4(i S. ni. 8 lith. Taf. in gr. 4 u. (|u. gr. 
fo l ) Stuttgart. 21 ngr. (1 fl. 12 kr. rh.) 

21.. Ge.>melrie (N. W . Schulze, praktisches Lchrhnch der), der ebenen u. 
sphärischen Trigonometrie. ro. ihren Anwendgn. auf Perspektive, Mechanik u. 
Astronomie, Mit 1Ü3 Abbildgn. (in eingedr. Holzschn.) 2 Ster.-Ausg. gr. 12 
VI u. 282 S.) Hamburg, 1851. jreb. 4 th. 

-18. Geometrische Analysis von Dr. C. H. Nagel. Eine systemat. Anleitg. zu. 
Auflösg. V. Aufgaben ans der ebenen Grcometrie auf reingeometr. Wege, f. die 
hühern Klassen der (iymnasien u, Realschulen, gr. 8. fXVl u. 280 S. m. ein-
gedr. Holzschn.) Ulm. geb.' l th. (1 fl. 45 kr. rh.) 

210. [Isometrisclie Projection.] — Prof. Wi lh . Engerth . bildliche Darstellungen 
der einfachen Maschinen in isometrischer Projectiofi entworfen. Ausgeführt in 
buntem Farbendruck v. Spoilin u. Zimmermann. Fol. (G Taf. u. 4 S. Text 
in gr. 4.) Wien. „ .„ . o th. 

[ j _ Engerth, bildliche Darslellungen 
v. Masclunenbestandtheilen in isometrischer Projection. [Zapfen, Wellen u. 
Lager.] Ausgeführt in buntem Farbendruck v. SpOrlin u. Zimmerman. Fol. 
(6 Taf. u. 5 S. Text in gr. 4.) Ehd. n.n. 2 th. 

—1. Kosmos (Briefe über Alex. v. Humboldt's). Ein Commentar zu diesem Werke 
f. gebildete Laien. 2 Tbl. 2 Abth. Bearb. v. Prof. Jul. Schaller. Mit 10 lith. 
Taf. gr. 8. (IV S. u. S. 231—482.) Leipzig. I4 th. (cplt. th.) 

222. [Kubische Berechnung.] — C. F. Wendlands kurze Anleitung zur kubisclien 
Berechnung vierkantiger u. runder Körper nach den verschied. Methoden m. 
erläul. Beispielen u. e. concentrirten Kuhik-Tahelle bearb. u. hrsg. 16. ( lOS. 
m. 1 Tab. in gr. 8 ) Schwerin. geh. 3J ngr. 

223. Logarilhmisch-trigonomelrisches Handbuch von G. Frhr. von Vega, 33. 
Aull. od. 15. Abdr. der neuen Ster.-Ausg. .Hrsg.; v. Dr. J . A. Hülsse. 4. (XVI 
u. 32G S.) Leipzig. ' li th. 

224. Luflschifffahrt (Prof. Dr. R. F. Marchand, über die). Ein Vortrag im wis-
senschafll. Vereine zu Berlin am 12 Jan. 1850 gehalten, gr. 8. (5G S.) Leipzig. 

geh 10^ ngr. 
225. Maassbeslimmingen (Wilh, Weber, elektro-dynamrsche) inshesoiulere Wider-

standsmessungen. [Aus den Abhandign. der malh. phys. Classe der K. Sachs. 
Gesellschaft der Wissenschaflen zu Leipzig.] hoch 4 (18G S.)Leipzig. geh. n. l th. 

226. [Maschinen]. — ü\ \V. Hamm, die neuesten u. nutzbarsten Geraihe u. 
Maschinen f. Land- 11. Ilauswirthschaft, abgebildet u. beschrieben. I . Hft .Mit 
41 Abbildg'ii. (in cinged. Holzschn.) hoch 4. (S. 1—16.) Leipzig- n. J ngr. 

2 2 7 . Malbemalik u. Physik (Archiv der) m. besond. Rücksicht auf die Bedürf-
nisse der Lehrer an höhern Unlerrichtsanslalten. Hrsg. v. Prof. Job. Aug. Gru-
uerl. XV . Tbl. 4 Ufte, (ä ca. 9 B.) Mit Steintafeln. Lex.-8. Greifswald. 

n. 3 th. 
228. Mechanischen Nalurlehre (Prof. Dr. G . Karsten , Lehrgang der) f. höhere 

Unterrichlsaustaltcn. 1 Ablh. Allgemeine Physik. Mil G Kpfrlaf, (in (pj. lmp.-4.) 
Kiel 1851. geh. n. ii th. 

229. [Naturwissenschaften.] Dr. M. J. Schleiden u. Dr. E. E. Schmid , Profes-
soren, Encyclopädie der gesammten theorel. Natur wissenschaflen in ihrer An-
wendung auf die Landwirlhschaf». Mit 500 in den Text eingedr. Holzschn. 1 
Bd. 2 u. 3 Lfg. (Schbiss), 2 Bd. 2 u. 3 Lfg. (Schluss) u. 3 Bd. 2 Lfg. gr. 8. 
(l Bd. S. 193—513 u. S. XH—XVHI , 2 Bd. S. 241—548 u. S. V I1~XHI u. 
3 Bd. S. 207—3GG.) Braunschweig. geh. a Lfg. n. ^ th. 

230. Ornamenlenbuch. Farbige Verzierungen f. Fabrikanten, Zimmermaler u. 
andere Baugewerke. (In 8 Hftn.) 1—4 Heft. qu. 8. (ä 5 liihochrom. Tnf.) 
München. a n. I7i 7igr. (i fl, rh.) 

231. [Ornamentik] — Prof. F. Eisenlohr. Bauverzierungen in Thon u. (iyps 
ausgeführt u. /um prakl- (Gebrauch bearb. [Aus dessen Ornamentik besonders 
zusammengestellt.] l Hfl. gr. Fol. (6 Sleinlaf. wovon 1 in Tondr. u. l lilh. 
Bl. Erklarg.) Carlsruhc. th. (2 fl. 24 kr. rh.) 

232. Ornamentik in ihrer Anwendung auf verschied. Gegenstünde der Baugewerke 
Ausgeführt od. zur Ausführg. entworfen von Prof. F. Eisenlohr. 7 Hfl. gr. 

Fol. ( l lithochrom. u. 5 lilh. Taf. wovon 4 in Tondr.) Carlsr, 
Subscr.>Pr. (u) th. (2 fl. rh.) Ladenpr. (a) 14 th. (2 fl. 24 kr. rh.) 

Prachlausg. (a) 2 th. (3 fl. rh.) 
233. Orograpbisch-geognoslische Uebersicht d. Uralgebirges im hohen Norden, 

von AI. G. Schrenck. Aus eigenen u. Anderer Beobachtungen zusammengeslelli 
u. erläutert. Geognostisch-geolog. Abhandlung zur Erlangung der Docenlen-
würde. gr. 8. (V u. 79 S.) Dorpal 1849. geh. n. i th. 

234. Perspektivlehre (J. Adhemar, die) zum Gebrauche f. KOnstler. Ausd. Franz. 
übers, v. (Prof.) O. Moellinger. 2 wohlf. (Tilel-)Ausg. gr. 8. (VHl u. 235 S. m. 
e. Atlas v. 63 lith. Taf. in Fol.) Sololhurn (1841), geh. n. 45 th. (8 fl. rh.) 

235. Physik und Meteorologie (N. W . Schulze, Lehrbuch de) f. alle Stünde 
fasslich, m. erlUul. Beispielen u. Aufgaben. Mit 3 (lilh.) Fignrenlaf. gr. 12. 
(IV u. IIG S.) Hamburg 1851. geh. J th. 

236. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematisch, 
naturwissenschaftliche Classe. Jahrg, 1850. 4 u. 5 Heft April u. Mei Lex.-8. 

• • " n. I i th. 

München. 6% ngr. (24 kr. rh.) 
238. Technische Bibliothek f. Schlosser von Ed. Kiug. Eine nach verschied. 

Stylen dekorirte u. geordnete, vorzüglich aus Münchens Neubauten entnommene 
Sammlung v. Vergitterungen, Beschlügen, Schlössern, Treppen, Balkons etc. 
l Lfg. Imp. 4. (2 S. Text m. 4 lilh. Taf.) München, geh. 64 r̂ r̂ r. (24 Ar. rh.) 

¥ 1 1 1 z t l i ti f l i I % I 1 I 1» » Ê 7 > r»-! A »» _ •« I 1 ^ •« *% I IT A 

^ ^ tg m --- — -
Pompeji aufgenommen u. f. den Zweck dieses Werkes eingerichtet. Im by-
zanlin. Style aus den besten Zeilen seiner Blülbe in Haben , Frankreich n. 
Deutschland zusammengestellt v. Carl Gramer. 1. Lfg. Imi».-4 (2 S. Text u. 
4 lith. Taf.) München. 6^ ngr. (24 kr, rh.) 

240. Technologie (K. Karraarsch, Handbuch der mechanischen). 2 sehr verm. 
Aufl. 2 Bde. gr. 8. (L Bd. X IV u. 860 S.) Hannover. 1851. geh. n. 5J th. 

241. Technologie f Gewerbe- u. Realschulen, so wie zum Selbstunterrichte (N. 
W . Schulze, Lehrbuch der). Mit 32 Abbildgn. (auf 5 Sleinlaf.) gr. 12. (156 S.) 
Hamburg. geh. ^ th. 

242. Telegraph (Prof. Gundolf, der eleklro-magnelische). Aus den physikal. 
Grundlehren allgemein fasslich dargestellt. [Aus dem Schulprogramme d. Gym-
nasiums zu Paderborn f. d. J . 1850 abgedruckt ] 8. (33 S. m. 1 lilh, Taf. in 
qu. 1^)1.) Paderborn. geh. n. ^ th, 

243. [Turbinen]. Prof. J . A. Schuberl, Beilrag zur Berichtigung der Theorie 
der Turbinen. Mit 4 (lith.) Figurenlaf. (in qu. Fol.) gr. 8. (Vl l I u. 113 S.) 
Dessau. geb. n. 1 th, 

244. Welterkunde, Meteorologie f. das gebildelere Volk zur Belebrg. üb. Wit-
lerungs- u. Lufl-Erscheingn. u. zur Anregung e. allgemeineren Witterungs- u. 
Natur-Beobachtung leicht verständlich darge»telt von Dr. F. WenzlafF. 2 Aull, 
gr. 8. (VI I u. 144 S.) Schwerin 1851. geh. n. ^ th. 

TIJDSCHIUFTEN. 

Bergwerksfreund (der) Hrsg. v. C, J . Heine. 14 Bd. 52 Nrn. (B.) Mit Abbildgn. 
gr. 8. Eislebeu. (a Bd.) u. 4i th. 

Jahrhücher d. Vereins f. Naturkunde im Herzogth. Nassau. Unler Milwirkg. der 
Herren Prof. Schenck , Vigelius, I I . v. Meyer, Dr. K. Lisi u. Prof. Fresenius 
hrsg. V. Dr. Fridolin Sandberger. 6 Hfl. Mit 2 Ausschlagelab. (in qu. Fol.) 
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II. 4 (lilh.) Taf. Ahhililgn. (in 8 gr, 4 ii. Fol. wobei I ilhim. Karle) g'r. 8. 
(l l l 11. 228 S.) \Vie.sl)a<l(Mi. ii. \ th. 

Slernwartc bei MUiichen (.Vnnalen dcr Königl.), aiif öffeiitl. Koslcu brsg. v. 
Conservator Pr. J. Lamonl. IV. lid. [Der vollstünd. Sammlung X IX Dd.] Wit 
astronom. Kalender f. 1852. gr. 8. (LXX n. 223 S.J IMünchen. 

geh, (a) n. IJ th. (2 fl. 42 Ar. rh.) 

KAAKTFN en PLANS. 

a . KAARTEN. 

U l . Hand-Atlas üb. alle Theile der Krde in 28 (lith.) Blattern. Mit besond. r»e-
rtiksiebt. der geschichtlich wichtigen Orte, nach den neuesten u. besten Quellen 
in. Beimtznng der Werke v. Bergbaus, V, Hoffmann, Bitter, Schacht u. 
Vogler entworfen u. bearb. von C. Glaser, 4. (Titel-)Aun. Inip.-4. Stuttgart 
(184G). geh. th. (2 fl. 42 Ar. rh ) 

112 Kiirnthen, Krain, Görz u. Gradisca, Istrien (die Kronlander) , u.die reichs-
unmittelbare Stadt Triest nach ihrer neuesten gericlitl. u. polit. Kintheilung. 
Lith. u. illum. lm[».-Fol. Wien. n, 12 ngr» 

113. Mühren u. Schlesien (die Kronliinder) nach ihrer neuesten gerichtl. u. polit. 
Eintheilung. Lilh. u. illum. Imp.-Fol. SVien. n. 12 ngr, 

114. Oeslerreich unter der Enns (Topographische Special- und Post-karte des 
Krordandes), nach seiner neuesten polit. u. gerichtl. Eintheilung. Lith. Imp.-
Fol, Wien. n. 18 ngr.^ illum. n. 24 nor. 

ou i ooc ^airaii ic j vi- luy , ^aou*^ tj|/i ICC 

meilleurs matériaux. (Gravée par Duval et Bressanini. Kpfst. u. illum. Imp.-Fol. 
Zurich. Auf Leinw. in gr. 8-Carton. n. I J th. 

118. Post-, Beise- u. Eisenbahnkarle v. Deulscbland, den Niederlandcn, Belgien, > . , - - •w . • — - " » ^ ^ , f J 

der Schw eiz u. Theilen der angrenz. Länder bis London, Paris, Lyon, Mailand, 
Venedig, Pesth , Warschan, Königsberg u. Schleswig (J. A. Bübler, Neue, 
gemeinntltzige). Mit Notizen üb. Fahrzeil, Fahrpreis etc. auf den vorzüglich-

Deutschlands etc. 
In 12.-Carlon. 

in gr. 12.) Nürnberg, 
i th. (36 Ar. rh.) 
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